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 Introduction: The class of Appendicularians or Larvacea are marine suspension 

feeders that found widely in most oceans in the world, often being one of the most 

common groups in zooplankton communities. 

Materials & Methods: In this study, monthly sampling was carried out around the 

coastal waters of Hormuz Island, in the Persian Gulf from August 2011 to June 2012 

with a plankton net (300µm mesh size). Oblique tows were made from near the bottom 

to the surface at four localities (South, North, East and West) of the Island each having 

two stations. 

Result: 9 species (including two unidentified species) belonging to four genera, 

notably Oikopleura dioica, O. longicuada, O. fusiformis, O. rufescens, Stegosoma 

magnum, Megalocercus huxleyi, Fritillaria formica digitata. O. rufescens, O. 

longicuada, O. fusiformis, Oikopleura sp1 and O. sp2 occurred in more than 80% of 

the samples.  

Conclusion: Maximum abundance was during the April (57.94 ±32.3 ind. m-3), while 

minimum values occurred in August (zero ind. m-3). 

https://dx.doi.org/10.22034/aej.2020.249152.2357
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خوار بوده که ترين اجتماعات زئوپالنکتونی معلق(، از غالبAppendiculariaاپنديکوالريا ) يا (Larvaceaاعضای رده الرواسه ) :مقدمه

 شوند.های دنیا يافت میای در اکثر درياها و اقیانوسصورت گستردهبه

برداری از مرداد نمونههای ساحلی اطراف جزيره هرمز، اين اجتماعات در آب منظور بررسی تغییرات ماهانهبهدر اين مطالعه،  ها:واد و روشم

صورت مورب و از نزديک بستر تا برداری بهنمونهعملیات میکرون انجام گرفت.  300با استفاده از تور پالنکتون  1391الی خرداد  1390

 در دو ايستگاه انجام شد. نیز ب در چهار جهت جغرافیايی جزيره و در هر جهت سطح آ

 Oikopleuraگونه از رده الرواسه متعلق به چهار جنس از جمله دو گونه شناسايی نشده تشخیص داده شدند؛  9در اين مطالعه،  نتايج:

dioica ،O. longicuada ،O. fusiformis ،O. rufescens ،Stegosoma magnum ،Megalocercus huxleryi ،Fritillaria 

formica digitata، O.sp1 و O.sp2 .ها وجود داشتند. نمونه %80ها در اين گونه 

بدون حضور ترين فراوانی  نیزمربوط به ماه مرداد )و کم  (ind.m 3/94±32/57-3فروردين )ترين فراوانی در ماه بیش :گیری و بحثنتیجه

 ( بود.نمونه

https://dx.doi.org/10.22034/aej.2020.249152.2357
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 هقدمم

داران های زيرشاخه غالفاپنديکوالريا يکی از رده يا الرواسه       

(Tunicataبوده که به )تر صورت پالنکتونی زيست کرده و در بیش

های غالب زئوپالنکتونی زيست عنوان يکی از گروههای دنیا بهاقیانوس

(. اين Fenaux  ،1993 وGorsky  ؛Allderedge ،b 1976می کنند )

از پسماندهای دفعی و داشتن  واسطه تولید مقادير زيادبه موجودات

های موکوسی حاوی ذرات معلق آلی نقش مهمی در انتقال مواد خانه

، Allderedgeتر دارند )های سطحی آب به اعماق پايینآلی از اليه

(. رشد سريع و افزايش فراوانی افراد 2005و همکاران،  Dagg؛ 2005

ويژه دما و شوری، عوامل مهمی هستند به محیطی در شرايط بهینه

شوند های اقیانوسی میکه باعث غالب شدن اين موجودات در آب

(Hopcroft  وRoff ،1995.) ها فیتوپالنکتون از های الرواسه عموماًگونه

ها، خود غذای بسیاری تغذيه کرده و عالوه بر تعديل جمعیت اين گروه

ند. تغذيه اين موجودات از طريق شوتر محسوب میهای بزرگاز گروه

ساعت جدا شده  2-4موکوسی بوده که در فواصل  های پیچیدهخانه

عدد  16 روز يک فرد چه گاهی در شبانهچنان ،شوندو مجددا ترشح می

(. مطالعات Esnal ،1999کند )های موکوسی را ترشح میاز اين خانه

شده اما  انجام فارس های زئوپالنکتونی خلیجخصوص جمعیتدرزيادی 

باشد ناچیز می بسیار الرواسه ازجمله خاص هایگروه درخصوص اطالعات

(Falahi  ،به2003و همکاران .) ،طور مثالDorgham (2013 در يک )

جامع، جوامع پالنکتونی محدوده دريايی راپمی   نسبتاً مروری مطالعه

(ROPME: Regional Organization for the Protection of the Marine 

Environment )بررسی و فراوانی نسبی  1960-2010 هایرا طی سال

 (1391چنین، شاپوری )ها را به تفکیک منطقه بیان نمود. همآن

 و نايبند خلیج محدوده هایآب هایزئوپالنکتون فراوانی و ترکیب

( ترکیب و تنوع اجتماعات 2016و همکاران ) Mokhayerقشم،  جزيره

( 1391پیغان و همکاران ) فارس، غرب خلیجشمال زئوپالنکتونی

بحرکان و  هایآب در هازئوپالنکتون زيستی هایشاخص

( تغییرات اجتماعات 1391ها و همکاران )بندرهنديجان، ربانی

های دور از ساحل جنوب استان های آبفیتوپالنکتون و زئوپالنکتون

 هایعیتتغییرات جم (1396نژاد و همکاران )بوشهر و نوری

ساحلی دلوار در استان  هایرا در آب هافیش ژله و هازئوپالنکتون

به بررسی کلی  بوشهر بررسی نمودند. در مطالعات ذکر شده، عموماً

های خاص پالنکتونی های پالنکتونی پرداخته شده و به گروهجمعیت

Halim (1984 )خاصی نشده است.  الرواسه اشاره ازجمله اعضای رده

-توان اولین محققاتی دانست که به( را می1998) AL-Yamaniو 

های الرواسه موجود در آب صورت تخصصی به برخی از اعضای رده

ها حال کلیدهای شناسايی اين گونهاند. با اينخلیج فارس اشاره داشته

باشند به زبان التین و فرانسوی می متعلق به منابع قديمی و عمدتاً

(Esnal ،1972 ،1977، 1981 ،1999 ؛Feunux ،1964 ،1966 ،

1967 ،1968 ،1969 ،1993 .)Jaspers ( طی 2009و همکاران )

های آفريقای جنوبی و در آب Danish Galathea3گشت تحقیقاتی 

غرب استرالیا به بررسی پراکنش جوامع زئوپالنکتونی با تاکید شمال

ه و زيست توده بر نقش الرواسه پرداختند. در اين مطالعه فراوانی، تغذي

های موجود نشده ای به گونههای الرواسه بررسی شده و اشارهگروه

( به بررسی تغییرات مکانی 1398آبادی )ندوشن و غیاتاست. موسوی

های شمال بوشهر ای اعضای الرواسه در آبزمانی و ساختار گونه

 O. dioica ،O. longicauda ،Appendicularia گونه 4پرداخته و تنها 

sicula  وFritillaria sp. .بررسی  حاضر به مطالعه در را شناسايی نمودند

هرمز پرداخته  جزيره پیرامون هایدر آب رده فراوانی اعضای اين تغییرات

عنوان محلی که در شود. با توجه به موقعیت خاص اين جزيره بهمی

های خلیج فارس به روبروی تنگه هرمز واقع شده و محل تالقی آب

بررسی تغییرات  جهت مطالعه مورد عنوان منطقهبه باشد،می عمان يایدر

 های الرواسه انتخاب گرديد.فراوانی گونه

 

 هامواد وروش

های رده الرواسه از تور برداری ماهانه از گونهمنظور نمونهبه       

متر استفاده سانتی 70میکرون و قطر دهانه  300پالنکتون با چشمه 

تر اعضای که طول بدن بیش آن دلیل است ده از اين تور بهگرديد. استفا

صورت برداری بهباشد. عملیات نمونهمیکرون می 300الرواسه بیش از 

های نزديک بستر تا سطح و در چهار جهت جغرافیايی مورب و از آب

اطراف جزيره هرمز )دو ايستگاه در هر جهت جغرافیايی( انجام گرفت 

 .(1 شکل)
 

 
های موقعیت جزیره هرمز در خلیج فارس و ایستگاه :1شکل 

 (S1-S8برداری )نمونه
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برداری هر دلیل کمبود امکانات کافی، نمونهذکر است، به الزم به       

 خرداد الی 1390 مرداد هر ايستگاه از تکرار در 3بار و با روز يک 45

 منظور تعیین حجم آب فیلتر شده توسط تورانجام شد. به 1391

 Flowmeter)سنج يرداری، از يک جريانپالنکتون در حین نمونه

HYDRO-BIOS, No. 438110) های استفاده شد. فاصله ايستگاه

 1تر از برداری تا خط ساحلی بسته به جهت جغرافیايی، از کمنمونه

 هاستگاهياچنین عمق کیلومتر متغیر بوده و هم 5کیلومتر تا حدود 

برداری بسته به تراکم در هر مکان نمونه ود.متر متغیر ب 3-11بین 

و  Tomitaدقیقه طول کشید ) 1-5ها، عملیات تورکشی بین نمونه

ها در برداری، نمونه(. بالفاصله بعد از اتمام هر نمونه2003همکاران، 

تثبیت شدند. سپس عملیات شناسايی و تعیین  %4محلول فرمالین 

و کلیدهای  (Bogorov) ارشگر بوگوروفالم شم افراد با استفاده از فراوانی

، Fenaux؛ Esnal ،1981شناسايی موجود در اين زمینه انجام شد )

آزمايشگاهی  مراحل (.2003 همکاران، و Tomita ؛Tokioka، 1958 ؛1999

مطالعه در آزمايشگاه مرکزی دانشگاه علوم و فنون دريايی خرمشهر 

 SPSS برنامه از استفاده با مطالعه اين آماری آنالیزهای صورت گرفت.

 محیطی پارامترهای بین داریمعنی میزان تعیین جهت و گرديد انجام

 .گرديد استفاده One Way Anova و تست t از افراد فراوانی تغییرات و

 

 نتایج  

گونه  2گونه از اعضای رده الرواسه )شامل  9در اين مطالعه،        

جنس در  4( متعلق به O. sp2 و   Oikopleura sp1غیرشناسايی شده

 ,O. dioica, O. longicuada :شدند شناسايی هرمز جزيره اطراف هایآب

O. fusiformis, O. rufescens, S. magnum, Megalocercus huxleyi 

.Fritillaria Formica digitata ها مربوط باالترين میزان فراوانی گونه

ترين میزان مربوط به ( و کمind.m 3/32± 94/57-3به ماه فروردين )

چنین ايستگاه (. هم2شد )شکل ماه مرداد )بدون مشاهده نمونه( می

ها ها از نظر فراوانی گونه( با ساير ايستگاهS4جزيره ) دور از ساحل شرق

 (.3متفاوت بود )شکل

 
  

 
 ی پیرامون جزیره هرمزهاهای مهم رده الرواسه در آبپراکنش زمانی گونه :2شکل 
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  بحث
غالب زئوپالنکتونی  هایگروه ازاپنديکوالريا  يا الرواسه رده اعضای       

ها های غذايی اقیانوسبوده که اهمیت اکولوژيکی مهمی در شبکه
 زئوپالنکتونی جوامع توده زيست ترينبیش پاروپايان از بعد معموالً و داشته

 Båmstedt) شوندتر را شامل میهای کوچکمصرف کننده از پالنکتون
 ت خاص و جامعیتوان گفت که مطالعایم تقريباً(. 2005و همکاران، 

ايرانی خلیج فارس انجام  هایالرواسه در بخش بر روی اجتماعات رده
های تحقیقاتی بوده دست آمده حاصل از گشتتر نتايج بهنشده و بیش

. (1398، آبادیغیاث و ندوشنموسوی ؛2009همکاران،  و Jaspers) است
چنین اعضای هم و پالنکتونی هایجمعیت خصوصدر جامع مطالعه اولین

که مناطقی  گرديد انجام 1980تا اوت  1979سپتامبر  اپنديکوالريا بین
و دريای سرخ را شامل کشورهای عربی(  )حوزهخلیج فارس جنوب از 

 در اين گشت دريايی، افراد رده الرواسه به (.Michel ،1986)  شدمی
جز به :شدندها را شامل میجمعیت کل پالنکتون %5تر از کلی کم طور

 تا O. langicuada در کشور عمان که افراد گونه Trucialسواحل 
در مورد  خود اختصاص داده بودند.های پالنکتونی را به% جمعیت 5/22

باشد که شاخص ذکر اين نکته حائز اهمیت می O. langicuada گونه
ها قادر است از طیف غذايی و نسبت به ساير گونه های گرم بودهآب

 در اين گشت تحقیقاتی، (.Alldredge، 2005تری تغذيه کند )وسیع

rufescens O. و formica digitata   Fritillariaهای گروه ویز جزن
 هایچنین گونههم ها مشاهده شدند.غالب الرواسه بودند که در نمونه

O .fusiformiswas ،Fritillaria pellucida f. omani بزرگ  و دو گونه
Stegosoma magnum  وMegalocercus huxleyi تنگه در محدوده 

های شرق خلیج فارس مشاهده شدند. گونههای جنوبهرمز تا آب
(. Fenaux ،1964مذکور همگی در خلیج عمان نیز مشاهده شدند )

سه مشخص گرديدند که الروا گونه از اعضای رده 9در اين مطالعه، 

های های مشاهده شده بومی آبگزارش شده بودند. گونه همگی قبالً
گونه  20( نیز 2010و همکاران ) Flores-Coto ،باشندمناطق گرم می

پتامبر را در ماه سالذکر های فوقجمله گونهازالرواسه  از اعضای رده
های موجود در عنوان گونهها بهدر خلیج مکزيک گزارش داده و از آن

ای گسترده طورکه به O. dioica حال گونهبا ايناند.دماهای باال نام برده
، Fornerisو  Björnberg) گرمسیریگرمسیری و نیمه نواحی هایآب در

 Hopcroft ؛Castro، 1977 و Esnal ؛Matsumura-Tundisi، 1970 ؛1956
، Shiga) معتدله های گرم در نواحیچنین در ماهو هم( Roff ،1995و 

 (2005 و همکاران، López-Urrutia ؛Anadón، 1992و  Acuña ؛1985
های نواحی معتدله، پراکنش فصلی در آب وجود دارد، مشاهده گرديد.

؛ 2005و همکاران،  López-Urrutiaet) دما تاثیر تحت الرواسه هایگونه
Choe  وDeibel ،2008) شوری ،(Choe  وDeibel ،2008 ؛Spinelliet 

و  Båmstedt) هازنده فیتوپالنکتون و میزان توده (2009و همکاران، 
، Deibelو  Choe؛ 2005و همکاران،  López-Urrutia ؛2005 همکاران،

برداری دوره نمونه طول در O. dioicaحاضر  مطالعه در باشد.می (2008
 (ind.m 69/81-3ترين فراوانی آن در ماه خرداد )مشاهده گرديد و بیش

دلیل انعطاف کرد که اين گونه به بیانFenaux (1993 ) ثبت گرديد.
های مختلف پالنکتونی و عدم وابستگی پذيری باال در تغذيه از گروه

باشد مام فصول سال قابل مشاهده میای در تهای خاص تغذيهبه گروه
کوتاه اين موجود تطابق  زندگی نسبتاً ای با دورهو همین ويژگی تغذيه

با تحمل  O. dioica دريافت که گونه Fenaux (1967) چنینهم .دارد
تغییرات دمايی  اوم بهمق ایگونه (C°5/29-2/3دمايی ) دامنه بزرگ يک

ای است گونه O. dioica، عالوهبه .باشدمی (Eurythermal) وسیع نسبتاً
های مناطق گرمسیری زيست در آب C° 30-26در دامنه دمايی که
و لذا حضور آن ( Roff ،1995و  Hopcroft؛ Esnal ،1989) کندمی
. همین مورد است کنندهدر جزيره هرمز تايید بردارینمونه طی دوره در
 O. fusiformis و O. longicauda، O. rufescens ديگر يعنی گونه 3

ها در فصول مختلف، در طول سال مشاهده شدند اما فراوانی آن تقريباً
در ماه خرداد  O. longicaudaاوانی ترين فربیش متفاوت بود. تقريباً

(3-ind.m 96/51.بود ) ترين فراوانی بیشO. rufescens  مربوط به ماه
ماه فروردين  O. fusiformis ( و در مورد گونهind.m 98/2-3) آبان

(3-ind.m32/57 .بود )مذکور بیانگر تعداد  گونه 3 بررسی فراوانی فصلی
در ماه آبان با  O. rufescens شد وباها در فصول گرم میباالتر آن

و همکاران  Brunetti در همین راستا، .فراوانی حداقل مشاهده گرديد
 هایدر آب Oikopleuraهای خود بر روی گونه در مطالعه( 1990)

دلیل ها در فصول سرد بهبیان کردند که حضور اين گونهايتالیا  ونیز
های گرم سال مقايسه با ماه ا و لذا کمبود منابع غذايی درکاهش دم

 Costa Boneckerو Freitas de Carvalho عالوه،به باشد.می ترکم مراتببه
های در آب عمدتاً O. rufescens ( بر اين اعتقاد بودند که گونه2010)

 و مجاور ساحل نواحی ساحلی در O. fusiformisو  اقیانوسی و خوريات
دو گونه در ارتباط و وابستگی خود دلیل تفاوت بهشوند و اين ديده می

 ها عمدتاً تغییرات جمعیتی اين زئوپالنکتون باشد.به جريانات آبی می

 
های مختلف های الرواسه در ایستگاهفراوانی گونهمیانگین  :3شکل

های دور از ؛ آبNO، یهای ساحلی شمال؛ آبNIاطراف جزیره هرمز )

های دور از ساحل ؛ آبEO، یهای ساحلی شرق؛ آبEI ،یساحل شمال

 های دور از ساحل غربی، ؛ آبWOی، های ساحلی غرب؛ آبWI ،یشرق

SIهای ساحلی جنوبی و ؛ آبSOساحل جنوبی( های دور از؛ آب 
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است تا فاکتورهای فیزيکی تحت تاثیر پارامترهای زيستی و شیمیايی 
های الرواسه، توانايی مقايسه با ساير گونه رد O. longicauda .آب دريا
 عمدتاً  O. fusiformis کهحالیدر شرايط کم غذايی دارد درباالتری 

 (.Fenaux ،3199)دهد را ترجیح می( ˃C° 20)نواحی پرغذای گرم 
به فصل  قبل از رسیدن که معموالً ای استگونه O. fusiformis عالوه،به

رسد به سن بلوغ میگراد درجه سانتی 23-26 گرما و در دمايی بین
تواند هرمز می در جزيرهو لذا حضور باالی اين گونه در ماه فروردين 

تواند است که می هاهمین الگونشان از همین مورد داشته باشد. 
ف جزيره ارهای اطباالی اين گونه در آب حضور نسبتاً توجیه کننده

دارای غالفی است  O. longicauda گونه .(Hidaka، 2088) هرمز باشد
تر ات غذايی بزرگذر از که بدون ورودی فیلتردار بوده و لذا قادر است

(. Hidaka ،2008کند ) ها تغذيهگونه مقايسه با ساير ها درمانند دياتومه
Sato ( 2003و همکاران) گونه بر اين اعتقادند که حضور باالیO. 

longicauda دلیل به )در اين مطالعه ماه خرداد( های گرم سالهدر ما
نوان منبع عبه (Copepoda) پاروپايان وجود فراوانی باالی اعضای رده

( مانند Copopodaهای پاروپايان )گروه بسیاری از باشد.می اصلی غذايی
از مراحل مختلف  Temoraو  Candacia، Centropagesهای جنس
ها و افراد جوان تغذيه الرواسه مانند تخم های ردهزندگی گونه دوره
 و López-Urrutia) کنندها را کنترل میکنند و لذا جمعیت آنمی

 O. longicuada گونه (.2004و همکاران،  Stiboret؛ 2004همکاران، 
 نیز قبالً که دما و شوری باالی نسبتاً تغییرات تحمل دامنه به توجه با

 خود به را فراوانی ترينبیش هرمز جزيره پیرامون هایدرآب شد، اشاره
 مختلف مناطق در شده انجام مطالعات مختلف نتايج. داد اختصاص

 تمام در گونه ترينفراوان و ترينرايج گونه اين که ستا آن از حاکی
 ،Fenaux ؛Suárez، 1956 و Tokioka) شودمی محسوب هااقیانوس

در برخی مطالعات (. Esnal، 1999 ؛Castro، 1977 و Esnal ؛1963
 عنوان مثال گونهقبلی انجام شده در خلیج فارس، مشاهده شده که به

F. formica digitata  فراوانیبا ( بااليی حضور داردGodeaux ،1993)، 
صورت گزارشی حاصل از نتايج يک گشت اما در اين مطالعه که به

برداری ای به زمان و مکان دقیق نمونهدريايی ارائه گرديده، هیچ اشاره
، هرمز های جزيرهآبدر و حتی میزان فراوانی اين گونه نشده است. 

دلیل اين اختالف  گرديد. خرداد و مهر مشاهده یهاگونه فقط در ماه اين
طوری به ،الرواسه دانست هایعمودی گونه پراکنش توان به الگویرا می

 .O و O. fusiformis هایدر مقايسه با گونه F. formica digitataکه 

longicuada دهد )می ترجیح زيست را جهت ترپايین هایعمقFenaux ،
1967.) itatadig formica .F هايی با دمای آبC° 27- 24  را درجه

بخش گرمسیری های در آب دهد. پراکنش اين گونه عمدتاًترجیح می
، Kottآرام و دريای مديترانه است ) -اقیانوس اطلس، ناحیه هند

2005 .)F. formica digitata  تنها گونه از جنسFritillaria   بود که
يکی ديگر از داليل  ده گرديد.در اين مطالعه و با فراوانی پايین مشاه

تواند مربوط به نرخ های جزيره هرمز میر آبدحضور کم اين گونه 
باالی تولید غالف پوششی و افتادن آن پس از هر تغذيه باشد. در اين 

( مشاهده کردند که اين گونه در شرايط 2003و همکاران ) Satoراستا 
کند و در فواصل می پوششی تولید غالف 40 روزانه بیش از آزمايشگاهی

پذيری دلیل نبود اليه حفاظتی آسیببین ساخت غالف جديد، به
باشد. شايد بتوان يکی از بااليی داشته و نرخ مرگ و میر آن زياد می

حاضر را به اين ويژگی زيستی  داليل فراوانی پايین اين گونه در مطالعه
( نیز 2017ن )و همکارا Liصورت گرفته توسط  در مطالعه نسبت داد.

گرفته،  های پالنکتونی شرق اقیانوس هند صورتکه بروی جمعیت
   فرد گزارش شده است. 77/2مکعب پايین و فراوانی اين گونه در متر

 منطقه چند در فقط اپنديکوالريا پراکنش مورد درکلی، طوربه       
 گرفته صورت مدت طوالنی زمانی بازه يک در و کامل بردارینمونه
 دستبه هاآن پراکنش از توجیه قابل و کامل ايده يک نتیجه در و است

 اين موجودات و شناسايی بردارینمونه عملیاتچنین هم. است نیامده
 تربیش و بوده همراه مشکالتی با همواره دلیل ظاهر شفاف خود،به

 حضور عدم يا حضور مورد در خاص نواحی از آمده دستبه اطالعات
 اپنديکوالرياها جهانی پراکنش مورد در ما دانش تربیش .باشدمی هاگونه

 بار يک تنها محل هردر  عموماً و شده انجام دريايی هایگشت از
 هاگونه میان در کهاين دلیلبهعالوه، به .است دهانجام ش برداینمونه
 يک اندازه زندگی مراحل يا سن گذشت با و است متفاوت هااندازه
 شده استفاده پالنکتونی تور چشمه اندازه يابد،می افزايش گونه

 خواهد قرار تاثیر تحت قطع طوربه را هانمونه کمی و کیفی هایويژگی
موارد مذکور، لزوم انجام مطالعات جامع و کامل را در مورد اين  .داد

 سازد.های دريايی مشخص میهای مهم در اکوسیستمزئوپالنکتون
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