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آبفشان دریایی

الرك

چکیده
با وجود این که گونههای متعد دی از آبزیان در خلیج فارس گزارش شده است ولی متاسفانه تا کنون
آبفشان های دریایی علی رغم اهمیت اکولوژیک آنها کمتر مورد توجه قرار گرفته اند .برای این منظور 4
ایستگاه نمونه برداری در اطراف جزیره الرك انتخاب و با استفاده از عملیات غواصی نمونه برداری انجام و
شناسایی بر اساس استخراج اسپیكول ها و شاخص های ریخت شناسی با استفاده از کلیدهای معتبر انجام
گرفت .تعداد  4جنس از آبفشانهای دریایی شامل  2گونه آبفشان انفرادی  Phallusia nigraو
 Pyura gangelionو  2جنس از آبفشانهای کلونی شامل  Didemnum sp.و  Distaplia sp.شناسایی و
گزارش گردید.

خلیج فارس

مقدمـه
تونیكات ها یكی از زیرشاخه های طنابداران با  3رده  Thaliacea ، Ascidiaceaو  Larvaceaمی باشند .آبفشان های دریایی که از
رده  Ascidiaceaهستند دارای طول عمر کم بوده و گاهاً عمر آنها به چند ماه نیز نمی رسد .این جانوران پس از چند هفته به بلوغ
رسیده و تعداد زیادی الرو پالنكتونی تولید می کنند ) .(Lambert 2001, 2002این ویژگی به همراه نبود شكارچی و رقیب جدی
برای آنها ،این موجودات را جزو گونه های مهاجر موفق با گسترش فراوان و با قابلیت تغییر جوامع کفزی در محیط های دریایی
تبدیل نموده است ( .)Valentine et al., 2007به نظر می رسد که فراوانی و گسترش آبفشانها احتماالً ضررهای اقتصادی نیز بر
فعالیت های ماهی گیری و آبزی پروری به دنبال داشته باشد ( .)Bourque et al., 2007تمامی آبفشان ها دو جنسی هستند ،اکثر
آبفشان های منفرد ،تخمک و اسپرم خود را در آب رها می کنند ،در حالیكه آبفشان های کلونی ،از تخم ها حفاظت و آنها را
پرورش می دهند .تعداد سلول کم ،طول عمر کوتاه و ژنوم کوچک این موجودات ،آنها را مدلی جذاب برای زیست شناسان تكوینی
نموده است ( .)Bourque et al., 2007با وجود این که گونه های متعددی از آبزیان در خلیج فارس گزارش شده است ولی متاسفانه
تا کنون آبفشان های دریایی علی رغم اهمیت اکولوژیک آنها کمتر مورد توجه قرار گرفته اند .با توجه به میزان آلودگی ها و افزایش
بار مواد آلی ورودی به خلیج فارس و ایجاد شرایط مناسب برای توسعه و افزایش تراکم این گونه های فرصت طلب ،لزوم شناسایی و
تعیین پراکنش این گونه ها در اطراف جزایر و سواحل خلیج فارس بسیار حائز اهمیت می باشند .لذا می توان با انجام چنین
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شناسایی آبفشانهای دریایی ( )Tunicata: Ascidiaceaاطراف جزیره الرک

شناسایی آبفشانهای دریایی ...

کردگاری و همکاران

مطالعاتی ،اطالعات پایه ای و مقایسه ای را برای سایر مطالعات در آینده فراهم نمود .این مطالعه با هدف شناسایی گونه های
مختلف آبفشان های دریایی در اطراف جزیره الرك در خلیج فارس انجام شده است.
مواد و روشها

شكل  .1منطقه مطالعاتی در اطراف جزیره الرك

نتایـج
گونـه Phallusia nigra

این گونه ،مانند سایر گونه ها دارای یک پوشش نازك چرمی با الیه ای از مواد سلولزی می باشد (شكل .)2این الیه چرمی دیواره
بدن را با دو سری رگه های ورودی و خروجی آب ،پوشش می دهد .تغذیه این گونه از فیتوپالنكتونها بوده که با کمک ترشحات
موکوسی و از طریق سیستم فیلتراسیون انجام می پذیرد .طول نمونه های بالغ ممكن است تا  10سانتی متر نیز برسند .دیواره بدن
به رنگ سیاه و گاهی اوقات قهوه ای و در صورت حضور طوالنی مدت در مناطق کم نور خاکستری می باشد.
گونـه (Pyura gangelion )Savigny,1816

رنگ این گونه معموالً قهوه ای تا قرمز تیره با رگه های زرد رنگ در اطراف سیفون ها می باشد .خارهای سیفونی معموالً به طور
منظم ولی با اندازه های متفاوت به طور پراکنده در اطراف سیفون ها قرار دارند (شكل  .)3این گونه دارای بدنی عضالنی بوده و در
صورت تماس قادر است بدن خود را منقبض نموده و به سختی می توان آن را از سطحی که به آن چسبیده جدا نمود .رشته های
عضالنی قوی از یک طرف بدن در ناحیه سیفون ها به طرف دیگر کشیده شده اند و تشكیل الیه پوششی یكنواخت را می دهند .در
اطراف سیفون ها و سایر نواحی بدن ساختار هایی شبیه مو وجود دارند و موجب چسبیدن موجود به مرجان ها و سایر سطوح
117

Downloaded from jae.hormozgan.ac.ir at 18:26 +0430 on Tuesday June 19th 2018

جهت انجام نمونه برداری 4 ،نقطه در اطراف جزیره الرك مشخص و در هرنقطه  2ترانسكت به مساحت  200متر مربع زده شد
(شكل  .)1نمونه برداری از طریق عملیات غواصی  SCUBA DIVINGدر اعماق  5تا  10متر صورت گرفت .در هر ایستگاه نمونه ها
از  2ترانسكت به ابعاد  10×20متر مربع جمع آوری و موقعیت ترانسكت ها با  GPSمشخص گردید .همچنین در هر نمونه برداری
از آبفشان های دریایی و محیط پیرامون آنها عكس تهیه گردید .بعد از انتقال نمونه ها به آزمایشگاه از دیواره نمونه ها یک برش
کوچک تهیه و پس از استخراج اوسیكل های آهكی ( ،)Ossiclesآنها را روی الم قرار داده و زیر میكروسكوپ از نمونه ها
عكسبرداری گردید .شناسایی در حد جنس و گونه و با استفاده از کلیدهای موجود انجام گرفت
( .)Kott, 1985, 1990, 1992, 2001; Monniot et al., 1991; Monniot and Monniot, 2001تصاویر تهیه شده جهت شناسایی و
تأیید نهایی جنس و گونه به متخصصین مربوطه از جمله پروفسور  Monniotاز موزه تاریخ طبیعی پاریس ارسال شد.
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میشوند .سیفون ها از هم جدا بوده و دارای  4لب می باشند (شكل  .)3معموالً در آبهای عمیق تر از  10متر روی سنگ های
مرجانی در جزیره الرك مشاهده می شوند.

شـــكل Pyura gangelion .3
) :A .(Savigny, 1816شــــــكل
ظــاهری  :Bشــكل شــماتیک از بــرش
عرضـــی دیـــواره بـــدن ،مقیـــاس 1
سانتی متر

گونـه Didemnum sp.

اطالعات به دست آمده در مطا لعه حاضر در خصوص این گونه بیشتر بر اساس ویژگی های ظاهری و استفاده از تصاویر و نمونه های
جمع آوری شده در آب های اطراف جزیره الرك می باشد .به علت فقدان اطالعات الزم به خصوص عدم دسترسی به الرو گونه
مذکور جهت استخراج اسپیكول به منظور شناسایی گونه و مقایسه تفاوتهای آن با سایر گونه ها ،این جنس تنها به صورت
 Didemnum sp.معرفی گردید (شكل .)4
گونـه Distaplia sp.

افراد این گونه به صورت کلونی هایی با لب های مخروطی شكل و به صورت فشرده از قسمت باال در کنار هم قرار گرفته اند .این
فشردگی در قسمت پایه و محل اتصال جاندار کمتر می باشد .یک قسمت کالله کوچک به عنوان زایده نیز در قسمت راس هر لب
به آن متصل است .معموالً این لب ها در ناحیه سر دراز و کشیده بوده که به وسیله شیارهای کم عمق متعددی به ناحیه گنادها
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شكل  .2گونه  Phallusia nigraدر اطراف جزیره الرك همراه با تصاویر اسپیكولهای میله ای و جدولی
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شكل  .4گونه Didemnum sp.

در اطراف جزیره الرك

شكل  .5گونـه ، Distaplia sp.
نمای شماتیک کلونی ( ،)Aنمـای
شــماتیک زیــوه ( )B( )Zooeidو
تصــــویر در محــــیط طبیعــــی
در اطراف جزیره الرك (.)C

بحث
گونه  Phallusia nigraآبفشان دریایی از رده  Ascidiaceaبوده و در آبهای مناطق گرمسیری جهان از جمله آبهای کم عمق به
صورت چسبیده به هر نوع جسم سختی یافت می شود .پراکنش این گونه در دریای سرخ ،غرب اقیانوس آرام و اقیانوس هند می
باشد ( .)Rocha et al., 2005پراکنش این گونه برای اولین بار در خلیج فارس در مناطق الرك ،قشم ،هنگام و بندرلنگه گزارش شد
و بیشترین حضور این گونه در سواحل بندر لنگه می باشد که دالیل آن تردد کشتی ها ،وجود موج شكن ها ،بویه ها و وجود
ساختارهای مناسب جهت نشست الرو می باشد ( .)Afkhami et al., 2012پراکنش گونه  Pyura gangelionدر اطراف نواحی
گرمسیری اقیانوس هند و آرام می باشد ( .)Monniot and Monniot, 2001معموالً در آبهای عمیق تر از  10متر روی سنگهای
مرجانی در جزیره الرك مشاهده شده و به عنوان گونه غالب آبسنگهای مرجانی اطراف این جزیره قلمداد می گردد .البته این گونه
در سایر جزایر مرجانی خلیج فارس از جمله هنگام ،فارور و بنی فارور نیز توسط نگارندگان مشاهده گردیده استDidemnum sp. .
یک گونه آبفشان از نوع کلونی و مهاجم و با سرعت پراکنش باال بوده که خاستگاه آن تا کنون ناشناخته باقی مانده است .معموالً در
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منتهی می گردند .این ناحیه شامل چندین سیستم زیوه ( )Zooidمی باشد (شكل  .)5هر سیستم دارای یک روزنه کلواکی در مرکز
می باشد .جنس دیواره بدن به خصوص در ناحیه سر در این گونه نرم و شفاف با ارتفاع کلونی  5سانتی متری می باشد .معموالً هر
کلونی شامل لب های متعددی می باشد .معموالً هر لب  5تا  8میلی متر قطر داشته و شامل  3سیستم زیوه می باشد .هر لب به
وسیله یک پایه مخروطی شكل به ناحیه سر که پهن تر است متصل می گردد .رنگ کلونی در محیط طبیعی ،روشن با رگههای
نارنجی می باشد .سیفون های تنفسی دارای  6لب ماهیچه توسعه یافته میباشند.

دانشگاه هرمزگان
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محیط های دریایی به صورت جمعیت های منفرد و با ساختار های کوچک مشاهده می شوند .هم اکنون این جنس دارای پراکنش
وسیعی در بسیاری از دریا های جهان از جمله سواحل آمریكا ،اقیانوس آرام ،اقیانوس هند ،نیوزیلند و حتی سواحل ژاپن بوده و به
عنوان جنس غالب آبفشان در بسیاری از این مناطق مطرح می باشد ( .)Coutts, 2003بر اساس بررسی منابع موجود پیشنهاد می
گردد جهت شناسایی معتبر این گونه و گونههای احتمالی موجود در خلیج فارس ،شناسایی بر اساس روشهای ژنتیكی و استخراج
 DNAانجام گردد که با توجه به امكانات و هزینههای الزم ،امكان اجرای این مهم در مطالعه حاضر میسر نبود.
گونه های متعددی از جنس  Distaplia sp.در نقاط مختلف دنیا از جمله سواحل آمریكا ،اقیانوس آرام ،اقیانوس هند ،نیوزیلند
گزارش گردیده که شامل D. occidentalis ،D. dubia ،D. alaskensis ،D. alaidi :و  D. systematicaبوده و هرکدام دارای وجه
تمایزی در شك ل و رنگ کلنی می باشند ولی شناسایی دقیق و تفكیک در حدگونه نیازمند مطالعات ژنتیكی و استخراج  DNAمی
باشد ( .)Kott, 1985در مطالعه حاضر ،کلونی های این گونه در اعماق کمتر از  5متر در اطراف جزیره الرك بر روی تخته سنگ ها
و گاهاً روی بستری از شقایق های جنس  Zoantus sp.دیده می شوند .جنس مورد نظر در سواحل شمالی جزیره قشم نیز بر روی
صخره های ساحلی توسط مجریان طرح مشاهده شده است .هم اکنون آبفشانهای دریایی به علت دخالت انسان در حمل و نقل
دریایی مثل جابجایی گونه های دریایی از طریق آب توازن کشتی های عظیم تجاری ،در سراسر دریاهای جهان گسترش یافته اند.
معموالً این گونه ها رقبای جدی برای جوامع بنتوزی می باشند و زمانی که به یک محیط معرفی می شوند به سرعت با سایر
گونه های بنتوز رقابت نموده و به عنوان گونه غالب اکوسیستم تبدیل می شوند .در پاره ای اوقات سرعت پراکنش ،به گونه ایست که
ساختار جوامع بنتوز موجود در منطقه دچار تغییرات شدید می گردد ( .)Lambert and Lambert, 2003اغلب آبفشانهای دریایی
شوری باالی  30جزء در هزار را ترجیح می دهند ( )Vázquez and Young, 2000که این شرایط در خلیج فارس همواره مهیا می
باشد .همچنین با توجه به تردد باالی شناورهای تجاری در خلیج فارس و به خصوص در تنگه هرمز امكان جابه جایی الرو
آبفشانهای دریایی از طریق آب توازن کشتی ها بسیار محتمل است .لذا فرضیه تنوع باالی گونه های آبفشان دریایی قابل اثبات و
تایید می باشد .با توجه به شرایط زیستی منطقه مورد مطالعه (جزیره الرك) و تنوع زیستگاهی در اطراف این جزیره امكان وجود
گونههای بیشتر وجود دارد .لذا پیشنهاد می گردد در مطالعات تكمیلی نسبت به شناسایی و گزارش سایر گونه ها اقدام گردد.
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