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 چکیده

 یدر سواحل شمال ،N. polita و N. lognii، N. albicillaشامل  ،Neritaجنس  هایگونه مولکولی شناسایی پژوهش این در
 غالب هایبوده و از گونه Neritidaeجنس متعلق به خانواده  این. شد انجام هاآن مورفولوژیک بررسی همراه به فارسیجخل

مورد  هانمونه. گرفت صورت ایصخره سواحل در 93 و 92 هایسال در بردارینمونه. باشدمی ایصخره سواحل پایانشکم
 Iواحد  یرز یقطعه ژن یرتکث ،(Chelex)با استفاده از پودر  DNAقرار گرفتند و سپس مراحل استخراج  یکمورفولوژ ییشناسا

 S16 یتوال 6و  COI یتوال 6شد. در مجموع تعداد انجام  یابیتوالیروش سنجر  باو  S rRNA16 و( COI) یدازاکس یتوکرومس
. است شدهگزارش  فارسخلیج شمالی منطقه از بار اولین برای هاتوالی این که آمد دستبه  Neritaگونه از جنس  3متعلق به 
و  Maximum Likelihood یلوژنیف هایو با رسم درخت BEASTو  MEGA6 افزارهاینرم از استفاده با فیلوژنی آنالیزهای

Bayesian  .هایگونه مولکولی شناساییحاصل از  نتایجصورت گرفت N. longii و N. albicilla و  یسنت ییبا شناسا
 اهمیت دهنده نشان تواندمی که شد مشاهده هاآن میان هاییتفاوت N. politaگونه  رددرمو یمطابق بود؛ ول یکمورفولوژ

 . دنباشیم یلتیکمونوف Nerita جنس هایگونه که نشان داد یجنتا همچنین. باشد مورفولوژیک و مولکولی زمانهم مطالعه
 

 فارسخلیج ای،صخره سواحل فیلوژنی، ،I یدازاکس یتوکرومس ،Nerita :كلیدی كلمات
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 مقدمه
 شاخه از رده بزرگترين( پايانشكم) Gastropoda  رده
 هزار 40 حدود رده اين. باشدمي( Mollusca) تناننرم

 هايزيستگاه در و دارد فسیل گونه هزار 15 و زنده گونه
 اعماق تا ساحلي مناطق از) درياها شامل وسیعي بسیار
 Hickman) شودمي يافت خشكي و شیرين هايآب ،(زياد

et al., 2001.)  خانوادهNeritidae هاياز خانواده يكي 
خانواده در  ينز اا Neritaکه جنس  باشدمي پايانشكم

پژوهش مورد مطالعه قرار گرفته است. صدف در جنس  ينا
Nerita پیچش و است کروي يا شكل مرغيو تخم یمضخ 

 یارهايش ياو  راهراه هايمارپیچ داراي هاصدف. دارد کمي
 يابزرگ  يستونك يدارا يهستند. سطح شكم يمحور
 الًمعمو ستونک لبه و صدف دهانه. است ناقص ايديواره

. است ضخیم يا نازک هايدندانه داراي بوده مضرس
 ساختاري تواندمي و است ضخیم و کلسیمي اوپرکولوم

 خطوط با بدن اصلي پیچش. باشد داشته داردانه يا صاف
  (.Cook, 2010) است شده پوشیده مارپیچي

مختلف  هايگونه روي بر تاکنون که مطالعاتي کلیه
Nerita زمینه در رفته است،فارس صورت گ یجدر خل 

 ؛است بوده هاآن شناسي بوم و پراکنش شناسي، ريخت
 براي( 1394و همكاران ) یراميکه ب يمانند مطالعات

 یهدر ناح Neritaجنس  پايانشكم يختير ييشناسا
نشان پژوهش اين نتايج. دادند انجامبندر لنگه  يجزرومد
 .Nو  N. adenensis، N. politaحضور سه گونه  دهنده

lognii یتبا غالب N. adenensis برداريدر منطقه نمونه 
تنوع  یزانم ترينبیش که داشتند بیان چنینهم ها. آنبود

 .داشت وجود N. adenensisدر گونه  یزدر رنگ صدف ن
 ينا يبر رو يفراوان يمطالعات مولكول يراناما در خارج از ا

و  Freyبه  توانيکه از آن جمله م جنس انجام شده است
Vermeij (2008اشاره کرد که به مطالعه ف )یلوژني 

 Neritaجنس  زيستيیاييجغراف يخو تار يمولكول
 Castroو  Quintero-Galvis ینپرداختند. همچن

را بر اساس  Neritidaeخانواده  يمولكول یلوژني( ف2013)
 .کردند مطالعه SrRNA16و  COI یتوکندرياييم هايژن

 روابط و ملكولي شناسايي روي بر يامطالعه هیچ تاکنون
 ينهدف از انجام ا .است نشده انجام ايران در هاآن بین

از جنس  هاييگونه مولكولي دقیق شناسايي تحقیق
Nerita هايويژگي براساس تنها اين از پیش تا که است 
 بررسي همچنین. بودند گرفته قرار شناسايي مورد ظاهري

 اين هايگونه ساير با و يگريكد با هاآن فیلوژني روابط
 خلیج اطراف هايآب ويژهب جهان، ديگر مناطق در جنس
 .بود نظر مد فارس

 
 هاروش و مواد
 بردارینمونه

 ايصخره بسترهاي از بردارينمونه 93و  92 هايسال طي
 انجامزمان حداکثر جزر  در فارسخلیج شمالي سواحل

  جدول در ريبردانمونه هايايستگاه مشخصاتگرفت. 
 هايتعداد نمونه یشترينب آورده شده است. 1شماره 

بود که  Nerita albicillaشده متعلق به گونه  آوريجمع
 هوايي، ينیرو هاييستگاهاز ا نمونه 54در مجموع تعداد 

 به قشم و سیمرغ ساحل رستمي، بندر تیو، بوشهر، اسكله
تنها  Nerita logniiمتعلق به گونه  هاينمونه. آمد دست

 يافت عدد11 و قشم به تعداد يجنوب ياول يستگاهدر دو ا
تنها در  Nerita polita هايشدند و در مورد نمونه

 برداريو تنها در مرحله اول نمونه يبندر رستم يستگاها
درصد  98در اتانول  هانمونه .آمد دستنمونه به 9تعداد 
ان دپارتم يشگاهبه آزما يتدر نها وشد  فیكس

 یوزيلنددر کشور ن OTAGOدر دانشگاه  يجانورشناس
 شكل در بردارينمونه هايايستگاه موقعیت. يافت انتقال
 در صدف که جاييآن از نشان داده شده است. 1 شماره

درپوش  ينو ا باشدمياپرکولوم  يدارا جنس اين هايگونه
 د،شومي دروني هايکامل الكل به بافت یدنمانع از رس

 و کند نفوذ خوبيبه الكل تا شد جداسازي هانمونه اپرکولوم
 ,Layton) شوند فیكس کامل طور به داخلي هايبافت

2012 .)
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برداریهای نمونه:  نام و مشخصات ایستگاه1جدول    

 ردیف نام ایستگاه شهر استان طول جغرافیایی عرض جغرافیایی

ʺ55ʹ93°28  ʺ66ʹ80°50 وايينیروي ه بوشهر بوشهر   1 

ʺ37ʹ97°28  ʺ44ʹ82°50  2 اسكله بوشهر بوشهر 

ʺ13ʹ98°28  ʺ58ʹ82°50  3 تیو بوشهر بوشهر 

ʺ66ʹ56°28  ʺ81ʹ00°51  4 بندر رستمي تنگستان بوشهر 

ʺ33ʹ83°27  ʺ14ʹ90°51  5 اولي جنوبي دير بوشهر 

ʺ02ʹ42°27  ʺ41ʹ67°52  6 نايبند عسلويه بوشهر 

ʺ26ʹ95°26  ʺ04ʹ48°53 لنگهبندر  هرمزگان   7 مقام 

ʺ41ʹ12°27  ʺ38ʹ99°52  8 بستانه بندر لنگه هرمزگان 

ʺ06ʹ83°26  ʺ78ʹ12°56 2قشم  قشم هرمزگان   9 

ʺ12ʹ54°26  ʺ37ʹ16°56  10 ساحل سیمرغ قشم هرمزگان 

ʺ46ʹ93°26  ʺ98ʹ26°56 1قشم  قشم هرمزگان   11 

ʺ14ʹ41°26  ʺ56ʹ55°55  12 شیب دراز قشم هرمزگان 

 

 

 بردارینمونه هاییستگاها : موقعیت1 شکل
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 مورفولوژیک شناسایی
 ييشناسا جهت گاهآزمايش به انتقال از پس هانمونه

 کلیدهاي از استفاده با و شدند يبررس يکمورفولوژ
 Sea Shells of Eastern Arabia: شامل شناسايي

(Bosch, et al., 2005)، Sea Shore of Kuwait 

Persian Gulf (Jones,1986)، Encyclopedia of 

Marine Gastropods (Robin, 2008 )نرم اطلس و
 ،(1379 همكاران، و صحافي ادهزحسین) فارس خلیج تنان

 .شدند شناسايي گونه حد در
 

 مولکولی مطالعات
 ييهر گونه شناسا از ،هانمونه مورفولوژيک شناسايي از پس

يمرو از پرا COI يقطعه ژن یر( جهت تكث1994)

Palumbi (1991برا )ژن  یرتكث يS16 شد استفاده 
 10) یكرولیترم يک ،PCRمحلول  یهته جهت. (2 جدول)
از  يکاز هر  یكرولیترم يک ي،استخراج DNAانوگرم( از ن

 dNTP (10 یكرولیترم 5/0(، یكومولپ 10) يمرهاپرا
(، u/μ5) یمرازپل Taq يمآنز یكرولیترم 3/0(، موالریليم
 یكرولیترم يکو  PCR( X10) بافر میكرولیتر 5/2

MgCl2 (50 موالرمیلي )حجم نهايت در که شد استفاده 
 شد رسانده میكرولیتر 25 به مقطر آب با آن

(McPherson & Møller, 2006 .)مورد استفاده  برنامه
نشان داده  3در جدول شماره  يقطعات ژن یرجهت تكث

 مناسبي کیفیت از هانمونه که مواردي درشده است. 
 واکنش در ديگري مواد و روش از نبودند، برخوردار

 که ،BSAثال از م طوربه .شد استفاده پلیمراز ايزنجیره
 عمل رفع براي دارد، کاربرد تناننرم هايژن تكثیر در

-مورد خالص PCRاستفاده شد. محصول  هامحدودکننده

دانشگاه  به يابي يقرار گرفت و جهت توال سازي
OTAGO .ارسال شد 

 
 

: نام و توالی پرایمرهای مورد استفاده2جدول   

Primer Name 

(F/R) 
Nucleotide Sequence (5’ to 3’) Reference 

LCO1490_t1 

HCO2198_t1 

TGTAAAACGACGGCCAGTGGTCAACAAATCATAAAGATATTGG 

CAGGAAACAGCTATGACTAAACTTCAGGGTGACCAAAAAATCA 
Folmer 1994 

16Sar 

16Sbr 

CGCCTGTTTAACAAAAACAT 

CCGGTCTGAACTCAGATCACGT 
Palumbi 1991 

 

کار رفته در تکثیر قطعات ژنی پلیمراز بههای ای واکنش: برنامه دمایی زنجیره3جدول   

 چرخه )سیکل( تعداد زمان (°C)درجه حرارت  مراحل

 1 دقیقه 4 72 بسط نهايي

                                                           

شده دو نمونه انتخاب گرديد و استخراج DNA با استفاده 
از پودر Chelex و پروتئیناز K انجام شد. پس از ارزيابي 
کمي و کیفي DNA استخراج شده بوسیله الكتروفورز و 
 16S rRNA و COI اسپكتروفوتومتر، تكثیر قطعه ژني
 Folmer انجام گرفت. به اين منظور از پرايمر جهاني

3  Extention

 

1 Denaturation 

2 Annealing 

دقیقه         بسط3                                      72    1 
 40 30 ثانیه   45 اتصال2

واسرشته سازي اولیه

30 ثانیه    94 واسرشته سازي1

 1 2 دقیقه   94  

 



 1395 تابستان/2سال بیست و پنجم/شماره                                                                     مجله علمی شیالت ایران       

 

175 

 

 هاداده پایگاه در هاتوالی ثبت
NCBI، BLAST يتدر سا هاتوالي ابتدا منظور اين به

اقدام به  ،سايت اين در درخت رسم همچنین و هاآن به
گرديد هاثبت نمونه

 نخستین براي هاتوالي اين که آمد دستبه تحلیل قابل و
ثبت  مراحل. است شده ارشگز فارسخلیج منطقه از بار

 به جهاني ژن بانک در تاکنون هاتوالي اين از مورد يک
 سايت در LC060522 دسترسي شمارهو با  رسیده پايان

www.ncbi.nih.gov است مشاهده قابل. 
 

 فیلوژنی درخت رسم
 احتمال بیشینه هايروش از استفاده با فیلوژني آنالیز

(Maximum Likelihood و )Bayesian .انجام شد  
با استفاده از برنامه  ،BIو  ML یزهاياز انجام آنال یشپ

MrModeltest v2.3 (Nylander, 2004 و براساس )
 AIC (Akaike Information ياطالعات یارمع

Criterion و )AICc هايداده براي مناسب هايمدل 
 ين(. طبق اNylander, 2004انتخاب شدند ) نظر مورد

GTR+I+G (Rodriguez et al., 1990 )آزمون مدل 
در  هايتوال یه. کلشد انتخاب پژوهش اين هايداده براي

 MEGA6 افزارجهت استفاده در نرم FASTAفرمت 
(Tamura et al., 2011) رديفهم جهت .شد آماده 

 Clustal W (Thompson افزارهاينرم از هايتوال کردن

et al., 1994 )آنالیز. شد استفاده ML تمامي براي 
و   MEGA6 افزارنرم از استفاده با آمده دستب هايتوالي
 . شد انجام 1000 استراپ بوت تكرار

                                                           

 ,.BEAST v1.8.2 (Drummond et al افزارنرم از

   مشترک نیاي جديدترين زمان تخمین براي( 2012
(TMRCA)

 همچنین افزارنرم ناي. 
 است قادر و دهدمي انجامرا   Bayesian MCMCآنالیز
 انجام زمانهم طوربه را واگرايي زمان تعیین و درخت رسم
 MrBayes افزارنرم به نسبت افزارنرم اين مزيت که دهد

(Ronquist and Huelsenbeck, 2003 )باشدمي 

(Sotelo et al., 2009 .)لكولي،مو ساعت تنظیم جهت 
 2/1تا  35/0 يگزينياز نرخ جا موجود منابع بررسي از پس

استفاده شد  یزهاآنال ينسال در ا یلیوندرصد در م
(Donald et al., 2005آنال .)نسل میلیون 30 براي یز 

 . شد انجام گیرينمونه مرحله 1000 هر در و اجرا
 

 نتایج
 هاآن مشخص شد که هانمونه مورفولوژيک شناسايي از پس

و  Nerita longii، Nerita albicillaبه سه گونه  متعلق
Nerita polita نمونه از گونه  ينبزرگتر .هستند 

N.albicillaهاينمونه. داشت مترمیلي 29 معادل طولي 
HoWi19  وBuAu58   به عنوان گونهN.albicilla 

 حدود در N. logniiاندازه صدف گونه  .شدند شناسايي
و  HoSp6 هاينمونه و باشدمي متريمیل 40 تا 35

BuAu52  گونهبه عنوان N. longii شدند. ييشناسا 
 .Nشده از گونه  آوريجمع هايطول صدف در نمونه

polita  هاينمونه. شد گیرياندازه متريسانت 2حداکثر 
BuAu41  وBuAu56  به عنوان گونهN. polita 

 .(2)شكل  شدند ييشناسا

4 Basic Local Alignment Search Tool 

5 Fram 

6 www.clcbio.com 

7Time to the Most Recent Common Ancestor

 (TMRCA) 

شد و با توجه به میزان فاصله ژنتیكي از تواليهاي نزديک 

. در ابتدا قالب خواندن5 تواليهاي 
CLC Sequence Viewer  بدست آمده، توسط نرمافزار

  Knudsen et al., 2012( v6.5.4(6 تعیین شد. سپس 
NCBI تواليها در پايگاه داده DDBJ از طريق سايت
ثبت گرديد. در مجموع 6 توالي COI و 6 توالي 16S خوانا 

7 براي گرههاي مورد نظر در درختهاي 

فیلوژني استفاده شد

4

http://www.clcbio.com/
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Nerita longii (Récluz, 1842)  

  

Nerita albicilla (Linnaeus, 1758)  

 
 

  

  

Nerita polita (Linnaeus, 1758) 

 Nerita جنس هایگونه تصاویر: 2 شکل
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 فیلوژني. درخت آمد دستبه COI توالي 6 مجموع در
 پیشین شده گزارش هايتوالي و هاتوالي اين از شده رسم
با گونه  BuAu52و  HoSp6نمونه  دو هر که ددا نشان

Nerita longii  با و داشتند زيادي تطابق عمان کشوراز 
و  ML=100 استرپ بوت ارزش با کالد يک گونه اين

 يبررس يجبا نتا یجهنت يندادند. ا یلتشك 1 یناحتمال پس
و  BuAu58 هايدارد. نمونه يهماهنگ یزن يکمورفولوژ

HoWi19 با گونه  یزنNerita albicilla  از نقاط مختلف
 يجنتا یزمورد ن ينداشتند که در ا ياديجهان تطابق ز

 اين. است مطابق مورفولوژيک هاييبررس يجحاصل با نتا
 استرپ بوت ارزش با کالدي مذکور گونه با هانمونه
100=ML هايدادند. اما نمونه یلتشك 1 ینو احتمال پس 

BuAu41  وBuAu56 به عنوان  يکلوژکه از نظر مورفو
از  يک یچشده بودند، با ه ييشناسا Nerita politaگونه 

گونه از نقاط مختلف جهان  ينمتعلق به ا هاييتوال
 Neritaبا گونه  ياديمطابقت نداشته و تطابق ز

orbignyana دو نمونه با گونه  يناز مصر نشان دادند. ا
N. orbignyana استرپ بوت ارزش با کالد يک در 

99=ML قرار گرفتند. درخت  1 ینو احتمال پسML 
 يشنما 3 شماره در شكل COI يژن قطعه براي شده رسم
 .است شده داده

 نیاي تريننزديک قدمت BEAST افزارنرم از استفاده با
 63/16 تحقیق اين در مطالعه مورد هايگونه مشترک

 نیاي انشعاب زمان. شد زده تخمین یشسال پ یلیونم
Nerita orbigniyana و Nerita polita، 07/7 میلیون

 Nerita گونه واگرايي زمان. شد برآورد پیش سال

albicilla 72/0 و گرددبازمي پیش سال میلیون 60/1 به 
 Nerita lognii گونه اشتقاق زمان پیش سال میلیون

 درخت ريشه براي شده برآورد زمان ترتیب همین به. است
 شده رسم BI. درخت باشدمي پیش سال میلیون 21/38

 شده داده يشنما 4 شماره در شكل COI يژن قطعه براي
 .است

 ي. به طور کلآمد دستبه نیز S16 توالي 6 بررسي اين در
 يندر ا COIو  S16 هايژن يبرا ML یزهايآنال يجنتا

 BuAu41 هايهنمون مورد در حتي .بود يكسانکالد کامالً 
 يبررس يجبا نتا يکمورفولوژ يجکه نتا BuAu56 و

تفاوت در  اين ،متفاوت بود COI يقطعه ژن يمولكول
 یشتررا ب هانمونه اين و شد مشاهده نیز S16ژن  يبررس

دانست تا گونه  Nerita orbignyanaبه گونه  یهشب
Nerita polita .ايهگونه تمامي که داد نشان نتايج 

Neritaو  یلتیکمونوف یقتحق يندر ا يمورد بررس ي
 استرپ بوت)ارزش مشترک هستند  یاين يدارا

100=ML درخت  (.1 پسین احتمال وML  رسم شده
 شده داده نشان شماره  5 شكل در S16 هاييتوال يبرا

.است
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  COI ژنی قطعه توالی با شده رسم ML درخت: 3 شکل

 

 

  

 BuAu58 

 Nerita albicilla South Africa EU253365.1 

 Nerita albicilla Tanzania EU253410.1 

 Nerita albicilla Indo-Pacific EU253371.1 

 HoWi19 

 Nerita adenensis Oman EU732210.1 

 Nerita spengleriana EU732318.1 

 Nerita quadricolor KJ458475.1 

 Nerita longii2 Oman EU732269.1 

 BuAu52 

 HoSp6 

 Nerita longii1 Oman EU732270 

 Nerita litterata Tanzania EU732267.1 

 BuAu41 

 Nerita orbignyana Egypt EU732283.1 

 BuAu56 

 Nerita polita Philippines EU732298.1 

 Nerita polita Madagascar EU732299.1 

 Nerita polita Mauritius KJ458471.1 

 Paphia gallus 

 Venus verrucosa 

 Pitar striatum 

 Sunetta menstrualis 78 
67 

66 

100 

83 
99 

99 

89 

92 

90 

48 

57 

100 

38 

22 

99 

56 
33 

28 

0.05 
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  COI ژنی قطعه هایتوالی با شده رسم BI ختدر: 4 شکل
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 S rRNA16 ژنی قطعه هایتوالی با شده رسم ML درخت: 5 شکل 

 گیرینتیجه و بحث
 و HoSp6 هاينمونه ،بررسي مورد هاينمونه میان از

BuAu52 به عنوان گونه  کهNerita Longii ييشناسا 
 عمان از N. longii گونه هايتوالي با دوشده بودند، هر 

 موجود هايتوالي تمامي حال اين با. داشتند زيادي تطابق
 و بوده عمان کشور به متعلق گونه اين براي ژن بانک در

 جهان نقاط ساير هايتوالي با هانمونه اين مقايسه امكان
 هاينمونه ،يمولكول و يکمورفولوژ هلعمطادو  هر .نبود میسر

BuAu58 و HoWi19 گونه به متعلق را Nerita 

albicilla مورد آن  يننكته قابل توجه در ا اما. دانستند
 گونه اين از ديگر هايتوالي به دسترسي علت به که است

 هاينمونه شباهت بررسي امكان جغرافیايي، ديگر نقاط از

 در که همانطور. بود فراهم اطراف يهاآب با فارس خلیج
 از بررسي مورد هاينشان داده شده است، نمونه 4 شكل
 هاياز آب N. albicillaگونه  توالي با فارس خلیج

 متعلق هاينمونه از مجزا کالد يک درآرام -هند اقیانوسي
 نتیجه اين. گرفتند قرار تانزانیا و جنوبي آفريقاي به

 یجدر خل گونه ينحضور ا منشا ندهده نشان تواندمي
سواحل  یتگونه از جمع ينفارس باشد که به علت ورود ا

شبه قاره هند بوده  يهند و سواحل غرب یانوساق يشرق
 BuAu56 و BuAu41 هاينمونه مورد دراست. اما 

وجود  يکو مورفولوژ يمولكول يجنتا ینفاحش ب اختالف
 Nerita polita گونه را هاآن مورفولوژيک نتايج. شتدا

 فیلوژني هايدرخت تمامي در کهحالي در ،کرد معرفي

 BuAu58 

 Nerita albicilla Tanzania EU732050 

 HoWi19 

 Nerita albicilla South Africa EU732051 

 Nerita albicilla Australia-EU732049 

 Nerita longii Oman EU732107 

 HoSp6 

 BuAu52 

 Nerita longii Oman EU732106 

 BuAu56 

 BuAu41 

 Nerita orbignyana Egypt EU732120 

 Nerita polita Guam EU732134 

 Nerita polita Madagascar EU732137 

 Venus verrucosa  

 Sunetta menstrualis  

 Paphia gallus  99 

99 

93 

86 

100 

30 

98 

81 

61 

0.05 
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 ينا هايتوالي از مجزا کالدي در هانمونه ينا شده رسم
گونه از نقاط مختلف جهان قرار گرفتند و هر دو نمونه با 

 Neritaبا گونه  یاريشباهت بس يكديگروجود اختالف با 

orbignyana استرپبوت ارزش با که دادند نشان مصر از 
 هايتوالي تمامي. دشمي حمايت باال پسین احتمال و

در بانک ژن متعلق به کشور مصر   N. orbignyanaگونه
است  يدر حال ينفراهم نشد. ا یشترب يسهبود و امكان مقا

 ينگزارش نشده است. در ا يرانگونه تاکنون از ا ينکه ا
در بانک ژن و  N. polita هاييمورد به علت وجود توال

 گونه، اين هايتوالي از يک هیچ با هانمونه ينعدم تطابق ا
 که گرفت درنظر را جديد ايگونه حضور احتمال توانمي

 هايبررسي نیازمند مورد اين در بیشتر قطعیت مسلماً
 مولكولي نشانگرهاي از استفاده و مورفولوژيک تردقیق
جنس متعلق  ينا هايگونه فراواني بیشترين. باشدمي ديگر

( 1394و همكاران ) یراميبود که ب N. albicillaبه گونه 
از  ي. توالاندمطلب اشاره کرده يندر مطالعه خود به ا یزن

از کشور عمان از بانک ژن  Nerita adenensisگونه 
 يگرگونه از د يناستخراج و در رسم درخت استفاده شد. ا

 در ابهام علتبه که دباشمي ايران از شده گزارش هايگونه
در رسم درخت استفاده  BuAu56و  BuAu41 هاينمونه

 3 هايشكل) داد نشان هانمونه ينبا ا يادياما تفاوت ز شد
  .(4و 
 هانمونه يبرا BIو  Mlپژوهش دو نوع درخت  ينا در

. داد نشان يكساني نتايج مولكولي آنالیزهاي و شد رسم
 ياز بررس يمشابه يجنتا هاونهگ تمامي مورد در همچنین
 در تفاوتي و شد حاصل S rRNA16و  COI ينشانگرها
 که نتايجي نیز و شده رسم فیلوژني هايدرخت توپولوژي

 بودنباال. گرديدمشاهده ن شد استنباط هاآن تفسیر از
انجام  یزهايدر آنال يهپا هايگره حمايتي هايشاخص

 نشانگري ،COI يژن بر آن است که قطعه يشده، اثبات
 باشدمي تكاملي هايفرضیه حل و ارزيابي براي مطلوب

(Remigio and Hebert, 2003; Frey and Vermeij, 

2008.) 

 هايگونه نشان داد که BEAST افزارنرم از حاصل آنالیزهاي

 میوسندوره  يلدر اوا قريباًت تحقیق اين در بررسي مورد

که مطالعات  نیز Vermeij و Frey  .است يافته اشتقاق

انجام دادند، زمان انشقاق  Neritaجنس  يبر رو یلوژنيف

 & Frey) زدند تخمین یوسنم يلجنس را در اوا ينا

Vermeij, 2008 .)صورت گرفته نشان داد که  هايبررسي

آن که  ياعضا يبوده و تمام یلتیکمونوف Nerita جنس

. باشنديم مشترک یاين يداراشدند،  يبررسمطالعه  يندر ا

Quintero-Galvis  وRaquel Castro (2013) که  یزن

 یلوژنيف يبر رو يمطالعات یتوکندرياييبا استفاده از ژنوم م

 یلتیکانجام دادند، به مونوف Neritideaخانواده  يمولكول

که  Neritaجنس  هايگونه خصوصکالد و به ينبودن ا

  عان داشتند.شدند، اذ يپژوهش بررس يندر ا

 COI يگرفت که قطعه ژن یجهنت ینچن توانمي انتها در

. باشدمي گونه حد در هانمونه ييشناسا يبراکارآمد  ينشانگر

 را کار اطمینان ريبض S16استفاده از نشانگر  ینهمچن

 اين از حاصل نتايج موارد تمامي در که طوري به برد؛ باالتر

 کلي طوربه. بودند كديگري مويد و يكسان کامالً نشانگر دو

 پژوهش اين هايگونه مورد در شده انجام هايبررسي

 مورفولوژيک هايشناسايي موارد اکثر در که داد نشان

 اين مولكولي مطالعات نتايج با گذشته در شده انجام

 بین اختالفاتي نیز مواردي در ولي هستند؛ يكسان تحقیق

 همزمان مطالعه لزوم دهندهکه نشان شد مشاهده هاآن

 همچنین. باشدمي مورفولوژيک و مولكولي هايبررسي

 یلتیکمونوف Neritaنشان داد که اعضاء جنس  هابررسي

 . باشنديمشترک م یاين يبوده و دارا
 
 نابعم

دقوقی، ب. و رامشی، ح.،  ،حسین زاده صحافی، ه.
 موسسه تحقیقات .س نرمتنان خلیج فارساطل .1379

 .فحهص 248 تهران، ايران، التشی

م.ص.،  یگانه،علوی و. ج آبادی،سیف.، ن بیرامی،
در  Neritaجنس  انيپاشكم يختير ييشناسا. 1394

روز  يکنفرانس مل نیبندر لنگه. نهم يجزرومد هیناح

 ،ياز آب؛ نجات زندگ انتیص ست،يز طیمح يجهان

 دانشگاه تهران.



 ...سواحل   در Nerita جنس هایگونه فیلوژنی و مولکولی شناسایی                                                 همکاران و ایزدیان

182 

 

Bosch, D., Dance, S.P., Moolenbeek, R. and 

Oliver, P.G., 1995. Seashells of Eastern 

Arabia. Dubai: Motivate Publishing. 296P. 

Cook, S.D.C., 2010. New Zealand Coastal 

Marine Invertebrates 1. Canterbury 

University Press, Christchurch, New 

Zealand. 632P. 

Donald, K.M., Kennedy, M. and Spencer, 

G.S., 2005. Cladogenesis as the result of 

long-distance rafting events in South 

Pacific Topshells (Gastropoda, Trochidae). 

Evolution, 59 (8): 1701-1711.  

Drummond, A.J., Suchard, M.A., Xie, D. 

and Rambaut, A., 2012. Bayesian 

phylogenetics with BEAUti and the 

BEAST 1.7. Molecular Biology and 

Evolution, 29: 1969-1973. 

Folmer, O., Black, M., Hoeh, W., Lutz, R. 

and Vrijenhoek, R., 1994. DNA primers 

for amplification of mitochondrial 

cytochrome c oxidase subunit I from 

diverse metazoan invertebrates. Molecular 

Marine Biology and Biotechnology, 3: 294-

299. 

Frey, M. and Vermeij, G.J., 2008. Molecular 

phylogenies and historical biogeography of 

a circumtropical group of gastropods 

(Genus: Nerita): implications for regional 

diversity patterns in the marine tropics. 

Molecular Phylogenetics & Evolution, 48: 

1067-1086. 

Hebert, P.D.N., Cywinska, A., Ball, S.L. and 

De Waard, J.R., 2003. Biological 

identifications through DNA barcodes. 

Proceedings of the Royal Society of 

London, Series B: Biological Sciences, 

270: 313-321. 

Hickman, J.C.P., Roberts, L.S. and Larson, 

A., 2001. Integrated Principles of zoology. 

11th ed. McGrawHill. 590P. 

Jones, D.A., 1986. A field guide to the sea 

shores of Kuwait and the Persian Gulf. 

University of Kuwait Blandford Press, 

Poole, Kuwait. 192P. 

Knudsen, B., Knudsen, T., Flensborg, M., 

Sandmann, H., Heltzen, M., Andersen, 

A., Dickenson, M., Bardram, J, 

Steffensen, P.J., Mønsted, S., Lauritzen, 

T., Forsberg, R., Thanbichler, A., 

Bendtsen, J.D., Görlitz, L., Rasmussen, 

J., Tordrup, D., Værum, M., Ravn, M.N., 

Hachenberg, C., Fisker, E., Dekker, P., 

de Meza, J., Hein, A.M.K., Sinding, J.B., 

Quorning, J., Hvam, K., Mikkelsen, S., 

Liboriussen, P., Grydholt, J., Handberg, 

H., Bundgaard, M., Joecker, A., 

Simonsen, M., Nielsen, P.R.L., Joecker, 

A., Fleischer, P., Jakobsen, J., Juul, S., 

Appelt, U., Fejes, A. and Christensen, 

A.S., 2012. CLC Sequence Viewer, 6.7.1. 

CLC bio. 

Layton, K., 2012. Examining patterns of 

genetic variation in Canadian marine 

molluscs through DNA barcodes. M.Sc. 

Thesis, University of Guelph. 

McPherson, M.J. and Møller, S.G., 2006. 

PCR: Second Edition. Taylor & Francis 

Group. 292p. 

Nylander, J.A.A., 2004. MrModeltest v2. 

Program distributed by the author. 



 1395 تابستان/2سال بیست و پنجم/شماره                                                                     مجله علمی شیالت ایران       

 

183 

 

Evolutionary Biology Centre, Uppsala 

University, Sweden. 

Palumbi, S.R., Martin, A., Romano, S., 

McMillan, W.O., Stice, L. and 

Grabowski, G., 1991. The Simple Fool's 

Guide to PCR, Version 2.0. University of 

Hawaii. 

Quintero-Galvis, J. and Castro, L.R., 2013. 

Molecular phylogeny of the Neritidae 

(Gastropoda: Neritimorpha) based on the 

mitochondrial genes cytochrome oxidase I 

(COI) and 16S rRNA. Acta biologica 

Colombiana, 18: 307-318. 

Remigio, E.A. and Hebert, P.D.N., 2003. 

Testing the utility of partial COI sequences 

for phylogenetic estimates of gastropod 

relationships. Molecular Phylogenetics & 

Evolution, 29: 641-647. 

Robin, A., 2008. Encyclopedia of Marine 

Gastropods, Ed. IKAN Unterwasser-

Archive, ConchBooks, 480p. 

Rodríguez, F., Oliver, J.F., Marín, A. and 

Medina, J.R., 1990. The general stochastic 

model of nucleotide substitution. Journal of 

Theoretical Biology, 142: 485-501. 

Ronquist, F. and Huelsenbeck, J.P., 2003. 

MRBAYES3: Bayesian phylogenetic 

inference under mixed models. 

Bioinformatics, 19: 1572-1574. 

Sotelo, G., Morán, P. and Posada, D., 2009. 

Molecular phylogeny and biogeographic 

history of the European Maja spider crabs 

(Decapoda, Majidae). Molecular 

Phylogenetics and Evolution, 2009 Oct; 

53(1):314-9.  

Tamura, K., Peterson, D., Peterson, N., 

Stecher, G., Nei, M. and Kumar, S., 2011. 

MEGA5: molecular evolutionary genetics 

analysis using maximum likelihood, 

evolutionary distance, and maximum 

parsimony methods. Molecular Biology and 

Evolution, 28: 2731-2739. 

Thompson, J.D., Higgins, D.G. and Gibson, 

T.J., 1994. CLUSTAL W: improving the 

sensitivity of progressive multiple sequence 

alignment through sequence weighting, 

position-specific gap penalties and weight 

matrix choice. Nucleic Acids Research, 22: 

4673-4680. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Higgins%20DG%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=7984417
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Gibson%20TJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=7984417
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Gibson%20TJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=7984417


Iranian Scientific Fisheries Journal                                                                         Vol. 25, No.2, Summer 2016 

 

 

 

 

Molecular identification and phylogeny of Nerita᾽s species on 

rocky shores of the Northern Persian Gulf 

 

Izadian M.
1
; Zolgharnein H.

*1
; Nabavi M.B.

1
; Ashja Ardalan A.

2
; Yousefi Siahkalroodi S.

3
 

 
*zolgharnein@kmsu.ac.ir 

 
 
1-Department of Marine Biology, Faculty of Marine Science, Khorramshahr University of Marine 

Science and Technology 

2- Department of Marine Biology, Faculty of Marine Science and Technology, Islamic Azad 

University North Tehran Branch 

3- Department of Biology, Faculty of Biolobical Science, Islamic Azad University Varamin Pishva 

Branch 

 

Received: Feburary 2016                     Accepted: May 2016 

Keywords: Nerita, Cytochrome oxidase I, phylogeny, Rocky shores, Persian Gulf 
 

Abstract 
Neritas are among the most dominant groups of Gastropoda in the Persian Gulf. There is no previous 

study in relation to molecular and phylogeny of Neritas in the study area. The molecular identification 

of Nerita species have been studied for the first time in the northern rocky coastal zones of Persian 

Gulf during 2013 and 2014. After morphological identifications of species, DNA extraction, 

amplifying partial of cytochrome oxidase COI and 16S rRNA and sequencing procedure were done in 

the laboratory. In this study, 6 COI and 6 16S rRNA sequences, belonging to 3 species, were obtained. 

Also, phylogeny analyses with drawing phylogeny trees of Maximum Likelihood and Bayesian were 

done using MEGA6 and BEAST softwares. Morphological and molecular identification results were 

similar for 2 species and dissimilar for one species. This discrepancy shows that a combination of 

morphological and molecular studies is more reliable for species identification than either of them 

solely. The results also showed that Nerita species are monophyletic. 
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