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 Haloa natalensis (Krauss, 1848)شناسي و تبارشناسي حلزون دريايي حبابي ريخت

  فارس از سواحل شمالي خليج) تنان، شكم پايان نرم(
  *1محمدرضا طاهري زادهو  2، حميدرضا اسماعيلي1، عدنان شهدادي1ياسر فاطمي

  شناسي دريا گروه زيستايران، بندرعباس، دانشگاه هرمزگان، دانشكده علوم و فنون دريايي،  1
  شناسي ايران، شيراز، دانشگاه شيراز، دانشكده علوم، گروه زيست 2

  27/10/1399 :تاريخ پذيرش  27/8/1399: تاريخ دريافت

  چكيده

بوده كه پراكنش  Haloa Pilsbry, 1921هاي مهم جنس  از گونه Haloa natalensis (Krauss, 1848)حلزون دريايي حبابي 
جمعيت بزرگي از اين گونه در ساحل  98در پاييز سال . فارس دارد ي هند و آرام غربي و همچنين خليج وسيعي در ناحيه

هاي منطقه فقط به اسم گونه اشاره كرده است و توصيفي از آن  تنها مطالعه قبلي در مورد اين گونه در آب. بندرعباس مشاهده شد
اين مطالعه ضمن . خانواده نيز اخيراً دستخوش تغييرات زيادي شده استبندي اين جنس و  همچنين رده. هاي منطقه نيست در آب

اين . كندشناسي آن را نيز توصيف مي سيتوكروم اكسيداز، خصوصيات ريخت 1بررسي مولكولي آن براساس توالي ژن قطعه 
  .فارس است هاي ايراني خليج مطالعه اولين گزارش از اين گونه در آب

  يرانبندرعباس، ا ي،سواحل شن يستي،تنوع ز: واژه هاي كليدي

  taheri1965@gmail.com: الكترونيكي ، پست09173671293: نويسنده مسئول، تلفن* 

  مقدمه

گونه از  115با  Haminoeidae Pilsbry, 1895ي  خانواده
كه با داشتن هستند  Cephalaspideaم رده اعضاي مه

مرغي شكل و نيز داشتن سه سنگدان مضرس  ي تخم پوسته
ها مورد استفاده قرار مي گيرد  كه براي تغذيه از جلبك

ها داراي رديف  سوهانك در آن). 7و 3(شوند  شناخته مي
شماري از . هاي مياني و نيز دو دندان جانبي است دندانه

شوند، بعضي در رسوبات دفن  همرنگ ميها با محيط  آن
آميزي زيبايي دارند و بر روي  شده و شماري نيز رنگ

  ).8 و 7 ،6 ،3 ،1( كنند سطح بستر زيست مي

هاي  هاي اين خانواده براساس ويژگي بسياري از جنس
اند كه اين موضوع باعث به  شده پوسته و رنگ توصيف مي

. شود ها مي آنبندي  وجود آمدن اشتباهات زيادي در رده
 Haminoea Turton & Kingston [inهاي جنس  گونه

Carrington], 1830  از خانوادهHaminoeidae  يك
جهاني داشته و ) adaptive radiation(انشعاب سازشي 

هاي  امروزه در مناطق بين جزر و مدي و در زيستگاه
هاي دريايي و نيز  جلبكي، مانگرو، سواحل گلي با علف

اخيراً تك نيايي بودن ). 7(كنند  ني زيست ميمناطق مرجا
اين گروه مورد سؤال قرارگرفته و براي اين گروه دو كالد 

غرب آرام در نظر  -شرق آرام و كالد هند –آتالنتيك 
هاي اسكارس و همكاران در پژوهشدر ). 7(گرفته شد 

. اين موضوع مورد بررسي قرارگرفته است 2019سال 
اس آناليزهاي مولكولي و نيز ها بر اس پژوهش هاي آن

آنها در . شناسي انجام شده است هاي ريخت بررسي ويژگي
آرام را  شرق – نتيجه اين تحقيق كالد تك نياي آتالنتيك

در نظر گرفتند حال آنكه  Haminoeaمتعلق به جنس 
آرام غربي را در پنج جنس جدا قرار  –هاي هند  گونه
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هاي مولكولي،  گيها براساس ويژبندياين گروه . دادند
شناسي و نيز نيازهاي اكولوژيكي صورت گرفت  ريخت
هاي گرمسيري و نيمه گرمسيري هند  صورت كه، گونه بدين

ي  هاي رنگي ناحيه ، نمونهHaloaآرام غربي در جنس  –
 ,Lamprohaminoea Habeآرام غربي در جنس  –هند 

هاي مانگرو در شرق هند و غرب  هاي جنگل ، نمونه1952
هاي  ، نمونهBakawan, Oskars et al., 2019آرام در

 Papawera Oskars etهاي معتدله استراليا در جنس  آب

al., 2019 ي  هاي بسترهاي سخت ناحيه و درنهايت نمونه
 Smaragdinella Adams, 1848آرام غربي در جنس _هند

  ).8و  7(قرارداده شدند 

Haloa ي  هاي مهم خانواده يكي از جنسHaminoeidae 
آرام غربي پراكنش گسترده اي  –است كه در منطقه هند 

ها گياهخوار بوده و در  هاي اين جنس گونه). 8و 7(دارد 
ي بين جزرومدي زيست  مناطق كم عمق بخصوص ناحيه

ها بيشتر بروي بسترهاي گلي با پوشش جلبكي  آن. كنند مي
اي با پوشش جلبكي يافت مي  و گاهي نيز بسترهاي صخره

مرغي  بيضي تخم Haloaصدف در اعضاي جنس . دشون
شكل، نازك، شكننده و شفاف است كه بيشترين قطر را در 

قطر دهانه هم اندازه يا كمي بيشتر . هاي مياني دارد قسمت
سوهانك در اين جنس ابزار . از مارپيچ مخروطي است

مناسبي براي توصيف نيست چون هميشه يك ويژگي 
  ).8 و 7 ،6 ،3 ،1(ت ها نيس اختصاصي براي گونه

ي هند و آرام  گونه در ناحيه 28تاكنون  Haloaاز جنس 
گونه و درياي  11شده است كه سهم هند  غربي معرفي

 ,H. natalensis Kraussي  گونه. گونه بوده است 3سرخ 

هاي همين جنس است كه پراكنش آن را  نيز از گونه 1848
دانند بي ميآرام غر –ي هند  بسيار وسيع و در كل ناحيه

شده است  هاي امارات نيز گزارش اين گونه از آب). 3و 1(
آوري  كه متأسفانه اطالعاتي در مورد محل دقيق جمع

و 1( ها و نيز توصيف يا عكس آن در دست نيست نمونه
هاي  در مطالعه حاضر ضمن تشريح ويژگي). 3

ي زنده، پوسته و سوهانك، با  شناسي براي نمونه ريخت
هاي مولكولي، جايگاه تبارشناختي نمونه داده استفاده از

در اين . هاي ايراني اين گونه نيز بررسي شده است
هاي شمال  اين گونه براي اولين بار از ايران، آب ،مطالعه
  . شود فارس گزارش مي خليج

  مواد و روشها
ي مورد نظر در هنگام جزر كامل و  نمونه از گونه 10تعداد 

واحل شهر بندرعباس در س 1398در آذر و دي 
. ها در محيط عكاسي شد ابتدا از نمونه. برداري شد نمونه

درصد  96سپس جهت نگهداري طوالني مدت به اتانول 
هاي بدن يك نمونه از داخل صدف  بافت. منتقل شدند

. برداري شد بيرون آورده شد و از صدف خالي عكس
 Nikonي تصاوير با استفاده از دوربين ديجيتال مدل  همه

d7200 جهت استخراج سوهانك از پتاسيم . به ثبت رسيدند
از سوهانك نيز با استفاده . درصد استفاده شد 4هيدروكسيد 

متصل به  Nikon d5500از دوربين ديجيتال مدل 
  .برداري شد ميكروسكوپ نوري عكس

  
 .Hهاي آوري نمونهي مربوط به محل جمعنقشه -1شكل 

natalensis آوري نمونه هاي و نيز محل جمع ي حاضردر مطالعه
) 2بندرعباس،  –ايران ) 1. استفاده شده از اين گونه در درخت فيلوژني

  - گجرات  –هند ) Poshitra  ،4 -گجرات  –هند ) 3امارات، 
Mandavi ،5 ( آفريقاي جنوبي) 7موزامبيك، ) 6خليج بنگال،  –هند.  

با شناسي،  هاي ريخت ها براساس ويژگي شناسايي نمونه
كمك تصاوير ثبت شده و نيز مشاهده در زير لوپ و 
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از كليدهاي موجود براي . ميكروسكوپ نوري انجام شد
  ).8 و 7 ،6 ،3 ،1(ها كمك گرفته شد  شناسايي نمونه

از دو فرد از  DNAبا استفاده از روش محلول نمكي، 
براي استخراج . شده استخراج شد آوري هاي جمع نمونه
DNA 10 گرم از بافت عضله در محلول ليزكننده  ميلي

)CLS: Qiagen, USA ( 65ساعت در دماي  10و به مدت 
بافت در ساعات سوم يا . گراد قرار داده شدسانتيدرجه 

سپس به . چهارم به كمك ميله هاي پالستيكي له شدند
 ,PPS: Qiagen(ي پروتئين  دهنده ها محلول رسوب آن

USA (ز سانتريفيوژ، مايع رويي به اتانول اضافه شد و پس ا
پس از حدود چهار ساعت كه . درصد منتقل شدند 96

ها سانتريفيوژ  نگهداري شدند، نمونه - 20ها در دماي نمونه
شده و مايع رويي دور ريخته شد و براي نگهداري طوالني 

با كمك ژل . اضافه شد TEمحلول  DNAمدت به رسوب 
داشتند  DNAي كافي  اندازه ههايي كه ب الكتروفورز، نمونه

اي پليمراز انتخاب  تعيين و براي انجام واكنش زنجيره
 آغازگرهاي از استفاده با پليمراز اي زنجيره واكنش .شدند
-5’ نوكلئوتيدي توالي با LCO1490 رفت

GGTCAACAAATCATAAAGATATTGG-3 ’و 
- 5’ نوكلئوتيدي توالي با HCO2198 برگشت

TAAACTTCAGGGTGACCAAAAAATCA-3 ’
 ژن از آلي باز 700 حدود طول با ايقطعه تكثير جهت

). 2( گرفت انجام )CO1(ميتوكندريايي  اكسيداز سيتوكروم
 آب، ميكروليتر 10 شامل( ميكروليتر 25 حجم در واكنش

 1 ،)ژن توپاز شركت محصول( ميكس مستر ميكروليتر 12
 انجام) الگو DNA از ميكرومتر 1 و آغازگر هر از ميكروليتر

 به و سيكل 35 شامل حرارتي سيكل هاي برنامه. گرفت
 94 دماي در اوليه سازي واسرشت: گرفت انجام زير ترتيب
 در ايدوره هايسازي واسرشت دقيقه، 5 مدت به درجه،
 درجه 48 دماي در اتصال ثانيه، 45 مدت به درجه 94 دماي

 1 مدت به درجه 72 دماي در قطعه تكثير ثانيه، 45 مدت به
. دقيقه 5 مدت به درجه 72 دماي در نهايي تكثير و دقيقه

 5/1 ژل روي بر PCR محصوالت كيفيت بررسي از پس
 شدند، داده تشخيص مناسب كه هايي نمونه آگارز، درصد
  .شدند ارسال توپاز ژن شركت به يابي توالي براي

 Choromasافزار  هاي خام دريافت شده با كمك نرم توالي

Lite (v. 2.1.1) (Technelysium Pty Ltd, Queensland, 

Australia) هاي اين گونه ويرايش شده و پس از آن توالي
هاي مشابه از بانك جهاني ژن استخراج گرديد  و گونه

افزار  ها به كمك نرم همترازسازي توالي). 1جدول (
Bioedit  براي ترسيم درخت، رسم ). 5و  4(صورت گرفت

يز محاسبه فاصله ژنتيكي، سه مجموعه شبكه هاپلوتايپي و ن
 ي براي رسم درخت فيلوژني گونه. داده تهيه شد

(Weinkauff, 1866) jeffreysi Atys  به دليل نزديكي به
). 1(عنوان برون گروه در نظر گرفته شد  به  Haloaجنس 

 فرمت به AliView افزار نرم كمك با هامجموعه داده
PHYLIP سايت درخت، و با استفاده از وب ترسيم براي

FaBox  به فرمتNexus  جهت ترسيم شبكه هاپلوتايپي
افزار هاي حداكثر احتمال در نرمدرخت .)13(شد  درآورده

raxmlGUI  تكرار بوتستراپ و با استفاده از مدل  1000با
GTR+G  تعيين مدل تكاملي ). 11و 10(رسم گرديد

)GTR+G (فزارابه كمك نرمjModelTest (v. 2.1.4)   انجام
و نيز ) 6( PopArtافزار  وسيله نرم رسم شبكه به). 4(شد 

ها با استفاده از ي ژنتيكي بين ايستگاهميانگين فاصله
  ).12(محاسبه شد  Mega Xافزار  نرم

  نتايج
  آوري هاي جمع با بررسي نمونه: شناسي ريخت هاي ويژگي

شده از ساحل بندرعباس مشخص شد كه، بدن به رنگ 
ها  اي تيره هست، البته در بعضي از نمونه سبز مايل به قهوه

شمار زيادي . اي غالب بر رنگ سبز است ي قهوه زمينه پس
ي سفيد بر روي بدن قابل مشاهده است كه هرچه به  لكه

تر، در قسمت جلوي بدن  رويم درشت سمت انتهاي بدن مي
  . در قسمت مرتفع پوسته بسيار تنك و ريز هستند ريزتر و
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ي دسترسي آنها در بانك جهاني ژن ي حاضر، به همراه موقعيت مكاني و شمارههاي استفاده شده در درخت فيلوژني مطالعهليست گونه -  1جدول 
)NCBI(  

 نام گونه مكان شماره ي دسترسي در بانك جهاني ژن

MW407990 1بندرعباس–ايران Haloa natalensis 

MW407989 2بندرعباس–ايران H. natalensis 

KF615826 امارات H. natalensis 
MH638598 1گجرات–هند H. natalensis 

MH638592 2گجرات–هند H. natalensis 

MH638607 3گجرات–هند H. natalensis 

MH638608 4گجرات–هند H. natalensis 

MH638596 5گجرات–هند H. natalensis 

MH638602 خليج بنگال–هند H. natalensis 
MK473512 موزامبيك H. natalensis 

KF615825 آفريقاي جنوبي H. natalensis 

MH638604  جزيره اندامان –هند H. aptei 
MH638590  هند- Lakshadweep H. aptei 

KF615824  1درياي مديترانه H. japonica 
KF615823  2درياي مديترانه H. japonica 
DQ974675 فيليپين H. cymbalum 

KF615842 اندونزي H. cymbalum 

KF615814  1آفريقاي جنوبي Haminoea alfredensis 

KF615816  2آفريقاي جنوبي H. alfredensis 

KX523206 مالت Atys jeffreysi 
  

شود كه  هاي سياه بر روي پوسته ديده مي شمار زيادي لكه
هاي جلويي و  تر و در قسمت در قسمت انتهايي آن درشت

ها  اي دولبي، چشم قسمت پوزه. مياني ريزتر هستند
ي جلوي  اند كه ناحيه ي سياهي قابل مشاهده صورت لكه به

مرغي است  پوسته تخم. تاي اس ها بدون هر گونه لكه چشم
. شود اي مايل به سبز و شفاف ديده مي و به رنگ قهوه

هاي  تر است، لبه تر و نازك شفاف periostracumي  ناحيه
columellar ي  اي ناحيه نازك و براق، قسمت پينه
columellar ي خارجي گرد و تا بعد قسمت  پهن، لبهapex 

ها در سواحل نمونه زيستگاه ).1شكل (كشيده شده است 
. آوري شدندشهر بندرعباس در شمال خليج فارس جمع

 كم فعاليت با پناهگاهي گلي، تقريباً- اين سواحل شني
در . اي بودندهاي رشتهامواج و همراه با پوشش جلبك

سنگ پوشش اصلي زيستگاه را تشكيل بعضي مناطق قلوه
  ).2شكل (داده است 

اي ايراني پس از هدو توالي نمونه: مولكولي هاي بررسي
شماره دسترسي بانك (باز آلي بودند  556ويرايش داراي 
كدون پاياني  Megaو پس از ترجمه در ) 1ژن در جدول 

هايي كه براي محاسبه مجموعه توالي. در آنها يافت نشد
باز آلي  556استفاده شد داراي ) K2P(فاصله ژنتيكي 

ران در اين بررسي مشخص شد كه هاپلوتايپ اي. بودند
هاي گجرات و كمترين اختالف را به ترتيب با هاپلوتايپ

هاي خليج بنگال، و بيشترين اختالف را با هاپلوتايپ
در بين تمامي . موزامبيك و آفريقاي جنوبي دارند

هاي موزامبيك و آفريقاي ها، اختالف هاپلوتايپهاپلوتايپ
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جنوبي، با صفر درصد اختالف ژنتيكي، نزديكترين 
- ها به همديگر و هاپلوتايپ ايران و هاپلوتايپهاپلوتايپ

درصد اختالف،  6/3جنوبي با  آفريقاي و موزامبيك هاي
  ).2جدول (ي ژنتيكي را با هم داشتند بيشترين فاصله

 
   H. natalensis هاي مورد مطالعه در گونهبين محل) K2P(ميانگين فاصله ژنتيكي  -2جدول 

  1 2 3 4 5 

       )يرانا( فارس خليج 1

     013/0  )امارات( فارس خليج 2

    010/0 008/0  )گجرات( هند 3

   006/0 011/0  010/0  )بنگال يجخل( هند 4

  032/0 032/0 032/0 036/0  موزامبيك 5

  000/0 000/0 032/0 032/0 036/0  جنوبي آفريقاي 6
          

  

  
هاي  تخم: ، بH. natalensisي زنده  نمونه: الف،پ،ت -2شكل 

H. natalensis از سه زاويه  ي تصوير پوسته: بر روي بستر، ث
 1مقياس اندازه گيري ( ي پوسته، قسمت پشتي و قسمت جلوييدهانه

  .ها بستر محل زيست نمونه: ، ج)سانتيمتر

استفاده براي رسم شبكه هاپلوتايپي  مجموعه توالي مورد
نتايج حاصل از ترسيم شبكه . باز آلي بودند 556داراي 

هاپلوتايپي نيز تقريباً با نتايج جدول فاصله ژنتيكي 
صورت كلي با ترسيم شبكه هاپلوتايپي  به. همخواني دارد

دو گروه  H. natalensisي مشخص شد كه براي گونه

روه در شرق آفريقا يك گ: مشخص ژنتيكي وجود دارد
و ) هاي آفريقاي جنوبي و موزامبيكشامل هاپلوتايپ(

، خليج )گجرات(گروه ديگر مربوط به جمعيت هاي هند 
. مي باشد) هاپلوتايپ 7شامل (فارس  بنگال و خليج

فارس  نيز مشخص است خليج 3طور كه در شكل  همان
شامل هاپلوتايپ ايران وهاپلوتايپ (داراي دو هاپلوتايپ 

هاپلوتايپ، خليج بنگال،  4، گجرات داراي )امارات
موزامبيك و افريقاي جنوبي نيز هركدام داراي يك 

 6تا  2فارس  هاپلوتايپ ايراني خليج. هاپلوتايپ است
جهش با هاپلوتايپ  7جهش، با هاپلوتايپ هاي گجرات و 

هاي جنوب آفريقا شامل هاپلوتايپ. امارات فاصله دارد
جهش از هاپلوتايپ  17تا  14ي جنوبي موزامبيك و آفريقا

  .فارس و هند فاصله دارند هاي خليج

هاي مورد استفاده بريا رسم درخت فيلوژني مجموعه توالي
در درخت . باز آلي بودند 556و حداقل  682داراي حداكثر 

يك كالد را  H. natalensisهاي  حداكثر احتمال همه نمونه
يز در اين كالد در بين هاي ايراني ن تشكيل داده كه نمونه

كالد  H. japonicaكالد . ها قرار گرفتند ديگر نمونه
دهد و اين دو گونه  را تشكيل مي H. natalensisخواهري 

درصد حمايت  82در زير يك خوشه با ) دو كالد(
  ).3شكل . (بوتسترپ قرارگرفتند
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هاي  براي نمونه CO1باز آلي ژن  548شبكه هاپلوتايپي  -3شكل 
هر خط هاشور . PopArtشده در  ترسيم H. natalensisي  هگون

  .نمايانگر يك جهش هست

  

  
 H. natalensis گونه براي) COI( اكسيداز سيتوكروم ميتوكندريايي ژن نوكلئوتيدي توالي براساس) ML( احتمال حداكثر فيلوژني درخت -4شكل 
 بانك از يمقايسه توالي 18 و حاضر مطالعه هاي توالي براي. بوتستراپ تكرار 1000 با raxmlGUI افزار نرم كمك به خويشاوند، هايگونه ساير و

 باال به 50 بوتستراپ حمايتي اعداد. برون گروه عنوان به R. jeffreysi ،)است مشاهده قابل درخت در ثبت شماره( شده استخراج) NCBI( ژن جهاني
  اند شده داده نشان

  حث و نتيجه گيريب
فارس ميزبان  تبع آن درياي عمان و خليج اقيانوس هند و به

هستند و تاكنون  Cephalaspideaي  هاي رده مهم گونه
ها صورت گرفته است و  مطالعات جامع خوبي بر روي آن

 نيز از اين مناطق توصيف شده H. apteiهايي چون  گونه
گروه مهمي از باال رده  Cephalaspidea ي رده). 3و 1(اند 

با داشتن  هستند كه) Opistobranchia(آبششان عقب 
ي  هايي چون داشتن پوسته گونه و با ويژگي 780حدود 

شفاف، صدف داخلي و يا كالً بدن صدف، شناخته 
ها عموماً بوسطه سپر سري، يا بافتي گوشتي  آن. شوند مي

ها تنتاكل  آن. شوند پوشاند شناخته مي مي كه قسمت سر را
ي  هاي خانواده از اين ميان گونه. دهاني و رينوفور ندارند

Haminoea  هاي مهم گونه از زيرمجموعه 115با داشتن
ها  ي اصلي آن دهند و كه مشخصه اين زيررده را تشكيل مي

مرغي شكل نازك و وجود سه سنگدان براي  صدف تخم
كه محدود به  Haloaجنس . باشند ميها تغذيه از جلبك

گونه در  12آرام غربي هست با داشتن - ي هند ناحيه
ترين اعضاي اين خانواده است و با  اقيانوس هند از مهم

داشتن جمعيت ماي باال، نقش مهمي را در اكوسيستم ماي 
  ).8و  7، 6، 3، 1(كند  ساحلي اين مناطق ايفا مي

هاي  ازگونه يكي Haloa natalensisحلزون دريايي حبابي 
آرام - مهم اين جنس است كه پراكنش بااليي در منطقه هند

هاي سياه و سفيد و رنگ  ي لكه واسطه به  و) 1(غربي دارد 
ي شفافي كه اندام ماي بدن به  متمايل به سبز بدن، پوسته
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راحتي در درون آن قابل مشاهده هستند، از گونه هاي 
پراكنش . شود ك ميتفكي H. japonicaنزديك خود مثل 

رسد و اين گونه در منطقه شمال غرب اقيانوس هند نيز مي
هاي جنوبي  ها مستندي نيز از حضور آن در قسمت گزارش
متأسفانه ). 3و 1(موجود است ) امارات(فارس  خليج

فارس، اين  ي خليج همچون اغلب ديگر شكم پايان حوزه
گونه  هيچها اغلب فقط به اسم نمونه اكتفا كرده و  گزارش

 .ها در دست نيست ها و يا عكسي از آن توصيفي براي نمونه
هاي موردمطالعه در اين تحقيق به دليل داشتن  نمونه
هاي سفيد و  هايي چون رنگ سبز تيره، وجود لكه ويژگي

مرغي  ي نازك، تخم سياه زياد در قسمت پشتي بدن، پوسته
ط صورت نقا و شفاف آن، قابل مشاهده بودن دو چشم به

ها فاقد لكه است،  سياه تقريباً ريزي كه قسمت جلوي آن
H. natalensis درخت (هاي مولكولي بررسي. شناسايي شد

ي  ي هاپلوتايپي و همچنين تهيه فيلوژني، ترسيم شبكه
هاي ايراني به گونه  نيز انتساب نمونه) جدول فاصله ژنتيكي

H. natalensis را تاييد كرد.  

-ان اختالف ژنتيكي بين هاپلوتايپگيري ميز پس از اندازه

شد كه هاپلوتايپ ايران، كمترين  هاي اين گونه، مشخص
هاي گجرات و بيشترين فاصله را با فاصله را با هاپلوتايپ

جدول (هاي موزامبيك و آفريقاي جنوبي داشتند هاپلوتايپ
شده نيز ما شاهد تشكيل  ي هاپلوتايپي ترسيم در شبكه). 2

ي در جنوب آفريقا و ديگري در شمال دو گروه ژنتيكي يك
فارس  هاي خليج نمونه. فارس بوديم اقيانوس هند و خليج

يكي هاپلوتايپ ايران و (شوند كه شامل دوتا هاپلوتايپ مي
هاي هند هستند  نزديك به نمونه) ديگري هاپلوتايپ امارات

دهد كه به احتمال زياد جمعيت  كه اين نشان مي )3شكل (
ي هند منشا گرفته  ر خليج فارس از ناحيههاي اين گونه د

وجود تعداد باالي هاپلوتايپ با توجه به تعداد كم . است
نمونه هاي بررسي شده نشان از تنوع ژنتيكي باالي اين 

  .گونه در شمال اقيانوس هند دارد

هاي اين جنس در هند  اي كه اخيراً بر روي گونه در مطالعه
و شمال غرب اقيانوس گونه براي هند  27شده است  انجام

گونه و درياي  11هند برشمرده شده است كه سهم هند 
همچنين ). 1(فارس يك گونه است  گونه و خليج 3سرخ 
نيز به عنوان گونه جديداز گجرات هند  H. apteiي  گونه

   .شده است توصيف

 در همكاران و بهارات ي حاضر، در مطالعه  مطابق با مطالعه
 .Hدر كالد خواهري  H. japonicaي  گونه نيز 2018 سال

natalensis  ي حاضر  همچنين در مطالعه). 1(قرارگرفت
ي امارات و نمونه هاي آفريقايي در يك كالد  نمونه

مشترك، هرچند حمايت نشده، قرارگرفت كه اين نيز 
  .بود 2018و همكاران در سال  ي بهارات مطابق با مطالعه

 .Hكه  2019ال ي اسكارس و همكاران در س در مطالعه

natalensis  به جنسHaloa  منتقل شد اين جنس يك
نيايي را تشكيل داده كه در كالد خواهري جنس گروه تك
Bakawan ي  ها نمونه ي آن در مطالعه. قرارگرفته است

هاي هند  در كالد خواهري نمونه H. natalensisامارات 
) 4 شكل(قرارگرفته است كه مطابق با آرايش هاپلوتايپ ها 

  . درمطالعه حاضر است

كالد  2019ي اسكارس و همكاران در سال  در مطالعه
. فارس قرارگرفت جنوب افريقا جداي از كالد هند و خليج

هاي آفريقايي تا حدودي از ساير در اين مطالعه نيز نمونه
جدا افتاده، اما نه به صورت ) هند و خليج فارس(ها نمونه

دو نمونه آفريقايي در مطالعه بلكه ). 4شكل (دو كالد مجزا 
. ها قرارگرفتندحاضر در يك كالد ولي در ميان ساير نمونه

به هر حال استفاده از نمونه هاي بيشتر و نشانگرهاي بيشتر 
و دقيق تر در مقياس درون گونه اي ممكن است وضعيت 

 .Hفيلوژني و فيلوجغرافياي درون گونه اي را براي 

natalensis مشخص تر كند.  

يك نمونه  2018ي گوسلينر و همكاران در سال  ر مطالعهد
هاي عربستان سعودي  ناشناخته از اين جنس در آب
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شده است كه نياز است نسبت به شناسايي آن و نيز  گزارش
  .هاي ايران اقدام كرد حضور احتمالي آن در آب

هاي  ي حاضر جمعيت زيادي از اين گونه در آب در مطالعه
ي  د كه نياز است نسبت به مطالعهبندرعباس مشاهده ش

  .بوم هاي ساحلي اقدام شود ها در زيست ها و نقش آن آن

  سپاسگزاري

نويسندگان مقاله از سركار خانم طهيرا هاشمي مسئول 
آزمايشگاه بيوتكنولوژي دانشگاه هرمزگان و همچنين آقاي 

در طول  شان اي صميمانههموسي فاطمي به جهت همكاري
  .را دارند تحقيق، كمال تشكر
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Morphology and phylogeny of the Bubble snail Haloa natalensis 
(Krauss, 1848) (Mollusca, Gastropoda) from the northern coast of 

the Persian Gulf 
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Abstract 

Haloa natalensis (Krauss, 1848), one of the most important species of the genus Haloa 
Pilsbry, 1921, is widely distributed throughout the Indo-Pacific region. Populations of 
this species was observed in November 2019 in the coastal waters of Bandar Abbas, 
Iran.  There is no description and illustration for this species from the area, except a 
name record in the previous study. Moreover, this genus has experienced a taxonomic 
re-arrangement based on new phylogenetic analyses. In this study, we examined the 
collected individuals and their morphological features as well as their habitat, were 
described and their phylogenetic position within species was addressed using the 
mitochondrial CO1 sequences. This is the first report of this species in the northern part 
of the Persian Gulf and also for the Iranian waters. 
Key words: Biodiversity, sandy coasts, Bandar Abbas, Iran. 


