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چکیده
قلم های دریایی یک گروه خاص ازانتوزوآها ها می باشند .این جانوران بنتیک و چسبیده به بستر می باشند.نمونه های قلم
های دریایی با گشت زنی در منطقه بین جذرو مدی خور سورو در خلیج فارس در زمان جذر کامل در فصل پاییز ابان ماه
 8899جمع اوری شد .نمونه ها از لحاظ مورفولوژی و اسپیکول ها مورد بررسی قرار گرفتند .قلم دریایی متعلق به
خانواده  Virgularridaeوگونه  Virgularia gustavianaبود .توده زنده آنها در منطقه 81 /77گرم بر متر مربع در
ابان ماه محاسبه شد .عصاره های کلروفرمی و هگزانی بدست آمده به روش استخراج چربی سرد ،توسط دستگاه GC-MS
و  GC HPTLمورد بررسی قرار گرفت .تعیین پروفایل استرولی این عصارها توسط  GC HPTLمورد بررسی قرار گرفت و
نتایج نشان داد 18/89درصد از بدن جانور قلم دریا را چربی تشکیل داده است .درصد مواد غیر قابل صابونی  8/97درصد بود .
مقدار کل استرول ها  0991/88میلی گرم بر کیلوگرم بود و همچنین مقدار کلسترول  8881/89میلی گرم بر کیلوگرم و
معادل  07/80درصد از کل استرول ها را تشکیل می داد .بررسی پروفایل اسیدهای چرب نشان داد که ترکیباتی مانند متیل-
آرشدونات با  05/87درصد از عصاره هگزانی ,هپتادکان

با  55 /10درصد و بتا-بیس بوالن-ss -سیکلوهگزن 8-با /89

 89درصد و در عصاره ی کلروفرمی یافت می شوند .این پژوهش نخستین گام جهت شناسایی جنس و گونه قلم دریایی و
ترکیبات لیپیدی ان در سواحل ایرانی خلیج فارس محسوب می گردد.

واژگان کلیدی:
قلم دریایی,کلسترول,استرول ،Virgularridae , ,خور سورو ،خلیج فارس ،بندر عباس
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مقدمه
قلم های دریایی یا  Sea penگروه خاص از انتوزوآها می باشند .این موجودات متعلق به رده
Pennatulaceaو راسته  Octocorallinaبوده و دارای  1زیر رده  Sessilifloraeو  Subsellifloraeمی
باشند .رده  Pennetulaceaاز  85خانواده تشکیل شده و گروه بزرگی از اکتوکرال ها را به خود اختصاص داده
است .این آبزیان در تمامی آب های دریایی جهان از مناطق بین جذر و مدی تا پایین تر از عمق  9811متر زندگی
می کنند بر خالف سایر اکتوکرال ها ،قلم های دریایی به صورت کلنی هایی فردی با پولیپ های بزرگ زندگی می
کنند). (Williams.1995
این جانوران هرمافرودیت بوده و اسپرم و تخم خود را در ستون آب رها می کند .الروها آزادانه در ستون آب شنا
می کنند و بعد از یک هفته در بستر مناسبی مستقر می شوند .آنالیز ساقه محوری قلم دریا نشان داده که طول عمر
این جانوران به  811سال می رسد (. )Sterrer& Schoepfer,1986
ساختار فیزویولوژیک قلم های دریا با دیگر رده های اکتوکورال ها بسیار متفاوت است.قلم های دریایی دارای سه بخش
اصلی هستند -8:بخش اصلی سمت اولیه که خود به دو قسمت تقسیم می شود قسمت مرکزی اولیه کلنی که راچیس
( )Rachisنامیده می شود و قسمت ریشه مانند انتهایی که پنداکل( )Penducleنام دارد و با حالت لنگر مانند باعث
نگهداشتن جانور در رسوبات میشود  -1سایفونوزوییدها( )Siphonozooidکه نقش گرفتن آب را بر عهده دارند و -8
گاستروزویید ها( )Gastrozooidکه نقش تغذیه ای را ایفا می کنند.
قلم دریایی یک پولیپ بزرگ است که دارای یک ساقه محوری است .این ساقه مرکزی مانند تکیه گاهی برای کل
بدن جانور عمل می کند.پنداکل قسمتی از جانور است که بدون پولیپ بوده انتهای پنداکل ازیک قسمت گوشتی
پروتئینی تشکیل می شود که بالب( )Bulbنامیده شده و باعث لنگر انداختن جانور در رسوبات نرم می شود و با
یک حالت کرمی شکل و با حفر حفره در مقابل فشار مقاومت می کنند ).)Williams, 1995

فالژله ها با بازو بسته شدن و قرار گیری در سمت مخالف یکدیگر آب را به گلوگاه هدایت می کند .این موجودات
دارای دهان ممتدوگلوگاه پهن هستند و سایفونورویید های منفرد باعث تناسب دو طرفه و تناسب شعاعی پولیپ می
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شود .چیزی که باعث وجه تمایز قلم های دریایی می شود پولیپ دوشکلی (دیمورفیسم) است.قلم های دریا اغلب
شکل دو طرفی دارند یعنی دیمورفیک و در بعضی گونه ها تریمورفیک هستند ). (Williams,1990
قلم های دریایی خانواده  Virgularridaeدر قسمت های غربی اقیانوس آرام وآفریقا مورد بررسی قرار گرفته است
و هم چنین جنس  Virgularia gastavianaدر منطقه اقیانوس هند شرقی وآفریقای جنوبی شناسایی شد
).)Williams&Vonder land,2008
همچنین طبق تحقیقات  Nesپروفایل استرولی قلم های دریایی اعماق در منطقه اقیانوس آرام مورد بررسی قرار
گرفت,استرول و کلسترول به ترتیب با درصد میانگین 10.90±5.01و انحراف معیار 17.90±7.53و همچنین
پروفایل های اسید های چرب آزاد  ,گلیسرول تری اولیت ,مونو الکیلد یا سیل گلیسرول,واکس و استرولسترول نیز
درقلم های دریایی اعماق مشاهده شد .استرول ها نقش مهمی در تنظیم چسبندگی سلول و قابلیت نفوذ پذیری
سلول ها ایفا میکند) .)Nes, 1974اسکلت داخلی قلم های دریایی دارای اسپیکول های کربنات کلسیم است و در
گونه های مختلف به شکل های مختلف دیده می شود.اسپیکول ها یا اسکلریت ها اجسامی کوچک  ,مشخص و
عموما کریستال های سوزنی شکل هستند .اسپیکول ها از نظر اشکال متنوعند که می توانند به صورت شکل هایی
مانند:میله,کمان,لنگر,کلنگ,کریستال های برف,ستاره,صلیب,سوزن,ومثلث باشند). (Kotpal,1996
در ایران تاکنون مطالعات اولیه پایه بر روی قلم دریا از لحاظ شناسایی جانور ،پراکنش زیستگاهی آن و نیز ترکیبات
فعال بیولوژیک قلم دریا که احتمال استفاده از آنها در داروسازی وجود دارد تحقیقی صورت نگرفته است.لذا با توجه
به دست آورد های علمی و پزشکی و اقتصادی،انجام این تحقیق می تواند ضروری و قابل توجیه می باشد.

مواد و روش ها
قلم های دریایی با گشت زنی در ساحل منطقه بین جذرومدی در ساحل خور سورو که در موقعیت جغرافیایی
(") +27° 9' 41.13", +56° 14' 0.06قرار دارد (شکل  ،)8در آبان ماه  8899جمع اوری شدند .پنج نقطه در
فواصل  8متری مورد بررسی قرار گرفت .خور سورو دارای سواحل گلی و ماسه ای است جانوران بصورت پراکنده در
قسمت های مختلفی از ساحل در قسمت پایین جذرو مدی دیده می شوند .برای ارزیابی توده زنده در منطقه
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کوادرات های  81 ×81سانتی متر استفاده گردید و وزن با دقت  ./18گرم انجام شد و بیو متری نمونه ها اندازه گیری
شد.

شکل  -1خور سورا در بندر عباس

برای استخراج اسپیکول از روش  Bleachingاستفاده شد (.(Williams,1990
روش سفید کردن(:)Bleaching
جهت استخراج اسپیکول  ،پنج قسمت 8میلی متری از نمونه ها به مدت  0دقیقه در معرض 1قطره مایع سفید
کننده قرار داده شد و سپس مایع سفید کننده خارج و مواد با قی مانده با آب مقطر شستشو داده شد ،این عمل دو
بار انجام گردیده و پس از خارج کردن آب مقطر اتانول  71درجه اضافه و با قطره چکان به الم منتقل و فیکس
گردید نمونه ها با میکروسکوپ  Niconمدل YSLAبا بزرگنمایی511برابر 51مورد بررسی قرار گرفتند(
.)Williams,1990
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استخراخ عصاره چربی:
برای استخراج ترکیبات چربی از روش  Blight and Dyerاستفاده شد .نمونه ها کامال مخلوط شده و به خمیری
نرم تبدیل شدند و سپس به نسبت 8به  8از حالل های متانول,کلروفرم و8به 8متانول ,نرمال هگزان به نمونه ها
اضافه شد و به مدت  15ساعت در یخچال نگهداری شدند .سپس محلول مورد نظر از قیف و کاغذ صافی شماره  8رد
شد و محلول صاف شده به بالن ته گرد منتقل و به دستگاه تقطیر چرخان تحت خال  Rotary Evaporatorوصل
شد.پس از تبخیر کامل حالل ,عصاره های بدست آ مده در ظروف شیشه ای کوچک در بسته ریخته شد و در یخچال

نگه داری شد).) Bligh and Dyre,1959

روش آماده سازی عصاره برای تزریق به دستگاه :GC-MS
برای آماده سازی عصاره جهت تزریق به دستگاه ،ابتدا عصارها متیله شدند .برای این منظور  1/0گرم روغن رادر یک
سی سی هگزان حل شد و دومیلی لیتر محلول  1موالر  KOHمتانولی افزوده شده و به مدت  0دقیقه به شدت هم
زده شدو بعد نمونه ساکن گذاشته شد تا دو فاز جدا گردید فاز رو یی شامل اسید های چرب متیله و فاز زیرین
شامل گلیسیرین میباشد .یک ماکرو لیتر از فاز رویی جهت تزریق به دستگاه برداشته شد .دستگاه GC-MS
مدل) )MS5379 , GC8990از 801درجه دمای اولیه شروع شد و با گرادیان دمایی  7درجه در دقیقه دمای
نهایی به  191درجه سانتی گراد رسید.دمای تزریق 101درجه سانتی گراد بود ,گاز حامل هلیوم با سرعت 8میلی بر
دقیقه تنظیم شد و انرژی یونش دستگاه  71الکترون ولت بود.بعد از گذشت  11دقیقه ترکیبات هر فاز شناسایی
شد.

شناسایی اسیدهای چرب:
شناسایی اسیدهای چرب جدا شده توسط دستگاه  GC-MSاز دو روش انجام شد.در ابتدا پیک های به دست آمده
Tx  Tn
با استفاده از روش اندیس کوارتز و با استفاده از فرمول )
(Tn  1)  Tn

(  RI  Tn  100شناسایی شد .ودر

نهایت با استفاده از کتاب  Eight peakشناسایی کامل و تایید شد). (Adams ,1996
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تعیین پروفایل استرولی:
برای تعیین پروفایل استرولی از روش استخراج سرد (فولچ) با استفاده از کلروفرم و متانول استفاده شد و هدف اندازه
گیری میزان استرول ها در عصاره چربی قلم دریا با استفاده از دستگاه گاز کروماتوگراف بود.
این ازمون مطابق متد استاندارد  ISIRI 6081,ISIRI 9670انجام شد.

روش آزمایش:
چند گرم نمونه با محلول هیدروکسید پتاسیم اتانولی تحت جریان برگشتی,صابونی شده,سپس مواد غیر قابل صابونی
به روش استخراج فاز جامد روی ستون اکسید آلومینیم )) Column:DB-1Analyticalو طول  81میلی
مترجدا سازی شد.در این مرحله استرول ها از درون ستون عبور کرده وانیون های اسید چرب روی ستون باقی می
مانند .سپس بخش استرولی از مواد غیر قابل صابونی با با استفاده از روش کروماتوگرافی الیه نازک جدا سازی
شد .ترکیبات بخش استرولی از نظر کیفی و کمی با استفاده از گاز کروماتوگرافی تعیین گردیدند.دراین مرحله بتولین
به عنوان استاندارد داخلی استفاده شد
))ACME6100شرکت

.پس از عصاره گیری ,عصاره ها با استفاده از

 GCمدل

 Young linبا دتکتور FIDو دردمای 101درجه جدا سازی شد

(.)ISIRI6081,ISIRI 9670

نتایج
شناسایی قلم های در یایی جمع اوری شده  ،نشان داد که این گونه  Virgularia gustavianaمی باشدو دارای
تقارن دو طرفه است .تقارن اندام محوری در این جانور در سراسر بدن دو طرفه است ,محور بدن کوتاه بوده و در
سراسر طول کلنی وجود داشته وبصورت گرد دیده شد  ,اجزاء برگ مانند پولیپ مشخص وکوتاه ودارای تراکم زیاد
در راچیس می باشد .قلم های دریایی زیر استریو میکروسکوپ با دقت مطالعه و اندام های اتوزویید ,سیفوزویید,
تنداکل و برگ های پولیپ با بزرگنمایی  51عکس برداری گردید(شکل .)1
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شکل -2نمایی از پولیپ قلم دریا,اتوزویید و سایفونوزویید
نمونه برداری شده از ساحل خور سورو در بندر عباس،بزرگنمایی 04

هر پولیپ برگ مانند دارای  0تا 81عدد اتوزویید بود .سا یفونوزویید در بخش میانی یا راچیس  Rachisو در میان
مجموعه پولیپ های برگ مانند دیده شد(شکل .)1
نتایج به دست امده ازبیومتری قلم دریایی گونه Virgularia gustavianaدر جدول ) )8آمده است.

جدول شماره  -8میانگین و انحراف معیار ویژگی های بیوفیزیک قلم دریا Virgularia gustavianaمنطقه خور
سورو،بندرعباس
طول کل

طول راچیس

طول پنداکل

سانتی متر

سانتی متر

8871±8790

5711±1707

قطر پهن ترین

وزن /گرم

ناحیه
سانتی متر
8779±8775

سانتی متر
1701±1718

8717±17115

مجله پژوهشهای علوم و فنون دریـایــی/سال پنجم/شماره سوم/پاییز 98

04

شکل -3نمایی از قلم دریایی گونه  Virgularia gustavianaدر سواحل خور سورو بندرعباس،بزرگنمایی
04

استخراج اسکلریت ها یه روش سفید کردن انجام گرفت و نتایج نشان داد که اسکریت ها به صورت باریک وکشیده
بوده ودر بعضی موارد سه لبه در بعضی اوقات حالت سوزن مانند دیده شد.
اسکلریت ها در همه قسمت ها دیده نشد و عمدتا در برگ پولیپ ها وپنداکل ها وجود داشتند(.شکل)5

شکل-0نمایی از اسپیکول های قلم دریا ی نمونه برداری شده در ساحل خور سورو ،بندرعباس با
بزرگنمایی044
شناسایی گونه  Virgularia gustavianaبر اساس ویژگی های مورفولوژی و شناسایی اسپیکول ها با استناد بر

کلید های شناسایی انجام شد و اسپیکول هایی مگا اسکلر ها از نوع مونوآکسون مثل  Styleو Terractine
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و نمونه ای از تری آکسون ها و همچنین از تتراآکسون ها  Triodشناسایی شد .جهت تایید سپس به موسسه
علمی کالیفرنیا فرستاده شد و توسط اقای دکتر  Gray Williamsتایید گردید)شکل .(0

شکل  Virgularia gustaviana -5جمع آوری شده از سواحل خور سورو ,بندرعباس

نتایج به دست امده از بررسی درصد پروفایل استرولی نشان داد که مقدار چربی Virgularia gustaviana
 18/89درصد و مواد غیر صابونی  8/97درصد بود که در جدول شماره()1نشان داده شده است.همچنین ترکیبات
استرولی حاصل شده از عصاره نشان داد که مقدار کل استرول ها  0991/88میلی گرم بر کیلو گرم بوده و مقدار کل
کلسترول  8188/9میلی گرم بر کیلو گرم  ،معادل  07/80درصد کل استرول ها بوده است .در میان ترکیبات
فهرست شده که در جدول شماره ( ، )1کلسترول با مقدار  8881/89میلی گرم بر کیلو گرم

-15 ,متیلن,

کلسترول با مقدار  8898/11میلی گرم بر کیلو گرم و بتا-سیستسترول با مقدار  8101/88میلی گرم بر کیلو گرم
بیشترین مقادیر را داشتند.
ترکیبات مهم اسید های چرب به دست آمده از قلم دریا گونه  Virgularia gustavianaدر جدول (5و) 0ارایه
شده است.در میان ترکیبات به دست آمده  Heptadecaneبا درصد  Hexadecane ,55/8با درصد 81/18و
 beta.-Bisabolene ss Cyclohexene'1با درصد  89/1از عصاره کلروفرمی تعییین شد(جدول.)8نتایج به
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دست آمده از عصاره هگزانی نشان داد که ترکیبات  Ethyl arachidonateبا درصد  0571و Octadecanoic
acid methyl esterبا درصد  8079بیشترین درصد را داشتند (جدول . )5

جدول  -1نتایج پروفایل استرولی گونه  Virgularia gustavianaجمع آوری شده از ساحل خور سورو ،بندر
عباس

ترکیب استرولی

نتیجه روغن استحمالی(میلی گرم بر کیلو گرم)

کلسترول

8881/89

براسیکاسترول

888/08

-15متیلن-کلسترول

8898/11

کمپسترول

950/71

کمپستانول

881/18

استیگمااسترول

09/08

بتاسیسترول

8101/88

کل کلسترول

(3221/6معادل  55/25درصد کل استرول ها)

کل استرول

5664/31

جدول  -8اسیدهای چرب به دست آمده از عصاره کلروفرمی  Virgularia gustavinaجمع آوری شده از خور
سورو ،بندر عباس ودرصد اسید های چرب بدست آمده به روش  GC-MSشناسایی  RI ,یا اندیس کوارتز
RI

%

اسیدهای چرب

898/9

55/8

هپتادکان

8

8511/80

89/1

بتا-بیس بوالن اس اس سیکلوهگزان

1

881

89/8

8918/8

81/18

1و9و-81تریمتیل -تترادکان
هگزادکان

ردیف

8
5
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8911/11

8/0

تترادکانوییک اسید

81/18

درصد کلی اسیدهای چرب عصاره
کلروفرمی

03

0

جدول شماره - 5اسیدهای چرب عصاره هگزانی  Virgularia gustavinaجمع آوری شده از خور سورو ،بندر عباس ودرصد
اسید های چرب بدست آمده به روش  GC-MSشناسایی  RI ,یا اندیس کوارتز
RI

%

اسیدهای چرب

ردیف

8811/79

80/9

اکتادکانوییک اسید متیل استر

8

8011/81

05/1

اتیل آرشیدونات

98/9

درصد کلی اسیدهای چرب
عصاره هگزانی

1

بحث و نتیجه گیری
در این پژوهش قلم دریایی از رده  Pennatulacaeو راسته  Octocorallinaاز خانواده , Virgulariideگونه
 Virgularia gastavianaاز ساحل خور سورو در بندر عباس شناسایی شد.قلم های دریایی دارای پراکنش تکه
ای بودند.
قلم های دریایی خانواده  Virgularridaeدر قسمت های غربی اقیانوس ارام وافریقا مورد بررسی قرار گرفته است
و هم چنین جنس  Virgularia gastavianaدر منطقه اقیانوس هند و افریقای جنوبی در سال 1119
شناسایی شد (.)Williams,1990
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نتایج نشان داد که اسید های چرب عصاره های کلروفرمی و هگزانی گونه Virgularia gastavianaکه از
نواحی جذرومدی به روش استخراج چربی سرد بدست آمد دارای ترکیباتی مانند متیل-آرشدونات با  05/87درصد
از عصاره هگزانی و همچنین از عصاره کلروفرمی دارای ترکیبات  ،هپتادکان

با  55/10درصد و بتا-بیس بوالنss -

-سیکلوهگزن 8-با  89/89درصد می باشد.

مطالعات زیادی بر روی ترکیبات مرجان های نرم) (Alcynolariaساحلی انجام شده و نتایج نشان داده است که
درصد چربی در آب های کم عمق از  9تا  57درصد از وزن خشک موجود را شامل می شود ،در حالی که درصد
چربی آنها در آب های عمیق  1/5تا  89/19درصداز وزن خشک آنها بالغ می شود
).)Harland et al.,1993
در تحقیقات انجام شده مشخص شده که درصد لیپید درمرجان های عمیق کمتر از در صد لیپید در آب های کم
عمق است). (Harland et al.,1993
بررسی های Puestowو همکاران ()1118وجود لیپید های بسیار متنوعی را در قلم دریایی نشان داده و مقدار
قابل توجهی استرول,اسیدهای چرب ازاد ,موم و تری گلیسیرید را از انها جدا کرده اند
).(Puestow etal.,2001)( (Huston,1985) (Warehametal.,2007

بررسی ها تنوع بسیاری از لیپید ها را در قلم دریایی در سال  1117نشان داده و مقدار قابل توجهی
استرول,اسیدهای چرب ازاد ,واکس و تریگلیسیرید را از آنها استخراج کرده اند.این تحقیقات روی دو گونه
از قلم های دریایی  )Verrill, 1879(Anthoptilum grandifloumو Pennatula grandis
( )Ehrenberg, 1834انجام شد ). (Hamoutene, 2007
به همین ترتیب نتایج تحقیقات بر روی قلم های دریایی گونه های Anthoptilum grandifloumو
Pennatula grandisنشان داد که این نوع قلم های دریا دارای 89/9درصد چربی می باشد .اینکه چربی
مزبور دارای ترکیبات فعال بیولوژیک لیپیدی جدید باشد محتمل است) .(HarLand etal.,1993مقایسه
قلم های دریایی گونه  Virgularia gustavianaنواحی جذرومدی که دارای  18/89درصد لیپید  ،با قلم
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های دریایی نواحی عمیق تر که دارای  8979درصد لیپید بودند ,نشان دهنده این امر بود که بطور کلی
تفاوت گونه ای مهم ترین تفاوت را در مقدار چربی ها مشخص می کند.بیشتر بودن درصد چربی در نواحی
عمیق تر ممکن است به این علت باشد که در این نواحی مقدار مواد غذایی قابل دسترس کمتر از نواحی کم
عمق است بنابراین قلم های دریایی مناطق عمیق چربی بیشتری نسبت به قلم های نواحی کم عمق در خود
ذخیره می کنند). (Kiriakoulakis et al.2004
مرجان های نرم  1روش برای استفاده از چربی های ذخیره ایی دارند- 8 :استفاده استرول های ذخیره ای قابل
دسترس که این استرول ها تقلیل یافتنی می باشد  -1تغییر ترکیبات چربی.

مقدار استرول با باال رفتن عمق کم تر می شود و برعکس مقدار استرول در نواحی زیر  8111متر بیشتر می
باشد و این می تواند دلیل محکمی برای کم بودن پراکنش مرجان ها در نواحی عمیق باشد ( &Watling
. )Norse, 1998
در تحقیق حاضر،در میان ترکیبات به دست امده از عصاره هگزانی آراشیدونیک اسید مهم ترین ترکیب بوده و
بیشترین درصد را به خود اختصاص داده است .آراشیدونیک اسید فراوان ترین و چه بسا مهم ترین پیش ساز
ایکوزانوییدهاست .آراشیدونیک اسید یک اسید چرب  11کربنه()C20با چهار پیوند دوگانه است که در موقیعت امگا-
9شروع می شود و یک 0و9و88و-85ایکوزاتترانوییک اسید(این ترکیب را به صورت  11 :9-5نشان می دهند)را ایجاد
می کند .برای آن که یک ایکوزانویید ساخته شود ابتدا باید آراشیدونیک اسید آزاد شود و یا در اثر تاثیر یک یا چند
لیپاز از نوع فسفولیپاز ( A2یا )PLA2از فسفولیپیدهای غشایی شود.حداقل سه فسفولیپاز واسطه آزاد شدن

آراشیدونات از لیپیدهای غشایی هستندPLA1 , cPLA2:سیتوزولی وPLA2ترشحی(مژدهی آذر و همکاران،
.)8877
محصوالت مشتق شده از ارشیدونیک اسید که پنج پیوند دوگانه دارد نیز از نظر کمی متفاوت است.این امر اساس
استفاده از اسید های چرب جدا شده از بدن ماهی و گیاهان  ,به عنوان مکمل غذایی می باشد TX2 .که از
آراشیدونات ساخته می شود یک تتراانوییک اسید یک تنک کننده قوی عروقی و جمع کننده قوی پالکت هاست

(مژدهی آذر و همکاران.(8877 ،
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 می توان نتیجه گرفت که سواحل ایرانی خلیج فارس،با توجه به کسب نتایج به دست آمد در این تحقیق
تحقیق پیش. دارای پتانسیل باالیی جهت شناسایی و مطالعه آنتوزواها از جهت خواص زیستی می باشد
رو اولین پژوهش در مورد شناسایی گونه ای و مطالعه و شناسایی لیپید های قلم دریا سواحل ایرانی خلیج
فارس محسوب می شود و می تواند به عنوان راهگشا یا قدم نخست در کشف داروهای جدید از قلم های
.دریایی(منابع دریایی) در صنعت داروسازی کشور مد نظر قرار گیرد
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