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در آبهاي رأس بحرکان  Poecilostomatidaپاروپایان پالنکتونيک راسته تاکسونوميک و اکولوژي مطالعه

 )شمال غرب خليج فارس(

 

٭1، نسرین سخایي1احمد سواري، 1سرور پيغان
 2، سيمين دهقان مدیسه1، بابک دوست شناس13

 

 ايي و اقيانوسي، دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهردري . گروه بيولوژي دريا، دانشكده علوم1

 . مرکز تحقيقات آبزي پروري جنوب کشور2
 

 چکيده

در آبهاي رأس بحرکان  Poecilostomatidaاين تحقيق به منظور جداسازي و شناسايي افراد پالنكتونيک راسته 

 هايگرفت. در اين تحقيق گونهصورت  1931و ارديبهشت 1931هاي تير، شهريور، آبان، دي و اسفنددر ماه

Corycaeus andrewsi،Sapphirina nigromaculata  پوديت مرحله الروي کوپه و(I) جنسHemicyclops 

(Saphirella- like Copepodidشناسايي شدند و فراواني آنها در ماه )برداري در واحد فرد بر متر مكعب هاي نمونه

 .Cفراد اين راسته در شهريور ماه و پس از آن آبان ماه بدست آمد. گونه محاسبه شد. بيشترين ميزان فراواني ا

andrewsi  ( و پيک بالغين اين گونه در آبان 39بيشترين ميزان فراواني نسبي را در ميان افراد اين راسته دارا بود )%

برداري مشاهده شد. هاي نمونهدر تمامي ماه Hemicyclops( جنس Iپوديت )کوپه مرحله الروي ماه محاسبه شد.

بدست آمد و اين اولين گزارش از اين نمونه در  ماهاين فرد در شهريورماه و به دنبال آن آبان بيشترين ميزان فراواني

 .Cنتايج حاصل از آزمون همبستگي اسپيرمن نشان داد که ميان تراکم گونه  شود.کل آبهاي خليج فارس محسوب مي

andrewsi تباط مثبت و معني داري وجود دارديک ار و ميزان شوري(P<0.05) ميان ساير گونه ها با فاکتورهاي .

 فيزيكوشيميايي آب هيچ گونه ارتباط معني داري مشاهده نشد.
 

 و خليج فارس Poecilostomatidaتاکسونومي، اکولوژي، پاروپايان،  واژگان کليدي:
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 . مقدمه1

-هاي بيپوستان يكي از فراوانترين گروهسخت

شوند که داراي پراکنش جهاني مهرگان محسوب مي

هايآبي بوده و در  تمامي اعماق و در همه اکوسيستم

پوستان شوند. سختشور و شيرين يافت ميشور، لب

-داراي بيشترين فراواني در ميان جانوران آبزي مي

باشند و تنوع زيادي را از لحاظ شكل، رفتار و نوع 

 ,Brusca and Brusca) دهندزيستگاه نشان مي

هاي (. در اين ميان يكي از مهمترين گروه2003

باشند که سخت پوستان، پاروپايان پالنكتونيک مي

-اي در انتقال انرژي در اکوسيستمداراي اهميت ويژه

( و نقش مهمي Severini et al., 2009هاي آبي بوده)

 ,Turnerکنند )را در زنجيره غذايي در درياها ايفا مي

(.از اين رو اثر مستقيمي را بر ذخائر و منابع 2004

(. در Souissi et al., 2001گذارند )شيالتيبر جاي مي

نتيجه مطالعه تغييرات فراواني ، تاکسونومي و بيولوژي 

آنها حائز اهميت است. پاروپايان راسته 

Poecilostomatida هاي در بسياري از اکوسيستم

در ميان زئوپالنكتون ها دريايي داراي فراواني بااليي 

گونه هاي اين راسته  (.Thompson, 1990باشند )مي

به طور عمده داراي رژيم گوشتخواري و همه چيز 

ها و ها، دياتومهباشند و از دينوفالژلهخواري مي

کنند و خود توسط ها تغذيه ميميكروزئوپالنكتون

گيرند سطوح باالتر زنجيره غذايي مورد شكار قرار مي

(Wu et al., 2004اين راسته داراي نمونه .) هاي

هاي مهم آزادزي و انگلي متنوعي است و شامل گونه

ها نيز ممكن است هر دو باشد و برخي از گونهمي

مرحله را در چرخه زندگي خود داشته باشند 

(Johnson et al., 2004; Itoh, 2006.)  تاکنون

فارس هاي خليج مطالعات متعددي بر زئوپالنكتون

صورت گرفته که در اکثر اين مطالعات شناسايي 

هاي موجود و بررسي اکولوژي آنها بصورت کلي گونه

 Michel andمورد مطالعه قرار گرفته است )

Herring., 1984).  از راستهPoecilostomatida  

خانواده در آبهاي شمال  9جنس و  4گونه متعلق به 1

کولوژي و خليج فارس شناسايي شده است که از ا

تغييرات فراواني آنها در فصول مختلف اطالعات 

دقيقي در دست نيست. بنابراين هدف از مطالعه حاضر 

هاي راسته ايجاد تصوير روشني از گونه

Poecilostomatida هاي و تغييرات فراواني آنها در ماه

مختلف با در نظر گرفتن فاکتورهاي محيطي در آبهاي 

 باشد.يج فارس( ميرأس بحرکان )شمال غرب خل

 

 . مواد و روش ها2

منطقه مورد مطالعه آبهاي رأس بحرکان در 

مجاورت بندر هنديجان )با موقعيت جغرافيايي 

N´11º91 ،E´49º43 بود. به منظور دستيابي به )

مايل دريايي از  2ايستگاه ) با فاصله  6اهداف پروژه 

يكديگر( به طور تصادفي در آبهاي منطقه انتخاب شد 

 (. 1متري قرار داشتند )شكل  6 -1ه در اعماق بين ک

ها، از تورپالنكتون با آوري زئوپالنكتونجهت جمع

ميكرون استفاده شد و تورکشي به  111چشمه 

هاي کف به سطح انجام صورت مورب از نزديكي

گرفت.به منظور ثبت فاکتورهاي فيزيكوشيميايي آب 

ل و در محيط از قبيل دما، شوري، اکسيژن محلو

هاي قابل حمل استفاده شد. اسيديته آب از دستگاه

هاي  پالنكتوني به آزمايشگاه، با پس از انتقال نمونه

-Olympusاستفاده از ميكروسكوپ فاز معكوس)مدل 

A×70 افراد راسته)Poecilostomatida  از ديگر

ها جداسازي شدند و ميزان تراکم آنها نيز زئوپالنكتون

مكعب محاسبه شد. براي اندازه به صورت فرد در متر 

گيري طول پاروپايان مورد مطالعه نيز از ميكرومتر 

ها نيز از جهت شناسايي گونه چشمي استفاده شد.

مقاالت معتبر و کليدهاي شناسايي متعددي استفاده 

 شد:

(Conway et al., 2003; Itoh and Nishida, 

1995, 2007, 2008) 

سته را جهت مقايسه تراکم پاروپايان

Poecilostomatida هاي مختلف، در ابتدا نرمال در ماه

بررسي شد.  Shapiro -Wilkبودن آنها توسط آزمون 

دار ميان پس از آن براي بررسي وجود اختالف معني

تراکم پاروپاياندر ماه هاي مورد مطالعه، از آناليز 
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استفاده شد. در صورت   ANOVAواريانس يک طرفه

آزمون ميان داده ها، از پس داروجود اختالف معني

Tukey .براي بررسي ارتباط ميان  استفاده شد

فاکتورهاي فيزيكوشيميايي آب بر تراکم پاروپايان اين 

 راسته از آزمون همبستگي اسپيرمن استفاده شد.

 
 

 . موقعيت ايستگاههاي مورد مطالعه در منطقه بحرکان1شكل

 

 . نتایج3

محيطي نشان داد نتايج حاصل از ثبت فاکتورهاي 

بحرکان  که محدوده تغييرات دمايي در آبهاي

(cº31/99-2/11محدوده تغييرات شوري ، ) 

(psu3/11-12/96 و محدوده تغييرات اکسيژن )

( بود. ميزان اسيديته آب mg/lit11/1-11/4محلول)

(pH نيز در ماهاي مختلف تغييرات چشمگيري را )

( بود. مقدار 1/1-14/1نشان نداد و محدوده تغييراتآن)

ميانگين فاکتورهاي محيطي در ماه هاي مختلف در 

 آمده است.  1جدول 

 
1913-1931ميانگين فاکتورهاي محيطي در آبهاي بحرکان در ماه هاي مختلف  -1جدول   

13تير   13شهريور   13آبان   13دي   13اسفند   31ارديبهشت    

41/23±14/1 (سانتي گراد درجه) دما  1/1±19/99  13/1±11/24  13/1±11/11  1/1±11/13  1/1±11/29  

39/49±13/1 شوري )قسمت در هزار(  13/1±31/43  14/1±11/11  16/1±11/41  14/1±19/96  13/1±11/44  

41/1±11/1 محلول ژن اکسي  14/1±13/4  12/1±14/1  11/1±61/1  11/1±34/1  19/1±16/6  

21/1±11/1 اسيديته  14/1±49/1  19/1±13/1  19/1±29/1  16/1±41/1  19/1±22/1  
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% Poecilostomatida 11در مطالعه حاضر، راسته 

از تراکم کل پاروپايان پالنكتونيک را در تمام دوره 

اين  برداري تشكيل داد. بيشترين ميزان فراوانينمونه

ماه بدست آمد. راسته درشهريورماه و به دنبال آن آبان

( نشان ANOVAنتايج حاصل از واريانس يكطرفه )

هاي مختلف در ميزان فراواني اين ميان ماهداد که 

 (. 2داري وجود دارد )شكلراسته اختالف معني

 

 
 

 .(,ANOVAP<0.05)حروف غير همسان در هر ستون نشان دهنده اختالف معني دار است

 1913-31ماه هاي مختلف در سال در Poecilostomatidaمقايسه ميزان تراکم پاروپايان راسته  .2شكل 
 

در  Poecilostomatidaرسي حاضر از راسته در بر

آبهاي بحرکان دو نمونه در حد گونه و يک نمونه در 

خانواده مي  9حد جنس شناسايي شدند که متعلق به 

فراواني گونه هاي شناسايي شده  2باشند. در جدول 

ها در ماه هاي مورد مطالعه نشان داده در کل ايستگاه

 .شده است

 
هاي مورد مطالعه ) تعداد در متر مكعب(در در آبهاي بحرکان در ماه Poecilostomatidaeهاي شناسايي شده راسته . فراواني گونه2جدول

 تمام ايستگاه هاي مورد مطالعه

 
 

متعلق به جنس Corycaeus andrewsiگونه 

Corycaeus  مي باشدکه خصوصيات ريخت شناسي

 جنس نر و ماده آن به شرح زير مي باشد:

 14/1طول بدن  :C. andrewsiجنس نر گونه 

برابر يوروزوم طول دارد. بند  1/1م ميلي متر. پروزو

جنسي تخم مرغي شكل است و داراي يک زائده 

برابر پهنايش  1/1باشد. بند مخرجي  مي کوچک شكمي

 (. الف، ب، ت -9طول دارد )شكل 

 33/1طول بدن  :C. andrewsiجنس ماده گونه 

ميلي متر. پروزوم دو برابر يوروزوم طول دارد. انتهاي 

شود که تقريباً به  ده نوک تيز ختم ميپروزوم به دو زائ

رسد. يوروزوم داراي دو بند  هاي بند جنسي مي نيمه
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 ماه

 31ارديبهشت  13اسفند 13دي 13آبان 13شهريور 13تير 

Corycaeus andrewsi 9/193 1/191 9/24126 1/931 1 6/361 

Sapphirina nigromaculata 1 9/124 1 1 1 1 

(جنس Iپوديت ) کوپه
Hemicyclops 

1/211 3/1114 4/2611 3/216 3/31 1/34 
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برابر بند مخرجي طول دارد.  1/1باشد. بند جنسي  مي

برابر پهنايش طول دارد و يک سوم يوروزوم را  1فورکا 

 ث(. -9شود )شكل  شامل مي

%( را 39اين گونه بيشترين ميزان فراواني نسبي )

دارا بود  Poecilostomatidaeن پاروپايان راسته در ميا

هاي نمونه برداري بجز اسفند ماه و در تمامي ماه

 مشاهده شد.

 

 
 

 
 

جنس نر گونه  دومين فرد شناسايي شده

Sapphirina nigromaculata   از جنسSapphirina 

متر اندازه گيري شد.در ميلي 2طول بدن حدود بود. 

از طول آن بيشتر است. اندام نرها پهناي سفالوزوم 

حسي کوتيكوليدر نمايپشتيبدن قابل مشاهده مي

-اي ميبند سينه 4باشد.پروزوم شامل سفالوزوم و 

بند تشكيل شده است.  6باشد. يوروزوم در نرها از 

اولين بند مخرجي در نرها کوچک است و فورکا به 

صورت برگي شكل درآمده است که شكل دقيق آن در 

بند  1مختلف متفاوت مي باشد. آنتنول از گونه هاي 

 (. 4)شكل  تشكيل شده است

سومين فرد شناسايي شده از جنس 

Hemicyclops  بود که در مرحله الروي کوپه-
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جانور در اين مرحله داراي دو  قرار داشت. (I)پوديت

باشد. هر کدام از پاها داراي اگزوپود  جفت پاي شنا مي

 1ر اين مرحله بدن از و اندوپود يک بندي هستند. د

بند تشكيل شده است. پروزوم دو بندي و يوروزوم سه 

 4بند و آنتن داراي  1باشد. آنتنول داراي  بندي مي

باشد. هر فورکا داراي يک تار  بند با مرز نا مشخص مي

الف و ب(. به تمامي گونه  -1باشد )شكل  بلند مي

پوديت هاي اين جنس در مرحله کوپه

(I)Saphirella-like Copepodid شود. اين گفته مي

گونه براي اولين بار از نمونه هاي پالنكتونيک کل 

 آبهاي خليج فارس گزارش مي شود. 

نتايج حاصل از آزمون همبستگي اسپيرمن نشان 

و ميزان شوري  C. andrewsiداد که ميان تراکم گونه 

(r= 0.83 , p=0.01  يک ارتباط مثبت و معني )

ميان ساير گونه ها با  .(P<0.05)داريوجود دارد

فاکتورهاي فيزيكوشيميايي،آب هيچ گونه ارتباط 

 معني داري مشاهده نشد.

 

 . بحث و نتيجه گيري4

نمونه متعلق به  Poecilostomatidae ،9از راسته 

خانواده شناسايي شد که با توجه به  9جنس و  9

خصوصيات ريخت شناسي متعددي مورد شناسايي 

ر مطالعه حاضر در آبهاي بحرکان از قرار گرفتند.د

 Corycaeusتنها گونه  Corycaeusجنس 

andrewsi شناسايي شد. گونه هاي اين جنس با توجه

به خصوصيات ريخت شناسي مختلفي از جمله شكل 

آنتن دوم، شكل زائده هاي انتهايي متازوم، شكل و 

اندازه يوروزوم و طول فورکا به راحتي از يک ديگر 

در C. andrewsiشوند. بررسي فراوانيگونه متمايز مي 

هاي مختلف نشان داد،بيشترين ميزان فراوانياين ماه

فرد در متر مكعب(  9/24126ماه )گونهدر آبان

( بود که در اين ماه psu 11همزمان با افزايش شوري )

به عنوان اولين گونه غالب در ميان کل پاروپايان 

کم کل پاروپايان % از ترا11پالنكتونيک محاسبه شد و 

به طور عمده بعضي از را در آبان ماه تشكيل داد.

اي در تحمل شوري، باعث گونههاي بينتفاوت

-جابجايي گونه هاي غالب در طول فصول متفاوت مي

 .C( گونه 1331) Thompsonشوند. طي مطالعات 

andrewsiهاي با شورهاي باال يافت ميآب در بيشتر-

-گونه اي نادر محسوب ميشود و در شورهاي پايين 

. نتايج آزمون همبستگي در اين تحقيق نيز نشان گردد

داد که ميان تراکم اين گونه و ميزان شوري آب يک 

ارتباط مثبت و معني داري وجود دارد. در مطالعه 

حاضر به دليل باال بودن ميزان شوري آب در خليج 

فارس در اکثر فصول، اين گونه در تمام طول سال بجز 

% از جمعيت کل 11اسفندماه مشاهده شد و  در

پاروپايان پالنكتونيک را در طول دوره نمونه برداري 

 . تحقيقات نشان داده است که گونه هايتشكيل داد

از ناپلي ديگر شكارچي بوده و  ،Corycaeusجنس

(، Landry et al, 1985کنند )پاروپايان تغذيه مي

ضور داشته بنابراين در تمام طول سال مي توانند ح

باشند. عدم حضور اين گونه در اسفندماه احتماالً به 

باشد. از نتايج حاصل از اين دليل افت شوري مي

توان اين گونه استنباط کرد که بهترين تحقيق مي

-زمان براي توليد مثل اين گونه آبان ماه )پاييز( مي

( نيز بيشترين ميزان فراواني اين 1913فاضلي )  باشد.

ر خليج چابهار، در فصل پيش مانسون که گونه را د

بيشترين ميزان شوري را داشت گزارش کرد که با 

 نتايج حاصل از اين تحقيق مطابقت داشت.

دومين گونه شناسايي شده در پژوهش حاضر، 

از جنس   Sapphirina nigromaculataگونه 

Sapphirina  بود. از اين جنس تاکنون فقط همين

به .فارس گزارش شده است گونه از شمال غرب خليج

طور کلي افراد اين جنس داراي اندازه بزرگي در ميان 

پاروپايان مي باشند که از سطح پشتي شكمي مسطح 

اند و مرز مشخصي بين سفالوزوم و يوروزوم آنها شده

ها بزرگتر ديده نمي شود. به طور معمول نرها از ماده

 هستند و هر دو جنس داراي اندام حسي کوتيكولي

باشند. گونه هاي اي بر سطح پشتي ميقابل مشاهده

شناسيمتعددي اين جنس توسط خصوصيات ريخت

شامل شكل کلي بدن، نسبت طول سفالوزوم به بقيه 

بدن، شكل فورکا، طول بند چهارم آنتن دوم، تعداد 
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بندهاي آنتن اول، خصوصيات پاي دوم و چهارم شنا 

 ,.Conway et alاز يكديگر متمايز مي شوند )

فقط در شهريور ماه مشاهده شد  (.اين گونه2003

فرد در متر مكعب( و در کل از فراواني کمي  9/124)

در ميان پاروپايان پالنكتونيک برخوردار بود.مطالعات 

 Sapphirinaهاي مختلف جنس اند که گونهنشان داده

 Chaeمهاجرت عمودي مي باشند ) در طول روز داراي

and Nishida, 1995 ) که اين مسئله مي تواند منجر

به کاهش حضور آنها در نمونه هاي پالنكتونيک در 

( نيز اين 2111و همكاران ) Fazeliطول روز باشند. 

فقط در دوره پس مانسون  گونه را در خليج چابهار

 گزارش دادند.

جنس (I)پوديت در اين مطالعه، مرحله کوپه

Hemicyclops  از خانوادهClausidiidae  مشاهده نيز

( I)شد. تمامي افراد اين جنس در مرحله کوپه پوديت 

خصوصيات ريخت شناسي مشابهي دارند و تمايز آنها 

در اين پوديتي حاصل مي شود.در مراحل نهايي کوپه

بندي  9بندي و يوروزوم  2مرحله جانور داراي پروزوم 

باشد که از خصوصيات مراحل و دو عدد پاي شنا مي

براي سالها اين موجودات را به  پوديتي است.کوپه

-هاي پالنكتوني ميدر نمونه Saphirellaعنوان جنس 

ناميدند و وجود اين خصوصيات ابتدايي در آنها به 

(. پس از Gooding, 1988عنوان يک معما مطرح بود )

آن با مطالعات بسياري که بر چرخه زندگي و مراحل 

 انجام شد، Hemicyclopsهاي جنس تكاملي گونه

 Saphirellaهاي تحت جنس مشخص شد که گونه

 Hemicyclopsپوديتي جنس همگي مراحل کوپه

( Iپودايت)باشند. در حال حاضر به مرحله کوپهمي

هاي پالنكتونيک هاي اين جنس که در نمونهتمام گونه

گفته  Saphirella- like Copepodidشوند، يافت مي

ين جنس، (. از اItoh and Nishida,1995شود )مي

گونه از آبهاي کم عمق، عمدتاً مناطق  41تاکنون 

معتدله و گرمسيري در جهان يافت شده است 

(Mulyadi, 2005 مراحل تكاملي و چرخه زندگي .)

هاي اين جنس، خصوصاً در آبهاي ژاپن، بعضي از گونه

 Itoh andبه خوبي مورد تحقيق قرار گرفته است )

Nishida, 1995 ; 2007 ; 2008 .) در چرخه زندگي

مرحله  1مرحله ناپليوسي،  6گونه هاي اين جنس

شود. در اين کوپه پودايتي و مرحله بلوغ ديده مي

( به صورت Iپودايت )ميان، مراحل ناپليوسي و کوپه

پوديت کنند. پس از آن کوپهپالنكتونيک زيست مي

(Iدر اوخر اين مرحله بر روي بستر مي ،) نشيند و

پوديتي و جانور بالغ به صورت ساير مراحل کوپه

کنند. در حالت بنتيک، اين بنتيک زيست مي

مهرگان مانند موجودات به طور عمده در ارتباط با بي

پرتاران، خارپوستان، خرچنگ ها و ميگوها و نقب آنها 

توانند داراي زندگي انگلي )در باشند. آنها ميمي

ه ارتباط با ميزبان( باشند و همچنين مي توانند ب

صورت همزيست با آنها )در ارتباط با نقب اين 

 (.Ohtsuka et al., 2010جانوران( زيست کنند )

( جنس Iپوديت )در مطالعه حاضر، کوپه

Hemicyclops  بيشترين ميزان تراکم خود را در

فرد در متر مكعب( و به دنبال  3/1114شهريورماه )

فرد در متر مكعب( نشان  4/2611ماه )آن آبان

و همچنين  2113در سال  Nishidaو  Itoh.داد

، بهترين زمان توليد مثلي دو گونه از اين جنس 2111

را در آبهاي ژاپن، از اوايل تابستان تا پاييز گزارش 

-دادند که با نتايج حاصل از اين تحقيق هماهنگ مي

باشد.افراد اين جنس تاکنون بيشتر از آبهاي ژاپن 

آبهاي اندونزي  اند. با اين حال، درگزارش شده

(Mulyadi, 2006( و هند )Osore et al., 2003 نيز )

تاکنون هيچ  هايي از اين جنس يافت شده است.گونه

يک از افراد اين جنس در مرحله پالنكتوني در کل 

اند و اين تحقيق آبهاي خليج فارس گزارش نشده

-اولين گزارش از اين نمونه در آبهاي خليج فارس مي

 باشد.

عات متعددي که بر پاروپايان خليج فارس در مطال

صورت گرفته است جنس هاي ديگري از جمله 

Oncaea ،Copilia  ،Farranula  از اين راسته گزارش

اند که در مطالعه حاضر مشاهده نشده است و شده

آوري شده در هاي جمععدم حضور آنها در نمونه

هاي تواند به علت غالبيت گونهپژوهش حاضر مي
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کوتاه بودن عمر بسياري از پاروپايان کوچک و  ديگر،

 تأثير فاکتورهاي زيستي و غير زيستي بر آنها باشد.

توان در نهايتاز نتايج حاصل از اين تحقيق مي

چنين نتيجه گرفت که بيشترين ميزان فراواني 

در شهريور Poecilostomatidae پاروپايان راسته

ترين فاکتور بر باشد و مهم)تابستان( و آبان )پاييز( مي

باشد. در کل گونه تراکم آنها ميزان شوري آب مي

Corycaeus andrewsi پوديت و مرحله الروي کوپه

(I) جنسHemicyclops  داراي فراوانيبااليي در ميان

پاروپايان پالنكتونيک بودند و در تمام فصول حضور 

داشتند و در نتيجه مي توانند نقش مهمي را در 

ژيک ايفا کنند. از اين رو مطالعه زنجيره غذايي پال

بيولوژيک و بررسي نقش آنها در زنجيره غذايي حائز 

 اهميت مي باشد.
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