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 چکیده
اهمیتمیآب حائز نظرصنایعشیالتیبسیار تاثیریکههایساحلیاستانهایخوزستانوهرمزگاناز به توجه با باشند.

به بررسیجمعیتیگونهماهیانوزئوپالنکتونصورتمستقیموغیرمستقیمبرپویاییجمعیتالرومدوزها دارند، هایآنهاها
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نمونهجمع1394 گردیدند. آوری چشمه با میگو ترال تور از استفاده با همچنین55برداری پذیرفت. صورت متری میلی
د برداری نمونه هنگام در آب محیطی اندازهفاکتورهای محل ر مجموع در شدند. صفات8گیری اساس بر مدوز گونه

بود.درهردوفصلدرمناطقموردبررسیفراوانترینگونهCatostylus tagiگرفتند.گونهشناسیموردشناساییقرارریخت
ایخلیجفارسگزارشبرایاولینبارازآبه.Chrysaora sppوsp.CyaneaوجنسهایMarivagia stellate گونه

نتایج M. stellataوC. tagiهایترینهمبستگیبینگونهیاولبیشنشاندادکهدرمولفه PCAشدند. دما ودربا
.شاخصتنوعشانونبهمقدارجزئیدرآبهایشوریمحاسبهگردیدبا sp1 Chrysaoraترینهمبستگیبینیدومبیشمولفه

هایساحلیفقطدرآبCrambionella  orsiniهایساحلیهرمزگانبیشترمحاسبهگردید.گونهخوزستاننسبتبهآب
 فقطدرآبهایساحلیهرمزگانمشاهدهگردید.Cassiopea andromedaخوزستانوگونه
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 مقدمه
متعلق به  گروهی از مدوزهای (ها  فیش  ژله) سیفومدوزها 

 هستند که تاکنون بیش (Cnidaria)تنان   شاخه کیسه

 .(Daly et al., 2007)اند  از آنها شناسایی شده گونه 220از
های  دلیل حضور موثرشان در تمام زیستگاه   سیفومدوزها به

ها و   دریایی از جمله جوامع مهم زئوپالنکتونی در اقیانوس
 ,Barz and Hirche). ساحلی بسیار مهم هستند آبهای

مدوزها دارای بدنی سه الیه هستند که الیه مزوگله (2007
باشد. این الیه جثه جانور را تشکیل می  تر می ها ضخیم در آن

وجود توده  دلیلنماید. به  دهد و شناوری آن را تسهیل می
 مدوزها ،(%95صد باالیی از آب )حدود   ژالتینی مزوگله با در

های این   . از ویژگیشوند نامیده می نیز  "فیش ژله" به اغلب
توان به توانایی مقاومت در برابر تغییرات  گروه بی مهره می

مثل فصلی از چند روز تا  تولیددما و شوری اشاره نمود. 
طوالنی شدن فصل گرم و شرایط  وکشد  میچندین ماه طول 

ت وجب افزایش جمعیجوان م غذایی برای مدوزهای بهینه
. مدوزها گسترش وسیعی در اقیانوس گردد میها  فیشژله

متفاوتی را با  های و مانند سایر موجودات، سازشدارند 
 ,Albert and Walsh) دهند می محیطی نشان شرایط

 گرمایش جهانی سازگاری دارند.  . مدوزها با پدیده(2014

دی ستون آب بن های سطحی دریا موجب الیه گرم شدن الیه
سطح آب،   (Nutrient) های و به دنبال آن کاهش نوترینت

گردد. با غالبیت  ها فراوان هستند، می جایی که دینوفالژله
ها در چرخه غذایی، شرایط برای رشد مدوزها  دینوفالژله
گرمایش  .(Parsons and Lalli, 2002)گردد  فراهم می

سترش برخی گ سببتواند  جهانی با تأثیر بر دمای آب می
مدوزهای گرمسیری به   های خطرناک و کشنده گونه

 گرمسیری و معتدله گردد  های جغرافیایی نیمه عرض
(Ridgway, 2007) . مدوزها با تغذیه درصد باالئی از

، رقیب غذائی پاروپایان بخصوصجمعیت زئوپالنکتونها 
 ,.Pitt et al)شوند  موجودات محسوب میسایر ماهیان و 

 موجب C. hysoscella  افزایش مدوز ،ی مثال. برا(2008
 در آبهای منطقه  Pilchardجمعیت ماهی کاهش شدید در

ای  اهمیت بررسی گونه (.Lynam et al., 2006)شده است 
مدوزهای ماکروسکوپی از لحاظ مباحث شیالتی بسیار حائز 

تحقیقاتی که در مورد ترکیب شیمیایی  ،بعالوهاست.    اهمیت
انجام شده،  Catostylus tagiاکسیدان مدوز    یو فعالیت آنت

داده است که چندین خواص دارویی همانند    نشان

 Uyeها وجود دارد )  آماس در این مدوز اکسیدانی و ضد آنتی

and Ueta, 2004 همچنین .)Morais  (2009)و همکاران 
اکسیدانی   التهابی و همچنین خاصیت آنتی  به خاصیت ضد

 Rilopilemaفیش گونه  ی بردند. ژلهپ C. tagi گونه

ilispidium    حاوی سم هیپوتوکسین می باشد که دارای
پزشکی است و داروی تولیدی از این گونه   ارزش زیست

شود  موجب درمان بهبود درد روماتیسمی موجب می
(Kramp, 1961) .همانند های دیگر  پالنکتون  زئو تعدادی از 

که باشند   ای خواص دارویی مینیز دار  B. plicatilisگونه 
مکان استفاده از آن و ا دارداکسیدانی چشمگیری   فعالیت آنتی

 باشد  به عنوان مکمل در مواد غذایی قابل بررسی می
(Khafaeizadeh, 2016 .)یگر از همچنین در موارد د

ها به عنوان کیفیت سالمت زیستی آبها استفاده   پالنکتون
صید مدوزها جهت  (.Sakhaei et al., 2018) کنند می

مصرف غذایی خوراکی در جنوب شرق آسیا در کشورهایی 
ها در  فیش گیرد، صید جهانی ژله می  مثل چین و ژاپن انجام 

ام و سپس آر  غربی اقیانوس درجه اول مربوط به صید در شمال
 ,.Hsieh et al)باشد   مناطق مدیترانه و دریای سیاه می

های متعدد از   وری  با توجه به اهمیت شیالتی و بهره (.2001
 های  گونه شناسایی با هدف مطالعه ایناین جانوران دریایی، 

فراوانی، تنوع و تاثیر  تغییرات بررسی وها  فیش ژله مختلف
هرمزگان و  آبهای ساحلی رد آنها عوامل محیطی بر جمعیت

 گرفت.  خوزستان صورت
 

 کار  مواد و روش
این پژوهش در دو نوبت طی فصول تابستان و زمستان سال 

ایستگاه در آبهای ساحلی هریک  3در شش ایستگاه ) 1394

)جدول  پذیرفت  های خوزستان و هرمزگان( صورت از استان

 (.1و شکل 1

 55گیری با چشمه وتور ترال میگ برداری بوسیله نمونه 

متر با  5متر در آبهای خوزستان و هرمزگان در عمق   میلی

های صیادی در فصل صید میگو صورت  استفاده از لنج

کشی یک ساعت  پذیرفت. واحد زمانی برای عملیات ترال

برداری به  ها بالفاصله پس از نمونه فیش شد. ژلهمحاسبه 

 شدند  % فیکس 5ن بافری اتیلنی منتقل و با فرمالی ظروف پلی

(Lindsay, 2008 .) 

http://isfj.areo.ir/?_action=article&au=166823&_au=K.++Khafaeizadeh
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طول و عرض جغرافیایی ایستگاه های نمونه برداری :1جدول   
Table 1: Geographical characteristics of the sampling stations. 

 

 

 

 نقشه منطقه نمونه برداری :1شکل 
Figure 1: Location of the study area. 

 

مهم و  یعنوان فاکتورهابه  یشور و دما یطیمح یفاکتورها

با استفاده از دستگاه  محل در ها شیف موثر بر پراکنش ژله

ثبت و یریگ اندازه  Hach مدل Multiparameterپرتابل 

مورد  ذیل رابطهاز  استفادهبا  ها شیف . تعداد مدوز ژلهدیگرد

 (.FAO, 2000) گرفتقرار محاسبه
A = D. h. x2 

 A = مساحت منطقه جاروب شده، D = شده  یمساحت ط
 تور یبازشدگ بیضر = x2و =  یطول طناب فوقان  h،شناور
 ترال

مدل  کروسکوپیومیاستربا  شگاهیآزما درمدوز  یها  نمونه
Olympus TL-2 استفاده  و یسنج ختیر صفات اساس  بر و

 Martellos et)  شدند ییشناسامعتبر  ییشناسا یدهایکلاز 

al., 2016; Kitamura and Omori, 2010; Dawson, 

2005; Daryanabard, 2008; Nishikawa et al., 

2015; Omori and Kitamura, 2004; Zheng Zhong 

et al., 1989. Nabipour et al., 2015; Gul et al., 

 شکل به توان  یم فوزوایس ییشناسامهم  صفات از(. ;2014
 یها نلتعداد ارگا ،یدهان یبازوهاها، تعداد  چتر، تعداد الپت

 موقعیت جغرافیایی ایستگاه ها ایستگاه استان

 طول جغرافیایی عرض جغرافیایی

1ایستگاه  استان خوزستان  N 49˚   47′  20/58″ E ″14/78  ′56  ˚29 دهانه اروند 

2ایستگاه   N 49˚  46′   38/40″ E ″28/74  ′52  ˚29 دهانه بهمنشیر 

3ایستگاه   N 49˚  56′  00/06″ E″24/13   ′58  ˚29 منطقه صیادی بوسیف 

1ایستگاه  استان هرمزگان  N 56˚  21′  10/61″ E ″17/01 ′54  ˚26 منطقه ساحلی بندر عباس 

2ایستگاه    N 56˚   16′    56/15″ E ″21/97  ′09   ˚ 27 اسکله حقانی 

3ایستگاه   N 56˚    16 ́  08/18″ E  ″45/91 ′09   ˚ 27 اسکله پشت شهر 
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 اشاره یشعاع یها کانال تیوضع و ها تانتاکول تعداد ،یحس

با استفاده از  یو تحلیل آمار تجزیه (.Russell, 1970) نمود  
 زیستی   تنوع یها  شاخص نییتع جهتو  EXCELنرم افزار 

 عوامل مورد یجهت اثر گذار نیو همچن مپسونیس شانون،
نرم افزار  زا (PCA) یاصل یها مولفه   آزمونسنجش از 

Primer (5) دیگرد استفاده(Primer, 2002) . 

 نتایج  
 4 جنس  و 6گونه مدوز متعلق به  8در مطالعه حاضر 

هرمزگان  راسته  از آبهای ساحلی خوزستان و 2خانواده  از 
 های شناسایی شده در شدند که به تفکیک نام گونهشناسایی

  .شده است اشاره 2جدول 

 
 های خوزستان و هرمزگان ای شناسایی شده سیفومدوز در آبهای ساحلی استانگونه ه :2جدول 

Table 2: The identified species of Scyphomedusae in the Coastal waters of Khuzestan and Hormozgan provinces. 
 منطقه گونه جنس و خانواده راسته ردیف

1 Rhizostomeae 

 

Catostylidae 

 

Catostylus tagi و هرمزگان خوزستان 

2 Crambionella orsini خوزستان 

3 Cassiopeidae Cassiopea 

andromeda 

 

 هرمزگان

4 Semaeostomeae 

 

 

Pelagidae 

 

Chrysaora sp1 هرمزگان و خوزستان 

5 Chrysaora sp2 هرمزگان و خوزستان 

6 Chrysaora sp3 خوزستان 

7 Marivagia stellate انهرمزگ 

8 Cyaneidae Cyanea sp. هرمزگان 

 

 Catostylus tagi ها شناسی گونه خصوصیات ریخت 

 نیمهمتر باشد  یم Catostylidaeگونه از خانواده  نیا
 یبازوها یرو یدیزوا ای رشته فقدان گونه، نیا یها  یژگیو

 حفره با یا شبکه ،ها زوستومیر. باشد  یم (ها تانتاکول) یدهان
 یگرید ارتباط یشعاع یها کانال قیطر از زجکه  یدهان

 50-350با قطر شکل یقارچ و رنگ  دیسف م،یضخ چتر .ندارد

و  کره   مین از تر  تخت یسطح خارج که باشد  یم متر یلیم
 یتر  عمق کم یارهایش باچتر و  یدر سطح خارج ییارهایش
درختچه  یدهان بازو شش یدارا. دارد وجود چتر هیحاش در

، 2شکل ) است یاهیحاش یمجزااقد تانتاکول مانند و ف
 (.3جدول 

 

 

  

  C. tagiسطح دهانی : 2شکل 
Figure 2: Oral views  C. tagi. 

 



 2/ شماره  بیست و هشت سال   له علمی شیالت ایران                                                                                    مج

 

141 

 های سیفومدوزوآی شناسایی شده در مناطق موردهای مهم گونهویژگی :۳جدول 

Table 3: Important characteristics of identified species of Scyphomedusae in study area. 
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1 Catostylus tagi 
نیمکره و 

 پهن
 - شیری 8 16-32 ساده 16-8 8 16 - 8 350-200

2 
Cassiopea 
andromeda 
 

پهن و 

 مسطح
 - ای قهوه 16 - ساده 25-12 16 80 - 8 137-90

3 Crambella 

orsini 

نیمکره، 

و  پهن

 مسطح

200-100 8 - 

 مضربی
از عدد 

4 

 8 4-6 ساده 16-8 8-6

 یا شفاف

 ای قهوه

 و تیره

 روشن

- 

4 Chrysaora sp1 8 - منشعب 18 8-10 32-48 3-9 - 135-155 مسطح 
سفید و 

 زرد
- 

5 Chrysaora sp2 
مسطح و 

 پهن
150-100 - - - 25-8 

18-

16 
 1-8 - منشعب

شفاف و 

 سفید
- 

6 Chrysaora sp3 8 - منشعب - 1-16 - 3-5 - 300-200 پهن 
سفید 

 کدر
 دارد

7 Cyanea sp. ساده - - - 8 - 200 ای زنگوله - - 
شفاف و 

 سفید
 دارد

8 Marivagia 

stellate 

 دارای
 برجستگی

147 8 - 

 مضربی
از عدد 

4 

 - - ساده 8 8

 شفاف

 به مایل

 و ارغوانی

 آبی

- 

 
 

 Crambionellaگونه  یشناس ختیر اتیخصوص

orsini  
تانتاکول  فاقدکه  است Catostylidaeاز خانواده  گونه نیا

 یحلزون یخوردگ  نیچ یاما دارا .باشند یم یچتر هیدر حاش

 رندهیگ 8 و الپت نامه ب یکوچک یها لوبدارای که  ستنده

 و ریمتغنمونه  کی. تعداد الپت در دارند ومینام روپاله ب یحس  

 با یدهان بازو 8 یداراگونه  نیا. است 4از عدد  یمضرب

 یانتها. است هیثانو دهان و ادیز منافذ و ها یخوردگ  نیچ

در مقطع  وجود دارد که ینیقسمت ژالت کی یدهان یبازو

 (. 3شکلو  3 جدول) استشکل  یمثلث یعرض

 Cassiopea گونه یشناس ختیر اتیخصوص

andromeda 
 توسط که است Cassiopeidae خانواده از گونه نیا 

 یدهان  سوراخ و ها کولیوز ،یا رشته اریبس یدهان یها  بازو

 ریز حفره 4 ،یجنس  غدد 4 جود. وشوند یمشناخته  یبزرگ

 است گونه نیا یها  یژگیاز و یعدد  بازو دهان4 و یجنس  غدد

  (.4 شکل و 3 جدول)
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 C. orsiniدهانی سطح : ۳شکل 

Figure 3: Oral views  in C. orsini. 

 

 
 .andromeda  Cمقابل دهانی سطح  :4شکل 

Figure 4: Aboral views  in C. andromeda. 
 

 .Cyanea sp گونه یشناس ختیر اتیخصوص
و لبه  یبخش 4دهان  کیبا  Cyaneidaeاز خانواده  گونه نیا

باشد.  یم متر یلیم 75-100با قطر  یچترغشا مانند و 
 4 یدارا یجنس  غدد .هستند یا دسته ها معموالً تانتاکول

 یا خوشه یاسب  و به شکل نعل مانند سهیک یخوردگ  نیچ
ندارد.  یکانال حلقو .باشند یم چتر ریز سطح کف به متصل
 نیهمه ا هیحاش در مدور یا چهیصورت ماهه ب یشعاعکانال 

 یدهان   بازو هیپا در میضخ مزوگله. شود یم مشاهدهمدوزها 
کوچک  یها لیزگ و است موجود مدوزهااز  یدر تعداد کم

 (.5 شکل) خورد یچشم مبچتر  یدر سطح پشت ستینماتوس
 

  Chrysaora جنس یشناس ختیر اتیخصوص
 اتی. از خصوصباشد  یم Pelagiidaeخانواده  از جنس نیا
 متر، یلیم 100-400 یبا قطر یوجود چتر ،خانواده نیا

یا  ها تانتاکول 8 تعداد و یا هیحاش یحساندام  16 ای 8 وجود
 یها تانتاکول نیماب ومیروپالو تعداد  حضور. استبیشتر 

 یا گونه ییشناسا یبرا یاز صفات اصل یکیچتر  هیحاش
 2-5: 1-3: 0-1 نیب ومیروپال تعداده خانواد نیا در .باشد یم

 2-6 و1-4و  0-2 ومیروپال توسط زین یا هیحاش الپت. است
 لوسیاوس یدارا ایفاقد و  ومیروپال. اند  شده میتقس شتریب ای

 یانگشت طرح کیاست.  ینعل اسب ای گرد یجنس غدداست. 
 . است آن فاقد ای موجود یغدد جنس برشکل 
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 .Cyanea spمقابل دهانی  دهانی وسطح  : 5شکل 

Figure 5: Oral  and Aboral views  in Cyanea sp. 

 
 Chrysaora  گونه جنس یشناس ختیر اتیخصوص

hysoscella 

 در چتر قطراست.  Pelagiidaeاز خانواده  زیگونه ن نیا
 ییها لیزگ بااست. چتر مسطح  متر یلیم 130-155 حدود

 ،یا هیحاش یحس ماندا 8متعدد است.  ستینماتوس یحاو
  جفت هر نیب تانتاکول 3-9 ساده، یا هیالپت حاش 48-32

از تانتاکول یبازوها. دارد قرار یا هیحاش یاندام حس یدرپ یپ

 ی. بازودارند  قرار ها الپت کام و لب شکاف نیب چتر، هیحاش
 یو کانال شعاع دار نیچ یلیخ و دار  نوک ،یطوالن یدهان

 از و افتهی   شیافزا کامل طوره ب یمرکز معدهمنشعب است. 
به  گریگونه د 2خانواده  نی(. از ا6)شکل است شده جدا هم
 زینChrysaora sp2  و Chrysaora sp1  یها  نام

 ییشناسا به منجر دسترس در یها  دیکل با که دیگرد  مشاهده
 (.8 و 7 های شکل) دینگرد گونه

 
 C. hysoscellaدهانی و مقابل دهانی سطح  : 6شکل 

Figure 6: Oral  and Aboral views  in C. hysoscella. 

 
 Chrysaora sp1دهانی و مقابل دهانی سطح  :7شکل 

Figure 7: Oral  and Aboral views  in Chrysaora sp1. 
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 Chrysaora sp2دهانی و مقابل دهانی سطح :  8شکل 

Figure 8: Oral  and Aboral views  in Chrysaora sp2. 

 Marivagia stellate گونه  یشناس ختیر اتیخصوص
متر است. چتر شفاف یلیم 147 حدود درگونه  نیاقطر چتر 

 یو دارا یمرکز یفاقد چتر خارج ،یو آب یبه ارغوان لیمتما

 قرمز-یاقهوه ییهانقطه یچتر دارا یو سطح پشت یبرجستگ

ت. اس یا مانند و خوشه ستاره ییها رگه یمرکز بخش در و

 ،ومیروپال 8 یداراشکل و گسترده است.  یا هزبان یالپت دهان

شکل و  یو چنگال استکوتاهتر از شعاع چتر  یبازو دهان 8

. کانال باشد یم دهیزا نوعاز هر  یشاخه شده و عار  شاخه

 وستهیکانال بهم پ 3و  یکانال آزاد اصل 8 یدارا یشعاع

 نیو ب یانصفحه ده یرو المنتیفاقد ف وباشد  یم هیثانو

 (.9شکلباشد )یم یدهان یجنس غده 4 یدارا و یدهان

 نشان تابستانزمستان و  فصل دوتراکم مدوزها در  یبررس 

در فصل  مدوزها کل تراکم نیانگیم نیتر  شیب که داد  

 مکعب  متر در عدد 33/35±12/1 بیترت  تابستان و زمستان به

 داد  نشان یفراوان طرفه کی انسیوار  زیآنال از حاصل جینتا. بود

 دارد  وجود یدار یاختالف معن فصول و ها ستگاهیا نیب که

(05/0˂p . )خوزستان   سواحل در هاشیف  ژله تراکم نیشتریب 

 گونه تابستانفصل  درو   C. tagiبه مربوط زمستان فصل در

C. hysoscella تراکم  نیشتریب زین. در سواحل هرمزگان بود

در فصل تابستان  و C. tagi ط به مربو زمستان فصل در

 (. 4)جدول  بود C. andromedaگونه  

های تنوع زیستی مارگالف، شانون و سیمپسون  نتایج شاخص

است. در کل دوره مورد مطالعه  شده  ارائه 5جدول در 

بیشترین شاخص شانون در سواحل خوزستان در فصل 

محاسبه گردید. بیشترین شاخص  30/1زمستان به مقدار 

سیمپسون  نیز در سواح هرمزگان در فصل زمستان به مقدار 

 آب یپارامترها یریگ اندازه از حاصل جینتا ثبت گردید. 1

 در سرد و گرم فصول درآب  یدما نیانگیم که داد نشان

 درجه 41/17±89/0 و 5/28±5/4 بیبترت خوزستان

 و 92/29±9/5 بیبترت هرمزگان در و گراد یسانت

 از حاصل جی. نتابود گراد یانتس درجه 06/0±56/21

که  داد  نشان ینمونه بردار یها  ستگاهیا یشور یریگ اندازه

در  خوزستان یساحل یآبها یها    ستگاهیا در یشور نیانگیم

 و 28/37±33/0 بیفصول تابستان و زمستان بترت

 یساحل یآبها در( و PSU) هزار در قسمت 87/0±83/30

. بود PSU 23/30±25/0 و 61/32±26/1 بیهرمزگان بترت

 نیتر شیاول ب ی مولفه درنشان داد که   PCAآزمون جینتا

 با  M. stellata و C. tagi یها مربوط به گونه یهمبستگ

 باشد یم -448/0و  -353/0،   -371/0 ریبا مقاد بیترتب دما

   مربوط به گونه یهمبستگ نیتر شیدوم ب  در مولفه و

Chrysaora hysoscella  بیبا  ضر بیترتب  یشوربا 

 (. 6)جدول  آمد   بدست  -448/0 و  -487/0 یهمبستگ
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 Marivagia stellateدهانی و مقابل دهانی سطح : 9شکل
Figure 9: Oral  and Aboral views  in Marivagia stellate. 

 

 مکعب(متر 10)فرد در  میانگین فراوانی سیفومدوزها در آبهای ساحلی  استان های خوزستان و هرمزگان  :4جدول
Table 4: Average frequency of Scyphomedusae in the Coastal waters of Khuzestan and Hormozgan provinces (indv. 

/10 m 3). 
 هرمزگان خوزستان گونه

 زمستان تابستان زمستان تابستان
Catostylus    tagi 51/1±83/3 11/0±33/0 33/0±66/1 59/4±14/3 
Crambionella  orsini 95/0±55/0 0 0 0 

Chrysaora hysoscella 0 06/0±04/0 88/0±00/2 13/0±01/1 

Chrysaora sp2 0 33/1±78/0 33/0±66/0 0 

Chrysaora sp3 0 15/0±11/0 0 0 

Cassiopea andromeda 

 
0 0 49/2±44/1 0 

Marivagia  stellate 0 0 15/0±11/0 0 

Cyanea sp. 0 15/0±11/0 0 0 
 

 شاخص های تنوع زیستی در آبهای ساحلی  استان های خوزستان و هرمزگان بررسی  :5جدول

Table 5: Study of biodiversity in the Coastal waters of Khuzestan and Hormozgan provinces 
 شاخص سیمپسون شاخص شانون شاخص مارگالف تعداد گونه استان -فصل

 47/0 66/0 98/0 2 خوزستان –تابستان 

 26/0 08/1 90/0 5 هرمزگان -تابستان

 30/0 30/1 49/1 5 خوزستان -زمستان

 1 0 0 1 هرمزگان -زمستان

 

 نتایج همبستگی فراوانی سیفومدوزها و عوامل محیطی  :6جدول
Table 6: The results of correlation between Scyphomedusae frequency and environmental factors. 

 Pc1 Pc2 Pc3 Pc4 Pc5 نهگو

Catostylos  tagi 371/0- 070/0- 481/0 040/0- 480/0- 

Chrysaora hysoscella 350/0- 379/0- 206/0 099/0- 219/0- 

Chrysaora sp1 268/0 487/0- 095/0 075/0- 189/0- 

Marivagia  stellate 353/0- 134/0- 485/0- 137/0- 083/0- 

Cassiopea andromeda 160/0- 104/0- 406/0 681/0 255/0- 
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 Pc1 Pc2 Pc3 Pc4 Pc5 نهگو

Crambionella  orsini 072/0- 033/0 467/0 692/0- 043/0- 

Chrysaora sp2 331/0 482/0- 115/0- 040/0- 105/0- 

Cyanea sp. 331/0 428/0- 115/0- 040/0- 105/0- 

 -174/0 -087/0 269/0 -131/0 -448/0 دمای آب

 748/0 103/0 25/0 -448/0 -303/0 شوری

 
  بحث

 دلیل به که هستند هازئوپالنکتون از مهمی گروه مدوزها

 مهم عوامل از دریایی یها زیستگاه تمام در آنها موثر حضور

  چرخه .شوند می محسوب پالنکتونی جوامع اغلب یساختار
. ستآنها دو هر یا مدوز پلیپ، منحصراًبه صورت  آنها زندگی
 مختلف اشکال   به و بزرگ و کوچک یها  در اندازه یمدوزها

 مطالعه در.  (Kingsford et al., 2000)شوند  یم   مشاهده
. دیگرد  گونه مشاهده دو Catostylidae  خانواده از حاضر
   در سواحل سالطول  یدر تمام  C. tagi گونه یها  نمونه

 یآبها درآن  یفراوان اما ند،و هرمزگان وجود داشت خوزستان
 نیا یها  . گونهبود شتریبدر فصل تابستان  خوزستان   یساحل

باشند.   یم یریگرمس یو خاص نواح کیپالژ  یاپ جنس
Michel  گونه حضور (1986)و همکاران C. tagi  در را 

 نیا یها ونهگو  ندفارس گزارش نمود جیسواحل خل یتمام
 که نمودند یمعرف رانیا یآبها یجنس  را به عنوان گونه بوم

 یبررس در نیدارد. همچن یهمخوان یررسب نیا جینتا با
 و سهیمدسواحل استان خوزستان توسط دهقان  یها شیف  ژله

 شیف ژلهعنوان  به ،.tagi  Cگونه  زین (1390) همکاران
 ،یکل طور   به .دیگرد یمعرفتمام سال  در  غالب یماکروسکپ

 است شیمناطق رو به افزا یاریگونه در بس نیتراکم ا
 یها و سواحل شرق در مصب Catostylusجنس  کهیبطور

 500از  شیآن ب ومسیداشته و ب یمتعدد یها  بلوم ایاسترال
 Pitt andاست )   مربع برآورد شده  لومتریتن در ک

Kingsford, 2000; 2003  )اد،یز نسبتاً مقدار به توجه با و 
 مصارف در از آن گونه، نیا بلوم موارد در که رسدیم  بنظر 
استفاده  فعال  ستیز مواد استخراج و هیتغذ نندهما یاقتصاد
 Catostylidae خانواده از گرید گونه C. orsiniنمود. 

 خوزستان استان در تابستان فصل در فقط که باشد یم
 1381گونه در بهمن و اسفند  نیا بلوم. دیگرد   مشاهده

 یشیروند افزا باهرمزگان و بوشهر  یساحل یآبهادر  بیبترت
 .C(. گونه  1382 انبرد،ی)در است   شده گزارش شرق به غرب

orsini عنوان به شرقی آسیای در و استخوراکی  ای  گونه 

 .گیرد  می   قرار استفاده مورد دریایی پروتئینی منابع از یکی
استان  یساحل یآبها در فقط  C. andromedaگونه

و  4 شکل) دیگرد   مشاهدهفصل تابستان  در وهرمزگان 
 یساحل آبهای از 2012تابستان  در قبالًگونه  نیا(. 4 جدول

 یهماهنگ قیتحق نیا جینتا با که بود شدهگزارش  هرمزگان
 C. andromeda  گونه(. Nabipour et al., 2015) دارد

 یشنا. باشد  یم Cassiopeidae  خانواده از فومدوزیس کی
اصطالح در  کهاست  معمول  ریغ صورت بهخانواده  نیا ءاعضا

 و Cassiopeaجنس  کیو تاکنون  دارد نام "واژگون یاشن"
 ,.Holland et al) شده است یمعرفآن  ازشش گونه 

و  مهاجم یها عنوان گونه به C. andromeda(. گونه 2004
شناخته شده است  تیدر سراسر جهان به رسم گانهیب

(Ozgur and Ozturk, 2008; Çevik et al., 2006) .
استان هرمزگان در فصل  سواحل از تنها M.  stellat گونه

 از قبالً گونه نیا(.  4 جدول و 9)شکل  دیگرد  تابستان گزارش
 هندو، رودخانه دهانه عرب، یایدر شرق جنوب در هند کراال،

 کشور سواحل ،(Gul et al., 2014)عرب  یایدر شمال در
 چابهار جیخلو   (Mamish et al., 2016)ترانهیمد در هیسور

(Delavar, 2016)  حاضر  قیتحق در اما. است شده   گزارش
 گزارش فارس   جیخل از بار  نیاول یبرا M.  stellat گونه
. باشد یعیوس یپراکندگ یگونه دارا نیا رسد  یم بنظر. دیگرد
 C. hysocella ، Chrysaora sp1 گونه سه پژوهش نیا در
 هرمزگان و خوزستان سواحل در زین Chrysaora sp2 و

 دهقان(. 4و جدول  9 الی 7های  شکل) دندیگردگزارش
 به را  C. hysocella گونه (1390) زیو همکاران ن سهیمد

در مرداد ماه  بخصوصتابستان  یها و در ماه کم یلیختعداد 
 یبررس نیا جیبا نتا که اند نموده گزارش خوزستان   سواحل از

سواحل  در فقط   .Cyanea spجنس. دارد یهمخوان
 از بار نیاول یبرا زین جنس نیا. دیگرد مشاهدهخوزستان 

. است   شده گزارش حاضر قیتحق در فارس جیخل سواحل
مکران )عمان(  یایاز شمال در Cyanea nozakii گونه

. است شده گزارش (2017) همکاران و Pourjomehتوسط 

https://mbr.biomedcentral.com/articles/10.1186/s41200-016-0031-8#CR18
https://mbr.biomedcentral.com/articles/10.1186/s41200-016-0031-8#CR3
https://www.cambridge.org/core/search?filters%5BauthorTerms%5D=Shahnawaz%20Gul&eventCode=SE-AU
https://www.civilica.com/Person-563=Ali-Delavar.html
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 سایغرب بنگال و اور ،احل شرق هندوس در گونه نیا حضور
 ,Ramakrishna and Sarkar) بود   شده گزارش قبالً زین

 سواحل در فوزوآیس شانون شاخص نیشتریب(. 2003
 دیگرد محاسبه 30/1 مقدار به زمستان فصل در خوزستان
 سواحل در گونه 5 حضور علت به هم آن که( 5)جدول 

 شده فصل نیا در تنوع شیکه باعث افزا بوده خوزستان
در جنوب  (2011) همکاران و  Viviana تحقیق در .است

شاخص تنوع شانون در فصل زمستان  نیشتریب زین یلیش
 یا حدت تحقیق این از حاصل نتایج با که دیگزارش گرد

 یها  ستگاهیا همهدر  فوزوآیس تراکم .دارد یهماهنگ
 بوداز فصل زمستان  شیفصل تابستان ب در یبردار  نمونه

سواحل استان  در نیشیپ یها  یبررس در (.4)جدول 
در تابستان  را فومدوزهایس یفراوان نیشتریب زینخوزستان 

 یشور شیافزاو  دما کاهش با کهشد  مشخص و شدهگزارش 
 افتهی   کاهش زین ها شیف  ژله تیجمع آذر، و آبان یاههامدر 
 زیآنال جی( که با نتا1387همکاران،  و سهیمد)دهقان  بود

PCA زین گرید قاتیتحق. در دارد یهمخوان یبررس نیا 
هر دو عامل با  ای یادیتالش ص شیافزا ،ییهوا و  آب راتییتغ

در  ها شیف  ژله تراکمکاهش  ای شیافزا عوامل عنوان بههم 
 جینتا (.Mills, 2001) اند  شده   ذکر یآب یها ستمیاکوس
 جنس یها  گونه و C. tagi گونه که داد نشانحاضر  قیتحق

Chrysaora یبررس مورد مناطق یتمام یساحل یآبها در 
 قابلبه اختالف  توجهبا  کهخوزستان و هرمزگان وجود دارند 

 انگریب تواند  یم استان، دو هر یساحل یآبها یشورتوجه 
 گونه نیا. باشدها  گونه نیا توسط یشور یباال تحمل قدرت

 در دما و یشور یباال تحمل قدرت با فومدوزهایس ءجز
 Zheng Zhong et) اند  شده گزارش کیتیگرم و نر یآبها

al., 1989)یاند که فاکتورها داده   نشان یادیز قاتی. تحق 
کم، تنوع و پراکنش ترا بر ییسزاب ریتاث یدما و شور یطیمح
  مولفه لیتحل جینتا زیمطالعه حاضر ن دردارند.  ها شیف ژله
 یهمبستگ نیشتریدر مولفه اول ب که داد  نشان PCA یاصل

 وجوددما  و M.stellata و C. tagi یها گونه یفراوان نیب
 یفراوان نیب یهمبستگ نیشتریبمولفه دوم  . دردارد
ه ب(. 6)جدول  آمد  ت دسب یشور با  Chrysaora sp1 گونه
 یها گونه ینیگزیجا و تراکم بر دما یفصل راتییتغ عمده طور

(. دما از Durbin and Durbin, 1981) گذارد یم ریتاث غالب
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Abstract 

Coastal waters of Khuzestan and Hormozgan provinces are very important in the fisheries 

industry. Due to of direct and indirect impacts of the Jellyfish on the dynamic of fish larvae 

and zooplankton, study of their population is very important. So that in this study 

scyphomedusae were collected in summer and winter of 2015 from 6 stations of coastal 

waters of Khuzestan and Hormozgan. Sampling was taken place using a shrimp trawl net with 

55 mm mesh size. The physicochemical parameters of water also were measured while 

sampling. A total of 8 species of Medusa were identified based on morphological traits. The 

most abundant species in both seasons and in coasts of Khuzestan and also Hormozgan 

provinces was Catostylus tagi. The species Marivagia stellate together with Cyanea sp. and 

Chrysaora spp. genera were reported for the first time from the Persian Gulf waters. Also 

results of PCA showed that in the first component, the highest correlation obtained between 

C. tagi and M. stellata with temperature and in the second component, the highest correlation 

was found between Chrysaora sp1 and salinity. The Shannon diversity Index was calculated 

to a small extent in Khuzestan waters relative to the coastal waters of Hormozgan. 

Crambionella orsini species was found only in coastal waters of Khuzestan and Cassiopea 

andromeda species only in Hormozgan coastal waters. 
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