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 مقدمه

از ( Actinaria راسته) دریایی هایشقایق

 ،Anthozoa رده اعضای بیشترین تنوع در میان

که  استبرخوردار  Hexacorallia زیررده

 و هاعمق همه در را زیکف دریایی هاییستگاهز

 Dalyکرده است ) اشغال جغرافیایی هایعرض

et al., 2008; Rodriguez et al., 2014.) 

 یاعضا یگربا د یسهمقا در Actinariaراسته 

 در را زیادی تنوع ،Hexacorallia ردهرزی

 مزانتری آرایش (،Polyp) پولیپ آناتومی

(Mesentery ،)ستون شناسیریخت و عضالت 

 ,.Rodreguez et al) ددهمی نشان نتاکولت و

عنوان بخشی از  دریایی بههای شقایق .(2014

گرفتن انرژی از  باخوار جوامع سوسپانسیون

به  هاگامت و هاستون آب و ترشح متابولیت

کردن موجودات  مرتبط با و همچنین ستون آب

 نقش مهمی را در بین آبزیان زیزی و کفسطح

 بدون هاآن اکولوژیکی موفقیت ند.کنایفا می

به شرکت در روابط  یشگرا واسطهه ب شک

 هایموجودات شامل خرچنگ یگربا د یستیهمز

 شده آسان هاماهیدلقک و پایانشکم منزوی،

 .(Daly et al., 2008) است

های دریایی عضالت و اعصاب خیلی شقایق

تر از دیگر دارند، اگر چه بسیار تخصصی ایساده

هستند. ها ( مانند مرجانCnidariaتنان )کیسه

( و داخلی اکتودرمبیرونی ) هایها در الیهسلول

هایی داشتند که )گاسترودرم( میکروفیالمنت

 ,Barnes) گروه فیبرهای انقباضی بودندء جز

ها و دیسک فیبرهای طولی در تنتاکول (.1982

ها، شود و همچنین در مزانترییافت میدهانی 

توانند کل طول بدن را ها میجایی که آن

در دیواره بدن  قباضینامنقبض کنند. فیبرهای 

ها در اطراف دیسک دهانی قرار و در بعضی گونه

ها را دارد و به جانور امکان جمع کردن تنتاکول

دهد. یک به درون اسفنگتر محافظت کننده می

ز مواد ژل مانند بین دوالیه اصلی الیه میانی ا

و گاسترودرم به نام مزوگله وجود دارد  اکتودرم

(Barnes, 1982.) 

 عنوان به توانمی را دریایی شقایق گوارش

. عملکرد حفره کرد توصیف ناقص گوارش یک

 (Gastrovascular Cavity) گاسترووسکوالر

 بیرون به منفذ یکتنها  و است معده یک همانند

مخرج عمل هم  و دهانهم  عنوان بهدارد که 

 شکارچیانی معموال دریایی هاییقشقا  .کندمی

 طریق از و مناسب اندازه در را طعمه و هستند

 به دام ،ورندآمی دستبه  هاتنتاکول به رسیدن

 هاینماتوسیست کمک به را آن و اندازندیم

(Nematocyst )کنندمی حرکتبی خود 

(Barnes, 1982 .)منتقل دهان به سپس شکار 



 [3] 1400 (،1)9 آبزیان: بیوتکنولوژی و فیزیولوژی       Stichodactyla haddoni و Anthopleura buddemeieri ساختار

 

. شودیرانده م( Pharynx) حلق به و شودمی

 طعمه گرفتن به کمک برای توانند می هالب

، هاخرچنگ از بزرگتری و انواع بیایند کش

. دهند جای را کوچک هایماهی حتی و تناننرم

 به و است صورت شکاف باریکی به عموما دهان

 یک شامل که شودمی باز مسطح حلق یک

 توسط رو این از و است بدن دیواره خوردگیچین

 انتهای. است شده پوشانده موجود اکتودرم

 منتهی حلق دیواره در شیارهایی به شکاف

نام ( Siphonoglyph) سیفونوگلیف که شودمی

 اما دارد، وجود هاشیار این ازمعموال دو تا  .دارد

 .شیار هستند یک دارایها گروه برخی

 یربه حرکت ذرات غذا به درون دواسیفونوگلیف 

حفره گاسترووسکوالر کمک  یاندر م یآب

 این از نیز و مواد هضم نشده  یعات. ضاکندیم

 حلق. شوندمی خارج دهان سمت به حفره

باز شدن  از قبل را بدن  طول سوم یک معموال

 بدن طول  یماندهبه حفره گاسترووسکوالر که باق

 Ruppert et) کندمی طی د،کنمی را اشغال

al., 2004.) به  خود گاسترووسکوالر حفره

 بدن دیواره از درونی مزانتری هایشعاع وسیله

 از برخی. شودمی تقسیماتاقک  تعدادی به

 آزاد لبه یک با ،هستند کامل اجزای از هامزانتری

اما  شودمی متصل هاآن به که حلق قاعده در

 یرا ط یاز مقطع عرض یفقط قسمت یهبق

 دوازده از مضربی در معموال هامزانتری. کنندیم

و به صورت متقارن اطراف حفره  شوندمی یافت

 معده پوشش دارای هاآن. اندیافته یشآرا یمرکز

 الیه یک وسیلهبه  و هستند قسمت دو هر در

 شامل و شوندمی جدا هم از مزوگله نازک

 ترشح برای یافته تخصص بافتی هایرشته

 .(Barnes, 1982هستند ) هضم  هایآنزیم

 Anthopleura گونه یاییدر هایشقایق

buddemieiri  به صورت انفرادی زندگی

 25به  هاآن ستون قطر و طول حداکثر. کنندمی

 یندر باالتر انجاندار این. رسدمی مترمیلی

 هایسوراخ در و هاسنگ زیر مدی،منطقه جزر و 

ستون  دارای د،نکنمی زندگیسواحل  هایصخره

 هایردیفقرمز در  هایلکه با ایبه قهوه مایل

 هایشقایق دیگر از را هاآن که هستند عمودی

 هایآب مدی و جزر بینمناطق  کوچک دریایی

. (Fautin, 2005) کندمی متمایز گرمسیری

 جدید، گینه پاپوآ فیجی،در  جانور این پراکندگی

( سیدنی منطقه و مورتون خلیج) استرالیا شرق

 این. (Fautin et al., 2008) است شده گزارش

 یرو ز یجزر و مد یندر قسمت ب ینهمچن گونه

 هایهرمز درون حفره یرهجز یجزر و مد

 یادیز نسبتا فراوانی دارای سواحل هایصخره

 .هستند
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 Stichodactyla haddoni دریایی شقایق

 که مواج و مسطح یدهان یسکدبا  منفرد

 اندازه متوسطو  است پایی دیسک از تروسیع

 گزارش مترمیلی 400 تا 250 بین دیسک دهانی

و  یقو ییپا یسکجانور توسط د ین. ااست شده

 در اما گیرد،می قرار اینقب زدن در بستر ماسه

 درون را بدن کل تواندیم صورت ایجاد مزاحمت

 دارای موجودات ینا عالوهبه . فرو برد ماسه

 نوع دو .هستند متنوعی بندیرنگ الگوی

 هایتنتاکول .دارند متفاوت چسبنده لوتنتاک

اگزوسلیک،  هایتنتاکول) سفید و سرتیز طویل،

Exocoelic) قرار  یدهان یسکد لبه در که

 ایهتنتاکول) ترکوتاه هایتنتاکول و اند گرفته

 کل رویکه ( Endocoelicاندوسلیک، 

 و برابر هایاندازه با دهانی دیسک هایقسمت

 اگزوسلیک سفید هایلوتنتاک بین همچنین

 .(Fariman and Javid, 2015) اندشده واقع

 یمهو ن یریمناطق گرمس یاهایدر در هاآن

سرخ، شرق  یایو در درپراکنش دارند  یریگرمس

 یجنوب یایسنگاپور، شمال و شرق استرال یقا،آفر

 گزارش جدید کالدونیایو  ژاپن ن،مورتو یجتا خل

 در همچنین .(Fautin et al., 2008) اندشده

 مدی و جزر زیر و مدی و جزر بین قسمت

 دارای هرمز جزیره گلی و ایماسه سواحل

 .هستند زیادی نسبتا فراوانی

-Lopezتعدادی از پژوهشگران مانند 

Gonzalez در توصیف  (2003) همکاران و

های دریایی در های جدید شقایقگونه

گرم و سرد اعماق اقیانوس  های آبچشمه

با شناسایی گونه جدید Fautin (2005 ) اطلس،

در فیجی و  A. buddemeieriشقایق دریایی 

در ( 2007) و همکاران Fautinپاپوآ گینه نو، 

های شقایق طبقه بندی تاکسونومیکی گونه

و  Actinariaهای دریایی از راسته

Ceriantharia های کم عمق جزایر در آب

Fautin (2012 )و  Eash-Loucksوس، گاالپ

 های دریایی از راستههای شقایقدر توصیف گونه

Actiniaria  وCorallimorpharia های در آب

و  Fautinعمیق شمال شرقی اقیانوس آرام، 

های در شناسایی شقایق( 2015) همکاران

 و همکاران Sanamyanدریایی در سنگاپور و 

های دریایی در در سیستماتیک شقایق( 2015)

جزیره کینگ جورج اقیانوس اطلس، در 

ها از توصیف بندی تاکسونومیکی گونههطبق

های بافتی ساختارهای درونی استفاده الیه

 ند.اکرده

 Anthopleuraدو گونه  باالی فراوانی بنابر

buddemeieri و Stichodactyla haddoni 

 در کافی اطالعات نداشتنهرمز و  یرهدر جز

 محیطی عوامل اثر و فیزیولوژی ساختار، با رابطه
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 بافتی، دقیق خصوصیات به ویژه جانوران، این بر

 دربرخوردار است.  یادیز یتاز اهمها آن مطالعه

 به دستیابی برای حاضر مطالعه ،راستا ینا

 و بافتی مختلف هایالیه به مربوط اطالعاتی

 دریایی شقایقاین دو گونه  درونی ساختار

 گرفت. صورت

 

 هاروش و مواد
  بردارینمونه

 و Anthopleura buddemeieriی هانمونه

Stichodactyla haddoni جزر نیب مناطق از 

 ماه آذر در هرمز رهیجز یمد و جزر ریز و یمد و

 قیطر از جزر ساعت ینیبشیپ با 1396 سال

 جزرهنگام  www.tide forcast.com تیسا

 قلم چکش، چون ییابزارها از استفاده با نه،یشیب

 از. شد آوریجمع یدست صورت به کاردک و

 ستیز طیمح در شده یآور جمع یهانمونه

( ژاپن،  G16 ،Canonدیجیتال ) نیدورب با هاآن

 استرس حداقل با هانمونه . سپسشد هیته عکس

دهی و ی بزرگ با حجم آب کافی و هوادر سطل

برای جلوگیری از افزایش دما با قرار همچنین 

 به مجهز ومیآکوار به جا ودادن در سایه جابه

شناسی واقع در آزمایشگاه بافت هواده ستمیس

 .دش منتقلدانشکده ابن سینا داشگاه هرمزگان 

 

 هاشناسایی گونه

بیرونی و شناسی ریختبا استفاده از روش 

 Fautin, 2005; Fautin et) )بافتی( درونی

al., 2008; Biju Kumar et al., 2015)  و با

پروفسور جانورشناسی ) Daphne Fautinتایید 

مهرگان از دانشگاه کانزاس آمریکا، متخصص بی

های بندی شقایقدر زمینه مطالعه و طبقه

 .https://eebهای مرتبط با آن، دریایی و گونه

ku.edu/daphne-g-fautin )ها شناسایی گونه

 .انجام شد

 

    یبافت مطالعات

 هوشیو ب استرس کاهش یبرا ومیآکوار در

 استفاده درصد 5کلرید منیزیم از  هاکردن نمونه

 شدن باز و طیمح با سازش از پس. شد

 عکس مختلف یایزوا در هاآن از ،هانتاکولت

 یمتریسانت کی قطعات . سپسشد هیته

 شد داده برش کاتر لهیوسبه اندازه از نمونه هم

 طوربه کوچک  یهانمونه. (2و  1های )شکل

 ند.انتخاب شد کامل
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در حالت زنده در آکواریوم.  Anthopleura buddemeieri: مقطع مشخص شده برش بافتی گونه 1شکل 

ms :متر.میلی 2: برش. مقیاس 

 

 

 در حالت زنده در آکواریوم. Stichodactyla haddoni: مقطع مشخص شده برش بافتی از گونه 2شکل 

ms:  :متر.سانتی 2برش بافتی. مقیاس 

 

 بوئن محلولاز  یانجام مطالعات بافت یبرا

 ن،یفرمال درصد 25 د،یاس کیکریپ درصد 75)

 به. شد استفاده( الیگالس کیاست دیاس درصد 5

در محلول  ساعت 48به مدت ها نمونه که یطور
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تا زمان شروع  ینگهدار برایبوئن قرار داده شد و 

 ینگهدار درصد 96در الکل  یمطالعات بافت

 با بیترت به هانمونه، یریآبگ یبرا .شدند

 یریآبگبوتانول  -nو  اتانول یشیافزا یدرصدها

 3به مدت  هاو پس از قرار دادن نمونه شدند

 نهیپاراف یبرا ،یسازشفاف یبرا لنیدر گز ساعت

 و شدند داده قرار عیما نیپاراف در هانمونه شدن

. در ادامه شدند یریگقالب نیپاراف با سپس

شد.  هیته هابلوک از یکرومتریم 5 یهابرش

 روش به آمده دستبه  یهاالم سپس

 پس و ندشد یزیآمرنگ نیائوز -نیلیهماتوکس

 مخصوص چسب با الم یرو المل چسباندن از

 Spano and) شدند بررسی آماده ،انتالن

Flores, 2013). از استفاده با هاالم تینها در 

دیجیتال  دوربین به مجهز نوری میکروسکوپ

(Nikon ،ژاپن) شدند برداریعکس و بررسی . 

 نتایج

 نوری میکروسکوپ تصاویر بررسی نتایج

-هماتوکسیلین آمیزی رنگ با که داد نشان

 هایالیه  مختلف  هایبخش  توانمی  ائوزین

 Anthopleura دریایی هایشقایق بافتی

buddemeieri و Stichodactyla haddoni 

 خوبی به را گوارشی حفره و سلولی دیواره شامل

 .کرد مطالعه و مشاهده

 گونه ستون به مربوط شناسیبافت مطالعات

A. buddemeieri  داد که  ( نشان3)شکل

 ترین الیه()بیرونی اکتودرم الیه از  آن یوارهد

 میانی الیه ،موکوسی و پوششی هایسلول واجد

 تریندرونی) الیه گاسترودرم و مزوگله همان یا

 هانماتوسیست و هاشکاف .بود تشکیل شده (الیه

 (.4شکل ) بودند مشاهده قابل بدن دیواره درنیز 

 

 

 های بین جزرهدر بین صخر A. buddemeieri. الف( Anthopleura buddemeieri: شقایق دریایی 3 شکل

 در آکواریوم. A. buddemeieri. ج( از صخره کردنجدا  بعد از A. buddemeieri. ب( مدی جزیره هرمز و

 متر.میلی 2مقیاس: 
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 گاسترودرم؛: g پوششی؛ هایسلول: Anthopleura buddemeieri. ec: برش عرضی از دیواره بدن 4شکل 

m :مزوگله؛ mc :های موکوسی؛سلول n :میکرومتر 5: مقیاس. نماتوسیست. 

 

 ،شامل اکتینوفارینکس گوارشی حفره

 هایمزانتری) اولیه هایمزانتری ،سیفونوگلیف

 (قصنا هایمزانتری) ثانویه هایمزانتری ،(کامل

 هایمزانتری) ثالثیه هایمزانتری ،(5 )شکل

 طولی هایعضله، (6)شکل  (ترقص و کوتاهنا

کناری ایقاعده هایعضله ،(7انقباضی )شکل 

 قابل  (9مزانتریایی )شکل  های( و رشته8)شکل 

 بودند. رویت

  گونه در   مزانتری شمارش   هدور سه  با

A. buddemeieri  مشخص شد که این گونه

 تعداد و نوع .بود مزانتری جفت 48 دارای

شامل  مختلف هایدور در موجود هایمزانتری

 جفت 24ثانویه و  جفت 12اولیه،  جفت 12

 بین کرد،می رشد جانور که همان طور .ثالثیه بود

ثانویه  مزانتری اولیه، مزانتری جفت هر

(Second Mesenteryایجاد می )شد 

 . (کردندمی رشد بدن دیواره از هامزانتری)

یافته  امتداد اکتودرم ثانویه که از هایمزانتری

 دارای نبودند و متصل اکتینوفارینکس بودند، به

 جفت 12 +اولیه  جفت 12) بودند آزاد لبه

سوم  هایمزانتری جانور، بیشتر رشد با .(ثانویه

(Third Mesenteryرشد ) یک بین که کردند 

اولیه  جفت 12) ایجاد شدند ثانویه و اولیه جفت

 بنابراین(. ثالثیه جفت 24 +ثانویه  جفت 12 +

 A. buddemeieriمزانتری،  شمارش دوره سه با

 هایعضله  بود.  مزانتری  جفت  48  دارای

Longitudinal Retractorانقباضی ) طولی  

Muscles )A. buddemeieri به نیز 
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 خوبی به بوده، متصل ثانویه و اولیه هایمزانتری

 کناری نیزایقاعده هایعضله. بودندیافته  توسعه

 و اولیه هایمزانتری به بدن دیواره نزدیکی در

 طولی هایعضله از ترکوچک بوده، متصل ثانویه

 فاقد  ثالثیه  هایمزانتری  و  بودند  انقباضی

 Filamentمزانتریایی ) هایرشته. بودند عضله

Mesenteryلبه امتداد در که بودند الیافی ( نیز 

.کرده بودند رشد هامزانتری آزاد

 

 

 ثانویه را نشانو  های اولیهمزانتری Anthopleura buddemeieriبرش عرضی از نیمه ستون گونه : 5شکل 

 :smسیفونوگلیف؛  :sحفره گوارشی؛ : gvمزانتری اولیه؛  :fmدیواره بدن؛  :cwاکتینوفارینکس؛ : A. دهدمی

 میکرومتر 5: مقیاس. مزانتری ثانویه

 

 

های توسعه یافته طولی عضله. Anthopleura buddemeieri برش عرضی از نیمه ستون گونه:  6شکل 

به خوبی نمایان  تصویرهای مزانتریایی در های ثالثیه و رشتهکناری، مزانتری -ایهای قاعدهانقباضی، عضله
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های طولی عضله: rm کناری؛ایهای قاعدهعضله: pm های مزانتریایی؛رشته: mf؛ بدنمنافذ دیواره : c. است

 .میکرومتر 5: مقیاس. مزانتری ثالثیه: tmانقباضی؛ 

 

 

یافته طولی انقباضی   توسعه که عضله Anthopleura buddemeieri:  برش عرضی از نیمه ستون 7شکل 

 5: مقیاس. عضله طولی انقباضی :rm .دهدچسبیده به مزانتری را با انشعابات طولی آن به خوبی نشان می

 .میکرومتر

 

 

کناری چسبیده به ایکه عضله قاعده  Anthopleura buddemeieri:  برش عرضی  از نیمه ستون 8شکل 

عضله  :pm. دهدبدن را با انشعابات بسیار ظریف آن به خوبی نشان می مزانتری در نزدیکی دیواره

 .میکرومتر 5: مقیاس. کناریایقاعده
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های که اشکال مختلف و زیبای رشته Anthopleura buddemeieri:  برش عرضی از نیمه ستون 9شکل 

 .یکرومترم 5: مقیاس. دهدهای مختلف نشان میها قرار دارد، در طرحمزانتری مزانتریایی را که در انتهای

 
 

مطالعات بافت شناسی مربوط به ستون گونه 

Stichodactyla haddoni  نشان ( 10)شکل

 بود کناریایعضله قاعده و دهنده مزانتری

واجد  بدن دیواره همچنین، (الف -11 )شکل

های پوششی و )سلول های اکتودرمالیه

ها مزوگله و گاسترودرم بود و شکاف ،موکوسی(

قابل مشاهده  بدنها نیز در دیواره و نماتوسیست

انقباضی نیز  طولی عضله. (ب -11 بودند )شکل

 گونه در (.12بود )شکل  قابل رویت

Stichodactyla haddoni بودن بزرگ دلیل به 

 از متریسانتی یک بافتی هایبرش تهیه و نمونه

 بدن، دیواره فقط ستون مختلف هایقسمت

 و کناریایقاعده و انقباضی طولی هایعضله

   گونه  خالف  بر  و  شد  مشاهده  هامزانتری

A. buddemeieri ،هامزانتری تعداد و نوع 

.نشد بررسی
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ز مدی جزیره هرم و که در بستر گلی قسمت بین جزر Stichodactyla haddoni: شقایق دریایی 10شکل 

 متر.سانتی 2 مقیاس: دهان.: mهای اگزوسلیک؛ تنتاکول: exهای اندوسلیک؛ نتاکولت :enنقب زده است. 

 

 

های و شکاف بدندیواره  . الف(:Stichodactyla haddoniبرش عرضی از قسمتی از نیمه ستون  : 11 شکل

های الیه و بدندیواره ب(  دهد.کناری و مزانتری ثالثیه را نشان میایموجود در آن، مزانتری با عضله قاعده

ضله ع :pmمزانتری؛  :m؛ بدنمنافذ دیواره  :c دهد.مزوگله  و گاسترودرم را نمایش می، اکتودرمآن شامل 

های سلول: mcمزوگله؛  :mgگاسترودرم؛  :gهای پوششی؛ سلول :ec، مزانتری ثالثیه :tmکناری؛ ایقاعده

 میکرومتر. 5نماتوسیست. مقیاس:  :nهای عضالنی؛ فیبر :mfموکوسی؛ 
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عضله توسعه یافته طولی انقباضی  . الف( Stichodactyla haddoni:  برش عرضی از نیمه ستون 12شکل 

 :Rm نمایی نزدیک از عضله توسعه یافته طولی انقباضی.ب(  دهد.متصل به مزانتری را به خوبی نشان می

میکرومتر. 5عضله طولی انقباضی. مقیاس: 

 

 در بدن دیواره مورد در تردقیق هایبررسی

 تفاوت اندکی با مشابهی تقریبا نتایج گونه دو هر

 اکتودرم الیه که داد. به طوری نشان هاآن بین

پوششی  هایسلول دارای گونه دو هر در

(Epithelium Cells ) موکوسی و(Mucosal  

Cells )خوبی به کروی و متراکم صورت به 

 به هانماتوسیست و بود مشاهده قابل و متمایز

 بود. نمایان آن در تیره ریز خطوط صورت

 الیه  ینا( Clincids) و منافذ( Slitsها )شکاف

 هایی قابلبرآمدگی و فرورفتگی به صورت

 مانند ژل مایع صورت به مزوگله. تشخیص بودند

 را به ائوزین قرمز رنگ بود، سلول از عاری که

 عضالنی هایفیبر گسترش گرفته بود. خود

(Muscles Filamentsکه ) صورت به 

 در داشتند قرار ردیف یک در منظم هایرشته

قابل  یمزوگله به راحتدر  S. haddoni گونه

 A. buddemeieri گونه در ولی بودند،مشاهده 

آن  که علت رودمی نبود و گمان صورت این به

 مزوگله عضالنی فیبرهای نمونه بودن کوچک

در هر دو گونه به  نیز گاسترودرم الیه. باشد

و  یاییمزانتر اپیتلیالی هایصورت سلول

 بود. عضالت مالحظه قابل عضالنی هایلولس

 انتهای به بیشتر قدرت و توسعه با یانقباض یطول

و  بودند متصل ثانویه و اولیه هایمزانتری

با توسعه و قدرت کمتر  کناریایقاعدهعضالت 

 و اولیه هاییبدن به مزانتر یوارهد یکیدر نزد

 .اتصال داشتند ثانویه

 

 بحث

گونه شقایق دریایی  بافتی مطالعه در

Anthopleura buddemeieri  اندازه دارایکه 

 انگشت بند یک به نهایتا و است کوچک خیلی
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 حفره ستون عرضی مقطع کل بر عالوه، رسدمی

 اکتینوفارینکس، شامل که گونه این گوارشی

 ها،مزانتری گوارشی، حفره سیفونوگلیف،

 طولی انقباضی هایعضله مزانتریایی، هایرشته

 مزوگله اکتودرم،) بدن دیواره و کناریایقاعده و

 و نوع همچنین شدند، مشاهده( گاسترودرم و

 مختلف هایدور در موجود هایمزانتری تعداد

 هایمزانتری  شمردن  با . شد  بررسی  گونه  این

A. buddemeieri رشد با که شد مشخص 

. یابدمی افزایش نیز هامزانتری تعداد ،جانور

 First) دایرکتیو یا اولیه هایمزانتری

Mesentery or Directive Mesentery)، از 

 یا یابندمی امتداد اکتینوفارینکس تا بدن دیواره

 اندچسبیده گاسترووسکوالر حفره به عبارتی به

 جفت 6) شوندمی نامیده کامل هایمزانتری و

 هایسیفونوگلیف به که( دایرکتیو اولیه مزانتری

 تقارن خط همچنین و دنیابمی اتصال موجود

 و Dalyکه  همچنان .دنکنمی تعیین را جانور

 همه  که  کردند  گزارش ( 2007)  همکاران

 6 تقارن دارای Hexacoralliaزیررده  اعضای

 قسمتی 10 یا 8 تقارن همچنین ،هستند تایی

         گونه  در  اگرچه . نیست  غیرمعمول  نیز

A. buddemeieri 6 یهاول یمزانتر یگرد جفت 

قرار  یرکتیودا یهاول یمزانتر جفت 6 ینو کامل ب

 ینوفارینکستا اکت یسلول یوارهکه از د داشت

 نبود متصل سیفونوگلیف به ولییافت میامتداد 

 جفت 6 + دایرکتیو اولیه مزانتری جفت 6)

 .(اولیه مزانتری جفت 12 = کامل اولیه مزانتری

 بیشتر جانور رشد با و نیست ثابت عدد این

 به طولی انقباضی عضالت عالوهه ب. شودمی

 متصل هامزانتری این به نیز یافته توسعه خوبی

 بافتی هایالیه درباره محدودی مطالعات. ندبود

. از این است شده انجام A. buddemeieri گونه

 اشارهFautin (2005 ) مطالعه به توانمیمیان 

 آرایش ها،مزانتری تعداد و نوع داد نشان که کرد

 حاضر مطالعه با گوارشی حفره در عضالت

 حفره تردقیق بررسی در .دارد مطابقت

 سیفونوگلیف و اکتینوفارینکس گاسترووسکوالر،

 شکاف انتهای و حلق در شیارهایی که

 اکتودرم  توسط  و  هستند  اکتینوفارینکس

           در  خوبی  به  ،اندشده  پوشانده  موجود

A. buddemeieri  در  ولی  بود  مشاهده  قابل 

S. haddoni به و نمونه بودن بزرگ علت به 

 ممکن و گوارشی حفره بودن بزرگ آن دنبال

 این ازکامل  بافتی هایبرش تهیه نبودن

 همچنین. نشد بررسی موارد این های،قسمت

 آزاد لبه انتهای در که مزانتریایی هایرشته

           گونه  در  دارد  قرار  ثانویه  هایمزانتری

S. haddoni قابل نمونه اندازه بزرگی دلیل به 

 به A. buddemeieri گونه در ولی نبود رویت
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 از بافتی برش تهیه و نمونه بودن کوچک علت

 .بود مالحظه قابل ،ستون عرضی مقطع کل

 .S و A. buddemeieri گونه دو هر

haddoni ایساده نسبتا بافتی ساختار دارای 

 داشتند مشابهی ساختار یو از لحاظ آناتومبودند 

 توسط که دریایی هاییقشقا مطالعات دیگر با و

Lopez-Gonzalez (2003) ارانهمک و ،

Fautin (2005) ،Fautin (2007) همکاران و ،

Eash-Loucks و Fautin (2012)، Yap و 

( 2015) همکاران و Fautin ،(2014) همکاران

 شد، انجام( 2015) همکاران و Sanamyanو 

  .بودند یمشابه یبافت یجنتا یدارا

با  بررسی تصاویر میکروسکوپ  به طور کلی،

 هایالیه  مختلف  هایبخش  تنها  نه  نوری

 Anthopleura دریایی هایشقایق بافتی

buddemeieri و Stichodactyla haddoni 

 A. buddemeieri گونه در بلکه شد، مشخص

 گوارشی حفره عرض تمام از بافتی برش تهیه با

 سیفونوگلیف و اکتینوفارینکس ،جانور این

شد،  تعیین هامزانتری تعداد و نوع و مشاهده

ی انقباض یطول عضالت همچنین در هر دو گونه

 هایمزانتری انتهای به بیشتر قدرت و توسعه با

کناری ایثانویه نسبت به عضالت قاعده و اولیه

 .بودند واقع در نزدیکی دیواره بدن متصل
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Abstract  

Sea anemones (order Actiniaria) are among the most diverse and successful 

members of class Anthozoa, subclass Hexacorallia. According to the wonderful role 

of sea anemones as a benthic suspension feeding community and their ecological 

success by a propensity for engaging in symbiotic relationships and also their recent 

applications in biotechnology and the extraction of active biological substances and 

drug compounds, a study of internal structure of this aquatics is necessary. In this 

study, the histological sections with 5 µm thick were prepared from two species 

Anthopleura buddemeieri and Stichodactyla haddoni and stained with hematoxylin 

and eosin. By investigation of light microscope images, in both species the body wall 

and gastrovascular cavity were easily visible. Body wall significantly contained 3 

layers of epidermis, mesoglea and gastrodermis and gastrovascular cavity structure 

included mesentery, longitudinal retractor muscles and parietobasilar muscles. In the 

species A. buddemeieri with making a histological section from all of the 

gastrovascular cavities of this animal, actinopharynx and siphonoglyphs were 

observed and the types and numbers of mesenteries were determined. Also in both 

species the longitudinal retractor muscles were stronger and wider attached to the end 

of primary and secondary mesenteries than pareitobasilar muscles placed near the 

body wall. 

Key words: Histology, Gastrovascular Cavity, Body Wall, Sea Anemone. 
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