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از تولیدات و غذای مصرف کنندگان  ثانویه را تشکیل میدهند .لذا  ،هدف از اجرای این تحقیق شناسایی و معرفی
اپندیکوالرین هایآبهایخلیجفارسباتاکیدبرالگویپراکنشزمانیومکانیدرمحدودهآبهایساحلیشمالبوشهرقرار

د.اپندیکوالرینهادرروزهایمیانیوپایانیهرفصل،ازاواسطتابستان 1396لغایت بهار  1397درخورفراکه،سه

دادهش
نقطه از محدوده مصب شیف ،ایستگاه دریایی و مصب لشکری جمحآوری و در کلیه زمانهای نمونه برداری ،عمق محل
،وشوریاندازهگیریشد.درنهایتدرمنطقهچهارگونه

نمونهبرداری،عمقشفافیتوپارامترهایفیزیکیدرجهحرارتpH،
اپندیکوالرین Oikopleura longicauda, Oikopleura dioica ،و .Appendicularia siculaو Fritillaria sp
باالترینتراکمکلاپندیکوالرینهادرایستگاهدریاواسفندماه،باغالبیت   O. dioicaمشاهدهشد.برای

شناساییگردید.
گونههای ، O. dioicaفراوانینسبی%80گونه O. longicauda,فراوانینسبی18/9درصد وگونه،،A. siculaفراوانی
نسبی 1/06درصد محاسبه گردید .دو گونه غالب O. dioicaو  ،O. longicaudaالگوی پراکنش مکانی و رونذ تغییرات
زمانیکامالً متفاوتنشاندادند .برایگونه Fritillaria sp.فراوانینسبی0/04درصد محاسبهولذابهعنوانگونهنادردر
منطقه معرفی گردید .بر اساس آزمون ) ، dbRDA (distance based Redundancy Analysisعمق شفافیت مهمترین
پارامترموثربرپراکنشگونه ،O. longicaudaعمقزیستگاه وشوریمهمترینعواملاثرگذاربرالگوی پراکنش  O.
dioicaودرجهحرارتپارامترمرتبطباتراکمA. siculaدرمنطقهموردمطالعهمشخصگردید.

واژگان کلیدی :اپندیکوالرین ،پارامترهای محیطی ،الگوی پراکنش ،بوشهر ،خلیج فارس
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مقدمه
اپندیکوالرینها ،تونیکاتهای کوچک زئوپالنکتونی هستند
که آزادانه شنا میکنند .بدن آنها از یک تنه کوتاه و دنباله
نسبتاً بلند تشکیل شده است .(Bone, 1998) .آنها
همچنین گروه مهمی از جمعیت زئوپالنکتونهای دریایی
را بخود اختصاص میدهند و معموالً به صورت گسترده
در آبهای اقیانوسی سراسر جهان حضور دارند .از دیدگاه
اکولوژیک ،آنها مصرف کنندگان اصلی فیتوپالنکنونهای
کوچک (نانوپیکوپالنکتونها و پیکوپالنکتونها) ،باکتریها،
به همراه ذرات کلوئیدی میکرونی و کوچکتر از میکرون و
پارتیکلهای معلق آلی در ستون آب بشمار میروند.
بنابراین ،حلقه اتصال میان تولیدکنندگان اولیه و مصرف
کنندگان ثانویه بشمار می روند (Hansen et al, 1996,
).Murray et al., 1994
غدد موجود در پوشش اپیتلیومی تنه ،خانه ای از موکوس
از جنس موکوپلی ساکارید ترشح میکنند که سرتاسر بدن
جانور را میپوشاند .تغذیه اپندیکوالرینها از طریق این
ساختار موکوسی که در اصطالح ˝ ˝ houseنامیده
میشود ،صورت میگیرد (Deibel 1998; Lambert,
)˝house˝ .2005ساختاری موکوسی متشکل از شبکه
پیچیده ای از فیلترهاست که ذرات غذایی را از آب عبور
داده شده از میان آنها ،فیلتر میکند ;(Deibel 1998
) ،Lambert, 2005همچنین آنها در طول یک شبانه روز،
 16بار این غالف و خانه موکوسی دور انداخته شده و
مجدداً ساخته میشود )(Flood et al., Fenaux, 1993
; .1992اپندیکوالرینهای زنده و خانههای موکوسی منبع
غذایی بسیار خوبی برای کوپه پودها ،عروس دریایی ،الرو
ماهیان ،کرم های پیکانی ) ،(Chaethognathsروزنداران
و حتی برخی از ماهیان هستند ;(Lambert, 2005
. Purcell et al., 2005; Capitanio et al., 2005
اکثر گونههای آنها در اعماق  200متری الیه سطحی آب
زندگی میکنند .در واقع ،جمعیت های دائمی آبهای
نواحی مزو و بتی پالژیک ) (bathypelagicبشمار می
روند .این امر نشانگر آنست که در این اعماق یک منبع
غدایی ثابت وجود دارد ،زیرا اپندیکوالرینها نمیتوانند
انرژی حاصل از مواد غذایی را ذخیره کنند .(Lamber,

) 2005در میان اپندیکوالرینها ،تنها گونه Oikopleura
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 dioicaدو جنسی بوده و سایر گونهها هرمافرودیت
میباشند .طول عمر آنها بسیار کوتاه و در آبهای گرمسیری
و معتدله  2-24روز متغیر بوده و نرخ رشد آنها از تمام
گروههای مزوزئوپالنکتونی باالتر است Hopcroft et al.,
)(Björnberg and Forneris, 1956a, b; Uye 1998

; .and Ichino, 1995پراکنش اپندیکوالرینها در آبهای
ساحلی بشدت تحت تاثیر تخلیه و ورود آبهای داخلی به
دریاست .معموالً مدخل ورودی آب رودخانههای دائمی و
بزرگ به دریا ،محل تجمع و تراکم باالی
اپندیکوالرینهاست ) . (Dagg and Brown, 2005لذا،
در اکوسیستمهای مصبی و آبهای ساحلی یوتروف و در
میان جمعیت زئوپالنکتونی ،به لحاظ تراکم پس از
کوپهپودها دومین رتبه را بخود اختصاص میدهند و به
لحاظ بیومس و تولید با آنها برابری میکنند (Hopcroft
) .and Roff, 1998بدین ترتیب ،مطالعه در مورد
پراکنش اپندیکوالرینها در آبهای ساحلی و اقیانوسی نه
تنها در زمینه آشنایی با دینامیک پالنکتونی و وضعیت
چرخه کربن آلی ،بلکه از دیدگاه اقیانوس شناسی شیالتی،
از اهمیت و جایگاه ویژهای برخوردار است (نوری نژاد و
همکاران1396 ،؛ امیدی .)1380 ،در نهایت ،در این
تحقیق ترکیب گونهای و پراکنش افقی اپندیکوالرینها در
منطقه آبهای مصبی -ساحلی شمال بوشهر جهت مطالعه
انتخاب شد.
مواد و روش کار
منطقه مورد مطالعه
در این تحقیق وضعیت و پراکنش اپندیکوالرینها در خور
فراکه (دریافت کننده آب شیرین از رودخانه حله)،
بخشهای مختلف مصب شیف ،مصب لشکری و یک
ایستگاه در دریا مقایسه گردید (شکل  1و جدول .)1
نمونهبرداری در هر فصل دو بار ،در ابتدا و روزهای میانی،
از اواسط تابستان  1396لغایت بهار ]1397بترتیب
پانزدهم مرداد ( )1و سپس 30شهریور ( 15 ،)2آبان (،)3
 30آذر (،)4اول بهمن ( )5و  27اسفند ( )6و  15خرداد
( )7و نمونهبرداری در اول تیرماه میسر نگردید[ انجام شد.
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شکل  :1موقعیت مکانی ایستگاه های نمونه برداری در آبهای ساحلی شمال بوشهر ،خلیج فارس
Figure 1: Spatial position of sampling stations in the northern coastal waters of Bushehr, Persian Gulf

جدول :1شماره ،نام و اکوسیستم های مورد مطالعه در منطقه ساحلی شمال بوشهر
Table 1: Number, name and studied ecosystems at northern coastal waters of Bushehr

عمق

شماره ایستگاه

نام ایستگاه

1

فراکه

2

2

شیف 1

1/5

3

شیف 2

2/5

4

شیف 3

4

اکوسیستم

مختصات

خور -رودخانه

"N 29˚ 08' 22" E 50˚ 38' 22

خور -مصب

"N 29˚ 04' 45" E 50˚ 51' 18

خور -مصب

"N 29˚ 02' 31" E 50˚ 49' 27

خور -مصب

"N 29˚ 00' 56" E 50˚ 46' 59

5

دریا

10

دریا

"N 28˚ 58' 06" E 50˚ 41' 15

6

لشکری

2/5

خور -مصب

"N 28˚ 58' 42" E 50˚ 51' 23

نمونهبرداری به کمک تور زئوپالنکتون ،با قطر منافذ 200
میکرون ،دارای جریان سنج دیجیتال (Hydro-Bios
) with Digital Flow meterو بر اساس روش  Smithو
 )1977( Richardsonانجام شد .در تمام تکرارها تور به
صورت مورب و به مدت  15دقیقه کشیده و بر اساس عدد
فلومتر میزان آب فیلتر شده محاسبه شد و در نهایت
نمونههای جمع آوری شده در فرمالین  %4تثبیت
گردیدند .همچنین پارامترهای دما ،شوری pH ،با دستگاه
پرتابل ،و عمق شفافیت با استفاده از صفحه سکشی
اندازهگیری گردید.

تجزیه و تحلیل دادهها
نرمالیتی جوامع تراکم کل گونهها و تراکم هر یک از
گونهها ،در بازه زمانی و مکانهای مورد مطالعه ،بر اساس
آزمون کولموگروف -اسمیرنف بررسی گردید و سپس از
آزمون آنالیز واریانس یکطرفه و آزمون تعقیبی  LSDدر
نرم افزار  ،SPSSجهت بررسی اختالف میان گروههای
مورد نظر استفاده شد .نمودارهای ستونی و خطی در نرم
افزار  Excelو نمودارهای  Differences areaو Error
 barدر نرم افزار  SPSSترسیم شد .در نهایت جهت
بررسی تاثیر پارامترهای محیطی مورد مطالعه بر ساختار
جمعیت و پراکنش اپندیکوالرینهای منطقه ،از آزمون
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(dbRDA( distance-based Redundancy Analysis

طی دوره تحقیق در آبهای ساحلی بوشهر در محدوده خور
فراکه تا خور لشکری ،باالترین تراکم کل اپندیکوالرینها
در ایستگاه دریا و به لحاظ زمانی حداکثر تراکم در پایان
اسفند ماه مشاهده شد (شکل .)3

در نرم افزار  PRINER v6استفاده شد.
نتایج
در این تحقیق چهار گونه اپندیکوالرین از دو خانواده
شناسایی گردید .گونههای شناسایی شده شامل O.
 A sicula ،O. longicaudaو sp.
،dioica
 Fritillariaبودند .شایان ذکر است که در کل نمونه
برداریهای انجام شده ،از گونه  ،Fritillaria sp.چند
عدد فقط در نمونههای اسفند ماه در ایستگاه دریا مشاهده
شد و تراکم آن  %0/04محاسبه گردید و لذا به عنوان
نمونه کمیاب گزارش گردید (شکل .)2

شکل  :3مقایسه تراکم کل اپندیکوالرینها در ایستگاه های
مورد مطالعه و روند تغییرات زمانی آنها (پانزدهم مرداد (، )1
30شهریور ( 15 ،)2آبان ( 30 ،)3آذر (،)4اول بهمن ( )5و 27
اسفند ( )6و  15اردیبهشت ( .))7دادهها بر اساس میانگین و
انحراف معیار نشان داده شده است و حروف) (a, b, cنشانگر
شکل  :2تصویر گونه های شناسایی شده (A) :گونه O dioica
 (B) .تصویر  ،houseمربوط به گونه  (C) ،O. dioicaگونه O
 (D) ، longicaudaگونه  (E) ، A siculaتصویر گونه sp

.Fritillaria
Figure 2: Picture of identified species : (A) O. dioica,
(B) house of O. dioica, (C) O. longicauda, (D) A. sicula,
(D) Fritillaria. sp.
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وجود اختالف معنیدار در سطح خطای گوچکتر از  0/05می
باشد.
Figure 3: A Comparison between total abundance of
Appendicularians in the studied sampling stations and
temporal variations of them at August 6 (1),
September 21 (2), November 6 (3), December 21, (4),
Januery 6 (5), March 18 (6), may 6 (7). Data are
shown as mean and standard deviation, and the
minuscule (a, b, c) showed the type I error at
significance level of p<0.05.
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در میان اپندیکوالرینهای شناسایی شده ،گونههای غالب
 O. dioicaو  O. longicaudaمشخص
بترتیب
گردیدند و درصد فراوانی هر یک بترتیب  %80و %18.9
محاسبه گردید .اما برای دو گونه ،الگوی پراکنش مکانی و
روند تغییرات زمانی کامالً  Qمتفاوت بدست آمد (شکل
.)4

گونه  A. siculaبا گونه O.

الگوی پراکنش مکانی
 dioicaمشابهت نشان داد و هر دو گونه در دریا حداکثر
تراکم را نشان دادند .اما از نظر زمانی حداکثر تراکم گونه
( A siculaبا فراوانی نسبی ،)%1/06در فصل بهار مشاهده
شد (شکل  .)5شایان ذکر است که تراکم نسبی sp.
 %0/04 Fritillariaمحاسبه گردید که در نمودار قابل
رویت نیست.

شکل :5روند تغییرات زمانی تراکم و پراکنش مکانی گونه
شکل :4مقایسه

روند تغییرات تراکم

در چرخه ساالنه

(پانزدهم مرداد ( 30 ، )1شهریور ( 15 ،)2آبان ( 30 ،)3آذر
(،)4اول بهمن ( )5و  27اسفند ( )6و  15خرداد ( )7و پراکنش
مکانی دو گونه

 O. dioicaو

 - O. longicaudaآبهای

ساحلی شمال بوشهر.
Figure 4: Temporal variability of density at annual
cycle: August 6 (1), September 21 (2), November 6 (3),
December 21, (4), Januery 6 (5), March 18 (6), may 6
(7), and spatial distribution of two species, O. dioica
and O. longicauda - northern coastal waters of
Bushehr.

A.

 – siculaآبهای ساحلی شمال بوشهر
Figure 5: Temporal variability of density and spatial
distribution of A. sicula - northern coastal waters of
Bushehr.

بر اساس آزمون  ،dbRDAدر نرم افزار  Primerمشخص
گردید که عمق شفافیت مهمترین فاکتور فیزیکی موثر بر
پراکنش گونه  O. longicaudaاست و عمق منطقه
نمونه برداری به همراه شوری (به صورت ضعیفتر)،
فاکتورهای موثر بر پراکنش گونه  O. dioicaبود .پارامتر
درجه حرارت به طور ضعیفی با پراکنش A. sicula
همبستگی نشان داد (شکل .)6
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شکل :6نمودار  : dbRDAمحور افقی  %40/1از واریانس تراکم گونههای اپندیکوالرین و محور عمودی  %29/2از واریانس تراکم و
پارامترهای اندازه گیری شده در منطقه و بازه زمانی مورد مطالعه را توصیف نموده است .شایان ذکر است ،هر چه زاویه بین فلش مربوط
به متغیر محیطی و گونه مورد مطالعه بزرگتر باشد ،تاثیر و همبستگی ضعیفتر بوده ،زاویه  90°نشانگر عدم ارتباط و زاویه 180 °
نشاندهنده تاثیر و همبستگی منفی و معکوس می باشد.
Figure 6: dbRDA plot: 40.1% and 29.2% of variabce has been explained by horizontal and vertical axis,
based on density and measured parameters during the study time and study area. It should be mentioned
that the angles beetwen variabes reflect their correlations, the larger the angle among density and
environmental factor, the effect or correlation would be more weak, an 90 degree angle reflect no
correlation and 180 degree angle reflect a negative correlation.

بحث
اپندیکوالرینها در تمام آبهای دریایی بویژه در ناحیه فالت
قاره و الیهها و اعماقی که اختالط و گردشها به طور
کامل انجام می شود ،پراکنش وسیعی دارند (Esnal,
) .1999در مطالعه حاضر نیز بیشترین تراکم در ایستگاه
دریایی مشاهده شد .در آبهای ساحلی و مصبی بوشهر با
میانگین شوری  45در هزار ،در میان جامعه
اپندیکوالرینها گونه  O. dioicaدر تمام نمونهها حضور
داشت و به عنوان گونه غالب مشخص گردید .این موضوع
از آبهای مصبی بسیاری از نقاط دنیا از جمله آبهای
ساحلی و مصبی  Caravelasدر برزیل (Carvalho and
) Bonecker, 2010و دریای سیاه (Shignova,
)2006نیز گزارش شده است O. dioica .گونهای است که
بخوبی با شوریهای باال ،نوسانات شوری و نوسانات میزان
ذرات معلق سازگار شده است ،اما باالترین تراکم آن در
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منطقه آبهای ساحلی بوشهر ،در ایستگاه دریا مشاهده شد.
این امر با نتایج تحقیق  Carvalhoو Bonecker
( )2010در منطقه  Caravelasدر برزیل و گزارش
حداکثر تراکم در آبهای مصبی مطابقت ندارد و بالعکس
مطابق با نتایج تحقیق  ،)2000( Camposحداکثر تراکم
 O. dioicaدر آبهای دریایی منطقه  Costariasنشان
داده شد .در تحقیقات  Tomitaو همکاران ( )2003در
آبهای دور از ساحل در خلیج ( Toyamaژاپن) نیز
زیستگاه گونه  ، O. dioicaآبهای نریتیک و متمایل به
ورودیهای عمیق آبهای قارهای به دریا و مدخل دریا به
خلیج مشخص گردیده است ). (Tomita et al., 2003
تحقیقات نشان داده است که در مجموع گونههای مختلف
اپندیکوالرینها بویژه گونههای جنس  ،Oikopleuraگونه
هایی مقاوم بوده و لذا در مناطق مختلف الگوهای پراکنش
آنها تمایزی کمتر ولی روند تغییرات زمانی آنها تفاوتها و

مجله علمی شیالت ایران

الگوهایی شاخص نشان داده است .در تحقیق حاضر ،گونه
غالب  Oikopleura dioicaحداکثر تراکم را در فصل
سرد نشان داد )1982( Shiga .در آبهای ساحلی خلیج
( Volcanoهوکایدو ،ژاپن) و  Carvalhoو Bonecker
( )2010نیز باالترین فراوانی گونه  O. dioicaرا بترتیب
در اواخر پاییز و فصل بارانی گزارش کردهاند .در خلیح
( Toyamaژاپن) نیز فراوانی  O. dioicaدر تابستان
هنگامیکه دمای آب به  25درجه سانتیگراد افزایش یافت،
اندک و به صفر رسید .همین کاهش در جمعیت O.
 dioicaدر تابستان ،در بسیاری دیگر از آبهای دریایی
گزارش گردیده است که از جمله میتوان به کاهش شدید
فراوانی در  Villefrancheدر دمای باالتر از  20درجه
) ،(Fenaux, 1993کاهش شدید فراوانی در سواحل
 Cantabrianدر دمای باالتر از  16درجه (Acuña and
) ،Anadón, 1992کاهش شدید فراوانی در خلیج توکیو و
آبهای داخلی دریای ژاپن در دمای بیش از  25درجه
) (Uye and Ichino. 1995نیز اشاره نمود .از سوی
دیگر ،در آبهای دریایی ژاپن  )1993( Fenauxحداکثر
تراکم الروهای  O. dioicaرا در دمای 26-3/2درجه
سانتیگراد مالحظه و گزارش نمود .وی همچنین O.
 dioicaرا گونهای یوریترم با قدرت سازگاری باال معرفی
نمود و لذا بر اساس مطالعات  )1993( Fenauxافزایش
دما در تابستان میتواند علت و عامل بیولوژیک کاهش
فراوانی  O. dioicaقلمداد گردد .اما این کاهش را
نمیتوان تنها به افزایش دما نسبت داد Uye .و
 )1995(Ichinoنشان دادند که کاهش فراوانی O.
 dioicaدر خلیج  Fukuyamaدر اواسط تابستان
میتواند ناشی از فشار شکار توسط شانهداران باشد .از
سوی دیگر ،تحقیقات  Nomuraو )1992( Murano
نشان داد که نیاز غذایی گونه  O. dioicaبیش از سایر
گونهها بوده و غذا مهمترین عامل محدود کننده در
دینامیک جمعیت این گونه بشمار میرود .این محققین
نشان دادند کاهش کلروفیل به کمتر از  0/5میلیگرم در
متر مکعب ،نمیتواند نیاز غذایی جمعیت  O. dioicaرا
فراهم نماید و به همین دلیل تراکم آن در آبهای دریایی
بسیاری از نقاط دنیا در تابستان کاهش نشان میدهد.

سال بیست و هشت  /شماره 4

بر اساس مطالعات در آبهای دریایی نقاط مختلف در سطح
جهان ،در مورد گونه  O. longicaudaنیز تنوع
زیستگاهی گزارش شده است ،بطوریکه در آبهای ساحلی
بوشهر ،حداکثر تراکم در آبهای کم عمق شیف مشاهده
شد .این الگوی پراکنش با نتایج تحقیق  Carvalhoو
 )2010(Boneckerدر منطقه  Caravelasو نتایج
تحقیق  Flores-Cotoو همکاران ( )2010در آبهای
جنوب خلیج مکزیک ،مطابقت نشان میدهد .در تحقیق
 )2010(Flores-Cotoدر آبهای ساحلی و مصبی جنوب
خلیج مکزیک O. longicauda ،به عنوان گونه غالب
معرفی و مشخص گردید که این گونه ،شاخص آبهای
 Eurythermو گرم بوده و قادر است طیف وسیعتری از
ذرات غذایی با اندازههای متنوع از جمله دیاتومهها را
جذب و هضم کند (در حالیکه بسیاری از
اپندیکوالرینهای دیگر دارای چنین توانایی نیستند) ،زیرا
ساختار موکوسی " "houseدر آن فاقد فیلتر است
) .(Alldrege, 1977به طور کلی ،گونههای مختلف
جنس  Oikopleuraقادرند از طیف وسیعی از ذرات
غذایی استفاده کنند .در مورد توالی زمانی جمعیت گونه
 ،O. longicaudaحداکثر تراکم ( 3100عدد در متر
مکعب) در ماههای گرم سال (شهریور) مشاهده گردید که
این امر با نتایج تحقیق در آبهای خلیج Volcano
(هوکایدو ،ژاپن) و آبهای ساحلی ( Caravelasبرزیل)
مطابقت نشان میدهد .نکته جالب اینکه در مقایسه آبهای
دریایی و ساحلی ،در آبهای کم عمق و ساحلی خلیج
 ، Volcanoبا افزایش دما و در بازههای زمانی که دمای
آب به  17-21درجه رسید ،تراکمهای بیش از  2000عدد
در متر مکعب مالحظه شد و در نهایت ،حداکثر تراکم O.
 longicaudaبه  3919عدد در متر مکعب گزارش گردید.
همچنین مشحص گردید در بخشهایی از آبهای نریتیک
فقط در مکانهایی که در مسیر جریان های گرم اقیانوسی
باشند ،تراکم  O. longicaudaافزایش نشان میدهد .به
رغم اینکه این گونه  eurithermاست و اگر چه پراکنش
این گونه از عرض های جغرافیایی 60°نیز گزارش شده
است  O. longicauda ،تمایل به زندگی در آبهای نیمه
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گرمسیری ،گرمسیری و دماهای باالتر دارد (Aravena

زمستان ،امکان شکوفایی گونه  O. dioicaفراهم گردیده
است.

).and Palma, 2002
 A. siculaبه عنوان سومین گونه اپندیکوالرین شناسایی
شده در آبهای ساحلی بوشهر ،کمترین تراکم را بخود
اختصاص داد .بر اساس تحقیق  Carvalhoو
 )2010(Boneckerدر آبهای ساحلی  Caravelasنیز این
گونه در گروه گونه های نادر و کمیاب طبقه بندی گردید.
 A. siculaگونه آبهای گرم تا معتدل و نریتیک بوده و از
جمله گونههایی از اپندیکوالرین هاست که در جمعیت
آبهای ساحلی جهان ،پراکنش محدودی برای آن گزارش
شده است ) .(Tomita et al., 2003این گونه در تحقیق
 )1999( Esnalدر آبهای ساحلی جنوب اقیانوس اطلس
نیز در گروه اپندیکوالرینهای کمیاب با میانگین تراکم
 0/1درصد گزارش گردید.
در مورد گونه  ،A. siculaحداکثر تراکم در ماه مرداد
مشاهده شد و بر اساس آزمون  ،dbRDAمهمترین عامل
موثر بر تغییرات تراکم آن (اگرچه به صورت ضعیف)،
درجه حرارت مشخص گردید (شکل  .)6در تحقیقات
 Tomitaو همکاران ( )2003در محدوده خلیج Toyama
(ژاپن) نیز  ،A.siculaگونه آبهای گرمسیری ،نریتیک و
متمابل به نواحی محصور ساحلی معرفی گردید .نکته
جالب اینکه این گونه  stenothermو  stenohalineبوده
و در آبهای ساحلی خلیج  Volcanoنیز فقط در زمان
گردش و آغاز گرم شدن الیههای عمقی آب مهاجرتهای
عمودی خود را به اعماق آغاز میکند .همچنین تحقیقات
نشان داده است که با رسیدن به دمای معتدل و حدود
 4-20درجه سانتیگراد ،شرایط برای تکثیر و تولید مثل
این گونه ایدهآل خواهد بود (Acufia and Anadon,
) 1992, Tomitai et al., 2003,و در نتیجه تراکم افراد
این گونه در تابستان به حداکثر میرسد.
در نهایت مشخص گردید در آبهای ساحلی بوشهر به دلیل
شریط سخت محیطی از جمله شوری و دمای باال تنوع
گونهای اپندیکوالرینها محدود است .از سوی دیگر،
گونههای شناسایی شده در تمام ماههای سال و در تمام
نمونه برداریها حضور دارند .همچنین در آبهای نسبتاً
عمیق ایستگاه دریا و در شرایط دمایی مطلوب فصل
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Abstract
Appendicularians are the most important group among zooplankton communities, widely
distributed in all the oceans and they are considered as one of the most important sources of
productivity and food supplies for secondary consumers. So this study aimed to identify,
introduce and assess the temporal and spatial variations of the Appendicularians in the Persian
Gulf, restricted to coastal waters of northern part of Bushehr. Appendicularians were collected
during seven sampling programs, from Frake river-estuary, three sites of large creek-estuary
of the Shif, one site in the sea, and one site in the Lashkari creek-estuary, at middle and last
day of each season, midsummer of 2016 to spring of 2017. During all surveys, depth of the
sampling location, Secchi depth, water temperature, pH, and salinity were measured. Finally,
4 species were identified, Oikopleura dioica, Oikopleura longicauda Appendicularia sicula
and Fritillaria sp. The highest total density was observed in the sea station at March, with
dominance of O. dioica and a relative abundance of 80%, relative abundance of O.
longicauda, A. sicula and Fritillaria sp. were calculated 18.9%, 1.06% and 0.04%
respectively, so Fritillaria sp were introduced as rare species. Two species of O. dioica and
O. longicauda demonstrated completely different spatial and temporal distribution pattern,
and based on dbRDA (distance based Redundancy Analysis), transparency explains
effectively the distribution pattern of O. longicauda, and also depth and salinity are the most
important factors which explain the distribution pattern of O. dioica and temperature was
correlated factor with abundances of A. sicula, in our study area.
Keywords: Appendicularian, Environmental parameters, Distribution Pattern, Bushehr,
Persian Gulf
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