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چکيده
اين تحقيق به منظور جداسازي و شناسايي افراد پالنکتونيک خانوادة  Acartidaeدر آبهاي بندر هنددياا يدي سدا هداي 0933-0931
اناام گرفت .با استفاده از تور پالنکتو گيري با چشمة  011ميکرو و از شش ايستگاه در ماههاي تير ،شهريور ،آبا  ،دي و اسدفند 0933
و ارديبهشت  0931نمونهبرداري اناام گرفت .از اين خانواده ،با استفاده از خصوصيات ريختشناسدي ،پدنگ گونده مت بدق بده دو جدن
شناسايي شدند A. fossae ، A. danae ، A. erythraea ، Acartia ohtsukai :و  . Acartiella faoensisتراکم گونههاي مذکور در ايستگاهها

و ماه هاي مختبف محاسبه شد .بيشترين ميزا ميانگين فراواني افراد اين خانواده در شدهريور  00191 ± 0011فدرد در متدر مک د ) بده
دست آمد و هيچ يک از افراد اين خانواده در ماههاي سرد سا

دي و اسفند) مشاهده نشددند .خدانوادة  Acartidaeحددود  03درصدد از

فراواني نسبي کل پاروپايا پالنکتونيک را يي دورة نمونهبرداري به خود اختصاص دادندد کده در ايدن ميدا گوندة
بهمنزلة گونة غال

Acartiella faoensis

با فراواني نسبي  03درصد در کل سا محاسبه شد .نتايگ آزمو همبستگي پيرسو بين دما و خدانوادة  Acartidaeنيدز

ارتباط مثبت و م نيداري را نشا داد که مؤيد تأثير عامل دما در فراواني گونههاي اين خانواده است.
واژگان کلیدی :بندر هندياا  ،پاروپايا  ،خصوصيات ريختشناسي ،خبيگ فارس.Acartidae ،
 نويسندة مسئو :

تبفن13099113133 :
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;Yahia et al., 2004; Shanthi and Ramanibia, 2011

 .1مقدمه
زئوپالنکتو هدا ،بده منزلدة گدروه غالد

جدانوري در

درياهددا ،نقددش مهمددي در انتقددا انددر ي در ايددن
اکوسيسدددتمهدددا دارندددد

.)Severini et al., 2009

سخت پوستا  ،از بزرگ ترين اعضاي اين گدروه ،زيدر
ردة پاروپايا محسوب مي شوند که اکثراً ر يم غذايي
گيدداهخددواري دارنددد بددا ايددن حددا  ،عدددهاي نيددز
گوشت خوار و همه چيدز خوارندد .پاروپايدا بده يدور
وسي ي در همة اقيانوسهاي جها پراکنش يافتهاند و
بددهمنزلددة توليدکنندددگا ثانويدده در محددي هدداي آبددي
مطرحاند و حدود  31درصدد از زيتدودة موجدودات
دريايي را تشدکيل مديدهندد

.)Sampey et al., 2007

اين موجودات با برقراري ارتباط ميا فيتوپالنکتو ها،
ميکروزئوپالنکتو ها و سطوح باالتر تغذيدهاي ،مانندد
ماهيا  ،نقش مهمي در زنايرة غدذايي ايفدا مديکنندد
 )Ohman and Hirche, 2001اکثر افدراد پالنکتونيدک
پاروپايددا در چهددار راسددته
Harpacticoida

Calanoida,Cyclopida,

 )Poecilostomatida,جداي

مديگيرندد.

اين موجودات دوريختي جنسي دارندد و افدراد ندر و
مادة آنها داراي خصوصيات ريختشناسي متفاوتياند.
در آبهدداي خبدديگ فددارس تدداکنو حدددود 11
گونه از پاروپايا گزارش شدهاندد

AL-Kabbaz and

Fahmi, 1994; Al-Yamani and Prosuva, 2003; Al )Yamani et al., 2011بددا ايددن حددا  ،تحقيقددات

محدودي دربارة خصوصيات تاکسونومي و اکولو يک
اين موجودات در خبيگ فدارس انادام گرفتده اسدت.
خددانوادة  Acartidaeاز پاروپايددا راسددتة
است که داراي بيش از  31گونه ،پنگ جن
شش زيرجن

Calanoida

و حددود

در جها است .خدانوادة  Acartidaeاز

پاروپايا فراوا و متداو آبهاي منايق ساحبي ،بده
ويژه در مندايق گرمسديري و نيمدهگرمسديري اسدت

2005

 )Conway,و از ايددن رو نقددش مهمددي را در

زنايرة غذايي در اين منايق ايفا مديکندد .در تحقيدق
حاضر ،براي اولين بدار ،پدنگ گونده از آبهداي بنددر
هندياا شناسايي و خصوصديات ريخدت شناسدي و
فراواني آنها در ماههاي مختبف ارائه

شدهاند.

 .2مواد و روشها
منطقة مورد مطال ه آبهاي بنددر هنددياا واقدر در
استا خوزستا بود .نمونهبرداري از زئوپالنکتدو هدا
يي يک سا به صورت يک ماه در ميا در مداههداي
تير ،شدهريور ،آبدا  ،دي ،اسدفند  0933و ارديبهشدت
 0931از شش ايستگاه مختبف ،که در فاصدبة حددود
دو مايل دريايي از يکديگر قدرار داشدتند شدکل ،)0
صدددورت گرفدددت .بدددراي نموندددهبدددرداري از تدددور
پالنکتو گيري ماهز به جريا سدنگ بدا چشدمة 011
ميکرو به صورت کشش مدورب از کدف بده سدط
استفاده شد .از هر ايسدتگاه سده نمونده بدراي تکدرار
آزمايشها برداشت شد .نمونههدا پد

از جمدرآوري

با فرمالين بافري  4درصد تثبيدت شددند
1984

Omori and

 .)Ikeda,در آزمايشددگاه ،مشدداهده و شددمارش

زئوپالنکتددو هددا بددا اسددتفاده از ميکروسددکو
م کوس مد

Olympus-A×70

فدداز

) و شناسايي نمونههدا

تا پايين تدرين سدط ممکدن بدا توجده بده کبيددهاي
شناسايي و مقاالت م تبر صورت گرفت

Conway et

al., 2003; Al-Yamani and Prosuva, 2003; Khalaf,
.)2007; Ali et al., 2009; Al-Yamani et al., 2011

يو پاروپايا نيدز بدا اسدتفاده از ميکرومتدر چشدمي
محاسبه شد .در نهايت ميزا تدراکم گوندههدا در متدر
مک

آب محاسبه شد .همچنين ،فاکتورهاي محيطي

همانند دما و شوري در تمدامي مداههدا و ايسدتگاههدا
اندددازهگيددري شددد و بددراي بررسددي ارتبدداط ميددا
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فاکتورهدداي محيطددي و تددراکم افددراد ايددن خددانواده از

آزمو ضري

همبستگي  Pearsonاستفاده شد.

شکل  .1موقعيت ايستگاههاي نمونهبرداريشده در آبهاي بندر هنديجان

گونه هاي يادشده در برخدي صدفات نظيدر کشديدگي

 .3نتایج
بررسي ها نشا داد که از ايدن خدانواده حدداقل پدنگ
گونه در آبهاي ساحبي بندر هندياا وجود دارندد.
از خصوصيات مهم و کبيدي اين خدانواده کده تقريبداً
همة گونهها آ را دارند ،ميتوا به خارها يا موهداي
موجود در انتهاي متازوم و بندهاي ابتددايي يدوروزوم
اشاره کرد .گونههاي شناسدايي شدده در ايدن بررسدي
شدامل، A. danae ، A. erythraea ، Acartia ohtsukai :
fossae

 A.و

faoensis

 Acartiellaهسددتند کدده ايددن

گونهها در برخي صفات ريختشناسدي متفداوتاندد.
وجه تمدايز ايدن صدفات کده باعدت ريخدتشناسدي
گونهاي ميشود در جدو هاي  0و  0قيد شده اسدت.
همچنين ،تصاوير واق ي گونه هاي يادشده در شکل 0
الف تا د) قيدد شدده اسدت .شدايا اکدر اسدت کده

پروزوم و ت داد بندهاي يوروزوم مشابهاند.
در اين خانواده جن

نر و ماده بهيور آشدکاري

با ت داد بندهاي يوروزوم و شکل پاي پنام جداسازي
مي شوند .يوروزم در تمامي نرهاي اين خانواده از پدنگ
بند و در مادهها از سه بند تشکيل شده است .پاي پنام
در مادههاي جن

 Acartiaتکشاخه و داراي سده بندد

است .بند آخر تغيير شکل يافته و به شکل خاري ببندد
و باريک درآمده و داراي يک تار پر دار خارجي اسدت
که يدو آ در گوندههداي مختبدف متغيدر اسدت .در
نرهاي اين جن

پداي پدنام تدک شداخه و نامتقدار

اسددت .در جددن

 ،Acartiellaپدداي پددنام در مددادههددا

دوشاخه و متقار و در نرها چنگکي و نامتقار است.
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شکل  .2تصاوير واقعي از گونههاي خانوادة Acartidae
الف ( -نر) گونة  Acartia pacificaب( -ماده) گونة  Acartia ohtsukaiت( -نر )گونة  Acartia ohtsukaiث( -نر) گونة Acartia
 erythraeaج( -ماده) گونة  Acartia erythraeaح( -نر) گونة  Acartia daneaخ( -ماده) گونة  Acartiella faoensisبه همراه پاي
پنجم د( -نر) گونة  Acartiella faoensisبه همراه پاي پنجم
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جدول  .1صفات ريختشناسي جنس نر گونههاي شناساييشده در خانوادة  Acartidaeدر آبهاي بندر هنديجان
سمت چپ پای پنجم

حاشیة انتهایی بند جنسی

انتهای متازوم

طول بدن

فاقد خار ،داراي يک تار ببند

داراي يک جفت خار

نوک تيز و داراي دو خار

0/3

در نيمة قدامي

A. ohtsukai

کوچکتر از ماده)

داراي يک زائدة انتهايي و دو

داراي يک جفت خار

0/0

نوکتيز و داراي يک جفت عدد خار

A. erythraea

زائدة حاشيهاي
داراي  9زائدة انتهايي همسا

داراي يک جفت خار واض

نوکتيز و داراي يک جفت خار ريز

A. danae

0/09

در حاشية جانبي
داراي يک خار انتهايي ضخيم

فاقد خار و داراي موهاي

به همراه يک خار تغيير شکل

ريز در لبة پاييني

گرد و فاقد خار -داراي موهاي ريز)

A. fossea

0/0

يافته و يک تار در نيمة قدامي
داراي يک خار انتهايي کوچک

فاقد خار و مو

گرد فاقد خار و مو)

1/31

A. faoensis

جدول  .2صفات ريختشناسي جنس مادة گونههاي شناساييشده در خانوادة  Acartidaeدر آبهاي بندر هنديجان
پای پنجم

حاشیة انتهایی بند جنسی

انتهای متازوم

طول بدن

داراي يک خار صاف و ببند-

داراي يک جفت خار

نوکتيز و داراي دو عدد خار بزرگ

0/00

A. ohtsukai

تار حدود  0/1برابر يو خار
داراي يک خار صاف -تار پر

داراي يک جفت خار

نوکتيز و داراي يک جفت عدد خار

0/4

A. erythraea

دار  0/1برابر يو خار
-

-

-

-

A. danae

-

-

-

-

A. fossea

فاقد خار -يو تار پر دار برابر

فاقد خار و مو

گرد و فاقد خار

1/30

A. faoensis

با يو بند دوم پاي پنام

افراد خانوادة  Acartidaeپروزوم دوکشدکل و

 faoensisگرد و فاقد زائده است.

کشيده دارند .سفالوزوم فاقد روستروم است و انتهداي

بندهاي ابتدايي يوروزم در ب ضي از گونهها در

 Acartiaنوکتيدز و داراي خدار

لبة پاييني و حاشيه خار دارند و ب ضي از گونههدا بده

متازوم در افراد جن

است با ايدن حدا  ،در گوندة  Acartia fosseaانتهداي

جاي خار مو دارند .با اين حا  ،در گوندة

متازوم فاقد خار است و به جاي آ موهاي ريدزي در

 faoensisبندهاي يوروزوم خار و مو ندارند.

اين ناحيه دارد .انتهداي متدازوم در گوندة

Acartiella

فورکدددا در جدددن

Acartiella

 Acartiaمتقدددار و داراي
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تارهاي نرمدي اسدت کده حالدت بدادبزني دارندد و از
خصوصيات بارز افراد اين جن
در جدددن

 Acartiellaو گوندددة

محسوب ميشدوند.

مشخص است ،اوج فراواني اين خانواده در شدهريور،

بددا ميددانگين  00191 ± 0011فددرد در متددر مک دد ،

Acartiella faoensis

محاسبه شد و کمترين ميزا تراکم در ماههداي دي و

نر و مداده

اسفند زمستا ) به ميزا صفر ت يين شد .ايدن نتدايگ

نامتقار و داراي تارهاي پدرداري اسدت کده بدهيدور

در نمودار  0بده نمدايش گذاشدته شدده اسدت .گوندة

از نمونهبرداري و تثبيتشد نمونهها ،اين

 Acartiellaبيشترين ميزا فراواني نسبي 03

فورکا به صورت آشکاري در هر دو جن
عمده ،پ

پرها از بين ميروند.

faoensis

درصد) را در ميا کل پاروپايا پالنکتونيک در همدة

خانوادة  Acartidaeحدود  03درصد از تدراکم
نسددبي پاروپايددا پالنکتونيددک را در دورة مطال دداتي
شامل شدند و بهمنزلة خانوادة غال

در ميا پاروپايا

مدت نمونهبرداري به خود اختصاص داد .هما يدور
که در نمودار  0نشا داده شده است ،بيشترين ميدزا
دمددا در شددهريور  )99/19ثبددت شددده اسددت .نتددايگ

پالنکتونيددک محاسددبه شدددند .در جدددو  9فراوانددي

بررسددي آزمددو هددمبسددتگي نشددا داد کدده فراوانددي

گونههاي مختبف در ايستگاههدا و مداههداي مختبدف

پاروپايا خانوادة  Acartidaeبا دماي آب ارتباط مثبت

سا نشا داده شده است .هما يور کده در جددو

و م نيداري  ) r= 0.85 , p=0.01را نشا ميدهد.

جدول  .3فراواني گونههاي مختلف خانوادة  Acartidaeدر ماههاي مختلف در آبهاي بندر هنديجان

اردیبهشت

اسفند

دی

0931

آبان

شهریور

ماه

تیر

سا

0933

گونه

1

1

1

1

49019

1

Acartia faoensis

030

1

1

041

0139

0391

Acartia erythrea

909

1

1

311

1031

9131

Acartia ohtsukai

099

1

1

99

0919

309

Acartia danae

1

1

1

019

1039

1

Acartia fossea

 .4بحث و نتیجهگیری
در ايدن تحقيدق پدنگ گونده از خدانوادة  Acartidaeدر
آبهدداي بندددر هندددياا شناسددايي شدددهانددد کدده از
گونههاي متداو خبديگ فدارس و اقيدانوس هندندد و
محققا مختبفي آنها را در اين منايق گزارش کردهاند
Conway et al., 2003; Fazeli and Zare, 2011; Al-

 )Yamani et al., 2011صفات اختصاصي هدر يدک از
گونهها در جدو  0قيد شده است .گونههاي خانوادة

 Acartidaeبه واسطة اندازة بزرگ ،پدروزوم کشديده و
تارهاي فورکا بدا حالدت بدادبزني از سداير پاروپايدا
پالنکتونيک متمايزند .در اکثر گونههاي شدناختهشددة
ايدن خدانواده بده جدز گوندة

faoensis

 ،Acartiellaدر

حاشية انتهايي متازوم ،خارهاي تيز يدا موهداي ريدزي
مشاهدهشدني است .بهيور کبي ،در شناسايي و تمايز
گونههاي راستة  Calanoidaپاي پنام شدنا مهدمتدرين
صفت ،ويژگي و شکل است.
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دما

20

شوری
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0

ماه
نمودار  .2تغييرات دما طي ماههاي نمونهبرداري در آبهاي بحرکان -بندر هنديجان ()1333-1331

در افراد مدادة ايدن خدانواده در جدن

Acartia

جن

داراي تفداوتهدايي اسدت ايدن ويژگديهداي

پاي پنام دوبندي است که بند آخر به صدورت خدار

منحصر به فرد در هنگام تمايز اين گونه ها از يکديگر

تغيير شکل داده است و داراي يک تار پردار خدارجي

 Acartiellaتنهددا گونددة

است که يو آ در جداسازي افراد مادة ايدن جدن
بسيار حائز اهميت است .در افراد ندر جدن

Acartia

اسددتفاده مدديشددوند .از جددن
faoensis

 Acartiellaدر آبهاي منطقة مدورد مطال ده

مشاهده شد .پاي پنام در افراد مادة اين گونه متقار

پاي پنام براي دربرگيري ماده در هنگام جفتگيدري

و دوبندي است که هر دو بند نوکتيزندد و يدک تدار

به صورت چنگک درآمده که شکل آ در افراد نر اين

مددودار دارنددد .در افددراد نددر ايددن گوندده پدداي پددنام
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چنگک مانند و نامتقار اسدت .يکدي از ويژگديهداي

فيتوپالنکتددو هددا بدداال مدديرود و از آناددا کدده اکثددر

آشکار و اختصاصي اين گونه وجود فورکاي نامتقار

پاروپايدددا  ،بددده ويدددژه افدددراد خدددانوادة ،Acartidae

در هر دو گروه نر و ماده است.

گيدداهخوارنددد

با توجه به جدو  ،9گونة

Suzuki et al., 2003; Smith et al.,

Acartiella faoensis

 ،)2008در محي افزايش مييابند کده ايدن مسدئبه بدا

بيشترين ميزا فراواني را ،به ميزا  49019فرد در متر

 )0101در

مک

نتايگ بررسدي

alizadeh

 Sabzو همکدارا

 ،در ميا افراد اين خانواده دارا بود که ناشي از

آبهاي ساحبي خوزسدتا مطابقدت دارد .در فصدو

حضور افراد ايدن گونده در شدهريور اسدت .بررسدي

سرد نيز با کاهش درجة حرارت آب و تغييرات ميزا

تحقيقدداتي کدده ايددن گوندده را گددزارش دادهانددد نشددا

شوري بر اثر داليل مختبفدي چدو بارنددگي ،وزش

ميدهد که اين گونه ممکن است بومي آبهاي شما

بادها ،تبخيدر سدطحي و ورودي آب شديرين) ميدزا

غرب خبيگ فدارس باشدد

Khalaf, 1991; Ali et al.,

Al-Yamani et al., 2011

; )2009و تداکنو از سداير

آب هاي جها گزارش نشدده اسدت کده ايدن مسدئبه
نيازمند تحقيقات بيشتر در اين زمينه است.

استرس در محي افزايش مييابدد کده در نهايدت بده
کدداهش توليدددات فيتوپالنکتددو هددا و بدده دنبددا آ
زئوپالنکتو هدا از جمبده پاروپايدا منادر مدي شدود
.)Nilsaz et al., 2005

در مطال ة حاضر خانوادة  Acartidaeبا فراواندي
نسددبي  03درصددد بددهمنزلددة خددانوادة غالد

در ميددا

عالوه بر اين ،از نتايگ تغييرات فراواني خانوادة
 Acartidaeدر ماههاي نمونهبرداري اين گونه اسدتنباط

پاروپايا پالنکتونيک محاسبه شدد .در نمدودار  0کده

مي شود که گونه هاي مختبف اين خانواده در آبهاي

روند تغييرات خانوادة  Acartidaeو ديگر پاروپايدا را

بندر هندياا داراي پيک تخدمريدزي در شدهريورند.

در ماههاي مختبف نشدا مديدهدد ،بيشدترين ميدزا

بهيور کبي ،پاروپايا تنوع زيادي در توليدمثل دارندد

تراکم افراد اين خانواده در شهريور و کمتدرين ميدزا

 .)Niehoff,بنا بر نتايگ اين تحقيق و با توجه به

2007

آ در دي و اسفند است .در برخي از تحقيقاتي که در

نبود گونههاي اين خانواده در مداههداي دي و اسدفند

آبهاي خبيگ فارس و ديگر نقاط اقيانوس هند اناام

زمستا ) ،به نظر ميرسد که يدرح توليددمثل بالغدا

شده است نيدز بيشدترين ميدزا تدراکم پاروپايدا  ،از

اين خانواده در آبهاي سداحبي اسدتا خوزسدتا از

جمبه خانوادة  ،Acartidaeدر تابسدتا گدزارش شدده

نوع غير پيوسته باشد .در نهايت از آناايي که احتماالً

است  .)Michel and Herring, 1984بهيور کبي ،ميزا

گونة

تراکم و توليدات گروه هاي مختبف زئوپالنکتوني بده

خبيگ فارس است همچندين ،فراواندي بدااليي هدم در

فاکتورهاي زيستي و غير زيستي از جمبه دما ،شدوري

آبهاي منطقده دارد و مديتواندد نقدش مهمدي را در

و مواد غذايي بستگي دارد .در آبهاي خبيگ فدارس،

زنايرة غذايي ايفا کند ،مطال ة بيولدو ي و اکولدو ي

با افدزايش درجدة حدرارت آب در هنگدام تابسدتا و

آ بددا توجدده بدده فاکتورهدداي زيسددتي و غيددر زيسددتي

پايدددداري ميدددزا شدددوري ،فراواندددي و توليددددات

مختبف حائز اهميت است.

faoensis

 Acartiellaبومي آبهاي شما غدرب
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