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 Background and Objectives: Gelatinous zooplanktons are unknown, mysterious and widely distributed; 

they are known as key components of ocean ecosystems. In the past two decades, blooms have been observed 
in some parts of the world under the influence of various factors, including human activities, intensification of 
the eutrophication, climate changes, and increasing fishing activities, but some other studies did not achieve 
to severe and unusual blooms. Currently, there is no information about community structure and factors 
affecting the distribution pattern of gelatinous zooplankton in Iranian marine water bodies, therefore, in this 
research, the identification, spatial distribution and temporal succession of their different groups (Cnidaria, 
Cetenophora, Thaliacea) from northern surface-coastal waters of Bushehr were surveyed. 

Methods: In this survey, gelatinous zooplankton fauna from the northern coastal/estuarine waters of 

Bushehr were analyzed during summer of 2017 to spring 2018. Also, in each sampling, the water depth of the 
sampling site, Secchi depth, pH, and salinity were measured. 

Findings: 5 species of gelatinous zooplankton including three species from hydromedusae Eutima 
gegenbaueri, Eirene viridula and Clytia discoida, one species of salp Diphyes chamissonis and one combed 
species Pleurobrachia pileus were identified and reported for the first time from the Persian Gulf. Also, the 
density of Pleurobrachia pileus reached 3411 ind.m-3 at its blooming (end of September) and was introduced 
as the dominant species of gelatinous zooplankton in the region. 

Conclusion: Based on results of the Multivariate MDS analysis on physical parameters comprising water 
temperature, dissolved Oxygen, salinity, Secchi depth, depth of sampling stations and Chla, a twice-yearly 
passage/seasons (two-season time differentiation pattern)  was detected in the region and based on PCO test, 
only Frake creek-estuary was differentiated from other studied stations. The results of CAP test on Gelatinous 
Zooplankton assemblages of the coastal and estuarine waters of Bushehr, two stations of Shif Creek- estuary  
and Sea station, showed a different and discriminated dispersion pattern, Eutima gegenbaueri, Elrene viridula 
and Diphyes chamissonis  were determined as indicator species of Sea waters/station, and Pleurobrachia 
pileus  were identified as indicator/ discriminating species of Shif Creek- estuary. 
 Finally, the results of SIMPER from BEST/BIOENV analysis proved that the dispersion of all identified species 

were affected by the depth of sampling station, salinity and temperature as the most important factors.  
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 .R. mousavi nadushan and Monir ghiasabadi et al رضوان موسوی ندوشن و منیر  عیاث آبادی

 دریایی(قاله پژوهشی )علوم م

 Cnidaria, Cetenophora) های ژالتینیترکیب گونه ای، تنوع و پراکنش  جوامع زئوپالنکتون

 فارس خلیج –در آبهای ساحلی و مصبی شمال بوشهر  Thaliacea)و

 2ی ، منیر غیاث آباد1*رضوان موسوی ندوشن

 دانشیار گروه شیالت، دانشکده علوم و فنون دریایی ، دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شمال، تهران، ایران .1

 تهران، ایران دانش آموخته کارشناسی ارشد شیالت. ، دانشکده علوم و فنون دریایی ، دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شمال،. 2

   

 

 21/1/1011 :دریافت تاریخ

 22/11/1011بازبینی : .تاریخ 

 11/1/1011تاریخ پذیرش: 

 

ه؛ به عنوان بود یعیپراکنش وس یو دارا زیناشناخته، اسرارآم ییهازئوپالنکتون ینیژالت یهازئوپالنکتون پیشینه و اهداف: 

 در دو دهه  .شوندیشناخته م یانوسیاق یهاستمیاکوس یدیاجزاء کل

 ندیرآف ی، تشدیدانسان فعالیت هایتحت تأثیر عوامل مختلف از جمله  ییشکوفاوقوع ی از نقاط دنیا ادر پارهگذشته 

 از گرید یااما پاره، شده است و صیادی مشاهده دیصافزایش روزافزون فعالیت های و  ییآب وهوا راتییتغ ،یوتروفی

و عوامل  ساختار جمعیت ٔ  نهیدرزم .  درحال حاضر اطالعاتیافتندیدست نل معمو ریو غ دیشد یمطالعات به بلوم ها

 ایی،شناس تحقیق، این لذا در ندارد، وجود دریایی ایران آبهای در ژالتینی هایالگوی پراکنش زئوپالنکتون بر اثرگذار

 آبهای در ،( Cnidaria, Cetenophora, Thaliacea) آنها الگوی توالی زمانی گروه های مختلف و مکانی پراکنش

 .گرفت قرار نظر مد بوشهر شمال ساحلی و سطحی

تا  69فون زئوپالنکتون های ژالتینی آبهای ساحلی و مصبی شمال بوشهر در بازه زمانی تابستان  در این تحقیق : هاروش

 شوری و ، pH شفافیت، عمق ی،بردارنمونه محل آب عمق یبردارنمونه هر مورد مطالعه قرار گرفت. همچنین در 69بهار 

 .شد گیری اندازه

Eutima gegenbaueri  ، irene E شامل سه گونه هیدرومدوز  ژالتینیزئوپالنکتون  گونه 5در مجموع  :هاافتهی

viridula و Clytia discoida ،  یک گونه سالپDiphyes chamissonis   و یک گونه شانه دارPleurobrachia 

pileus همچنین تراکم. شناسایی و برای اولین بار از خلیج فارس گزارش گردید Pleurobrachia pileus  در زمان

زئوپالنکتون های ژالتینی در منطقه  عدد در متر مکعب رسید و به عنوان گونه غالب 1011شکوفایی)پایان شهریور(  به 

  معرفی شد.

مبتنی بر پارامترهای فیزیکی دمای آب، میزان اکسیژن، شوری،   MDS رهیچند متغآزمون بر اساس نتایج   :یریگجهینت

 ایستگاه شاخص Diphyes chamissonis و viridulaیک ،  ی و کلروفیل آبردارنمونهعمق شفافیت، عمق ایستگاه 

 آزمونبر اساس  نهایت در و. گردید تعیین شیف مصب خور شاخص  و تمایز عامل Pleurobrachia pileus گونه و دریا

SIMPER آنالیزهای مجموعه از BEST و BIOENV شوری ی،بردارنمونهمحل  عمق پارامترهای که گردید مشخص 

 .  است بوده منطقه در ها گونه کلیه پراکنش برمؤثر  پارامترهای مهمترین ، دما و
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 مقدمه

 یهاجوامع زئوپالنکتون ژهیو گاهیو جا تیاهم رغمیحال حاضر، عل در

و  از مطالعات یاریدر بس ،ییایمختلف در یهاستمیدر اکوس ینیژالت

 یهامغفول مانده است. هر دو گروه زئوپالنکتون یستیتنوع ز قاتیتحق

 یهاو زئوپالنکتون  (Cnidaria, Cetenophora)گوشتخوار ینیژالت

برخوردارند و لذا  ییباال هیاز نرخ تغذ  (Thaliacea) اهخواریگ ینیژالت

 کیپالژ یخاص در آبها یگاهیاز جا هیکنندگان ثانوبه عنوان مصرف

 ییهاها گروهگونه یموارد برخ یاریدر بس نیبرخوردارند. عالوه بر ا

 ریسا تیجمع توانندیکه م دهندیم لیبزرگ و متراکم را تشک

 و یبا ارزش اقتصاد انیآبز یهاجمله گونه زا ،ییایدر یهاسمیارگان

است  یضرور نی. بنابرا[5 ,4 ,3 ,2 ,1]د را تحت تأثیر قرار دهن یتجار

و  به مباحث ساختار زین ینیژالت یهانکته که زئوپالنکتون نیبه ا

و  شناختمرتبط هستند  ییایدر یهاستمیاکوس تیجمع کینامید

 .معطوف شود یشتریتوجه ب

و  زیناشناخته، اسرارآم ییهازئوپالنکتون ینیژالت یهازئوپالنکتون

 یهاستمیاکوس یدیبوده؛ به عنوان اجزاء کل یعیپراکنش وس یدارا

 -اجزاء بدن انیم یاساس یهاشباهت [6] شوندیشناخته م یانوسیاق

 صددر 91تا  91با  سهی)در مقا شتریب ایدرصد آب  65خصوصاً داشتن

 -یپالنکتون ی( ، داشتن زندگییایپوستان درداران و سختآب در مهره

 لیگروه واحد تسه کیرا در   [8 ,7] گونه 2111 باً یقرار دادن تقر

رم )ف ییایدر یهاشامل عروس ،ینیژالت یهازئوپالنکتون نموده است.

 و غالف داران (ctenophore) یاداران ژلهها(، شانه cnidarian مدوز

(Tunicata)  ، شامل مهرهی)طنابدارن ب (Doliolid  ،ها وسالپها 

Pyrosome دروزوآیها( و ه (Siphonophora) نشان  قاتیهستند. تحق

وده، نب دیجد یادهیپد یاژله یهازئوپالنکتون یداده است که بلوم ها

 یهانقش عروس ٔ  نهیدرزم شترِیب مطالعات. دارد یبلکه منشأ باستان

نشان داد  اهایدر عتیآنها در حفظ طب یو نقش احتمال ییایدر

 یهاستمیاکوس یهادر تمام بخش یعیطور طببه ،ییایدر یهاعروس

 ییها از وقوع شکوفاگزارش یدر برخ راًیاخ اگرچه. حضور دارند ییایدر

 ندیمانند فرآ یتحت تأثیر عوامل مختلف از جمله عوامل انسان

 ,6] از حد اشاره شده است شیب دیو ص ییآب وهوا راتییتغ ،یوتروفی

ل معمو ریو غ دیشد یبه بلوم ها گریدمطالعات  یااما پاره [10 ,9 ,8

 یو حت [11] افتیدست ن  (Crambionell aorsini)یی چون هاگونه

 یاهمشخص نمودند که تعداد زئوپالنکتون نیاز محقق گرید یبرخ

 [13 ,12] .اندافتهیها کاهش و سالپ یاژله

ل شک یابشکه ینیژالت یهااز زئوپالنکتون یگریگروه د ها،سالپ

فته گر دهیناد کیو در اغلب مطالعات اکولوژ خیهستند که در طول تار

 یاز آنها مشکل است و آنها را موجودات یبرداراند چراکه نمونهشده

 یا هیبا نقش تغذ ،یآب یهاستمیاکوس تیاهم یآزاردهنده، اجزاء ب

قلمداد  شود،یها مگروه ریآنها منجر به حذف سا معاتکه تج زیناچ

هر دو گروه دانشمندان سالپ ها توسط  گرید یاز سو [14] .اندنموده

 ،«هابهیغر»مانند  یمتفاوت نیبا عناو کسانیو عموم مردم به طور 

 یگردوها»و « مخاط یهاسطل»، «هاگلبول» ،«یاژله یهاتوپ»

، Thaliacea  رده بهها متعلق اند. سالپقرارگرفتهمورد توجه  «ییایدر

 ههستند و خود به دو گرو کیپالژ ینیژالت یاز زئوپالنکتون یو گروه

doliolid  ها و pyrosome از  یگزارشات راًی. اخشوندیم میها تقس

 یتورها یاهو چشمه رسندیکه به ساحل م یها، زمانتجمعات سالپ

کار  زرا ا یاهسته یهاروگاهین ایو  ندینمایرا مسدود م یریگیماه

مطالعات اندک در  رغمیعل .[16 ,15 ,14] منتشر شده است اندازند،یم

 ریها و سااطالعات در مورد سالپ ،یاژله یهازئوپالنکتون نهیزم

Thaliacean ها (doliolid و  pyrosome ک  )به مطالعات،  ازیمتر و ن

 یثبات در الگوها لیبه دل تواندیامر م نیشود. ا یاحساس م شتریب

و  یدر مناطق ساحل ییایدر یهاساالنه عروس یهابلوم لیتشک

 ها وسالپ ینیبشیپ رقابلیغ تیبا ماه سهی)خورها( در مقایمصب

فالت قاره باشد.  ای یانوسیاق یها در نواح Thaliacean ریتجمعات سا

 یهاداده اهگیشبکه پا زیآنال ،یقاتیتحق یهاتیوجود از نظر فعال نیبا ا

ها در مورد سال گذشته تعداد گزارش 21در طول  دهدینشان م یعلم

 درصد 1121 دریایی های عروس برای اما و درصد 001سالپ ها 

 [[17است داشته افزایش

  و روش کار مواد

 :مورد مطالعه منطقه

ر خور د ینیژالت یهاو پراکنش زئوپالنکتون تیوضع ق،یتحق نیا در

ف مختل یاز رودخانه حله(، بخش ها نیریکننده آب ش افتیفراکه )در

 .دیگرد سهیمقا ایدر در ستگاهیا کیو  یمصب لشکر ف،یمصب ش

 ،ی میانی هر فصلو روزها پایانیدر هر فصل دو بار، در  یبردارنمونه

( 1پانزدهم مرداد ) بی} به ترت 1169تا بهار  1169از اواسط تابستان 

(، 5(، اول بهمن )0آذر ) 11(، 1آبان ) 15(، 2) وریشهر 11و سپس ، 

به کمک  یبردارشد. نمونه ام( انج9) بهشتیارد 15( و 9اسفند ) 29

سنج انیجر ی، داراکرونیم 211تور زئوپالنکتون، با قطر منافذ 

( و بر اساس روش  Hydro-Bios with Digital Flow meter) تالیجید

تور  ی در سه تکرار(بردارنمونه)هر  انجام شد. در تمام تکرارها [18]

 جریان سنج بر اساس عدد ده،یکش قهیدق 15بصورت مورب و به مدت 

شده  یآورجمع یهانمونه تیشده محاسبه و در نها لتریآب ف زانیم
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 Nadushan and ghiasabadi   موسوی ندوشن و غیاث آبادی 

سپس شناسایی از طریق کلیدهای و . دندیگرد تیتثب %0 نیدر فرمال

دما،  یپارامترها نیهمچن .[19 ,11] انجام شد شناسایی مربوطه

با استفاده از صفحه  تیبا دستگاه پرتابل، و عمق شفاف pH ،یشور

 10$06@1353.دیگرد یریگاندازه یسکش

 

 
ر ی دبردارنمونهی هاستگاهیانقشه شماتیک از موقعیت مکانی   -1شکل 

 آبهای ساحلی شمال بوشهر، خلیج فارس)بدون مقیاس(.

 
ی مورد مطالعه در هاستگاهیاشماره، نام و موقعیت جغرافیایی  -1جدول

 منطقه ساحلی شمال بوشهر.

 عمق اکوسیستم 
نام 

 ایستگاه

شماره 

 ایستگاه

N 29˚ 08' 22"   E 

 1 فراکه 2 رودخانه-خور "22 '38 ˚50

N 29˚ 04' 45"   E 

 2 1شیف 1.5 مصب-خور "18 '51 ˚50

N 29˚ 02' 31"   E 

 3 2شیف 2.5 مصب-خور "27 '49 ˚50

N 29˚ 00' 56"   E 

 4 1شیف 4 مصب-خور "59 '46 ˚50

N 28˚ 58' 06"   E 

 5 دریا 10 دریا "15 '41 ˚50

N 28˚ 58' 42"   E 

 6 لشکری 2.5 مصب-خور "23 '51 ˚50

 

 الوسیله پمپ خ به جهت اندازه گیری کلروفیل یک لیتر آب 

  تریلیلیم 95و در  گردیدفیلتر  ( F45/GF%) و کاغذ صافی 

. انجام شدساعت در تاریکی استخراج  21طی  % 61استون

شده توسط  استخراج یهاپس از سانتریفوژ، مقدار جذب عصاره

. و در شد خوانده Unico 2100 دستگاه اسپکتروفتومتر مدل

 نهایت غلظت کلروفیل آ بر اساس فرمول زیر محاسبه گردید:

Chla=E(665)(v)/(V)(Z) 

V  =تریلیلیحجم عصاره برحسب م 

V  =حجم آب فیلتر شده بر حسب لیتر 

Z    =متریطول نور عبور کرده از میان سلول بر حسب سانت ،

 متریسانت 1در این تحقیق 

 

 :هادادهتجزیه و تحلیل 

ی مورد مطالعه، ها ستگاهیاو  هازمانی در  بردارنمونه 02برای 

و تمایز بر اساس  هاتفاوتجهت تعیین الگوی تغییرات، 

-MDS (Multiپارامترهای فیزیکی و کلروفیل از آزمون  

Dimensional Scale)  وPCo (Principal Co-ordination 

Analysis)  و جهت تعیین تمایز، تفاوت و الگوی پراکنش ،

ی بردارنمونه 02جوامع زئوپالنکتون های  شناسایی شده در 

 CAP (Canonical انجام شده، از آزمون چند متغیره 

Analysis of Principal coordinate)  و جهت بررسی و تعیین

 زئوبر  پراکنش   مؤثرپارامترهای محیطی مورد مطالعه و 

 BIOENV(Bestی ژالتینی در منطقه، از آزمونهانپالنکتو

Subset of Environmental Variables)  افزارنرمدر 

PRIMER v6 .استفاده شد 

 نتایج

 Eutima در این تحقیق سه گونه زئوپالنکتون ژله ای شامل 

gegenbaueri  ،Elrene viridula  وClytia discoida یک ،

 دارشانهو یک گونه  Diphyes chamissonisگونه سالپ شامل 

Pleurobrachia bachei  به ترتیب از سه گروه ،Cnidaria،    

Thaliacea وCetenophora  الف(. -2شکل (شناسایی گردید 

پژوهشکده 

کشور میگوی   

کشور   
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 تصویر گونه های زئوپالنکتون های ژالتینی شناسایی شده:   -الف 2شکل

، تصویر  manubrium (B)،     (A) کل بدن   Eutima gegenbaueri تصویر

Elrene viridula (C)  تصویر ،Clytia discoida (D)  تصویر ،Diphyes 

chamissonis (E)  وhydroecium (H)  و  تصویر   Pleurobrachia pileus  (F 
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 Eutimaی هاگونههمچنین در این تحقیق حداکثر تراکم 

gegenbaueri ، Elrene viridula  وDiphyes chamissonis  در

در   Pleurobrachia pileus و حداکثر میانگین تراکم 5ایستگاه 

ی هاگونهزمانی باالترین تراکم کلیه  ازنظرثبت گردید.  1ایستگاه 

 ب(. -2شناسایی شده در پایان شهریور ماه مشاهده شد)شکل 

 
 

 
 

  
 

 
ازه و ب هاستگاهیای شناسایی شده و تراکم کل در هاگونهتراکم  -ب2شکل 

زمانی مورد مطالعه)تعداد در متر مکعب(. )کدهای مربوط به زمان های 

 12(، 2) وریشهر 34( ، 1پانزدهم مرداد )عبارتند از:   بیبه ترتی بردارنمونه

و  (2) بهشتیارد 12( و 6اسفند ) 22(، 2(، اول بهمن )0آذر ) 34(، 3آبان )

متعلق به  بیبه ترت، 6الی 1ی مورد مطالعه کدهای هاستگاهیابرای 

 (.باشدیم، دریا و لشکری 3، شیف 2، شیف 1ی فراکه، شیف هاستگاهیا

 

،   MDS رهیچند متغآزمون بر اساس درایستگاه های ساحلی بوشهر 

PCO  و پارامترهای فیزیکی دمای آب، میزان اکسیژن، شوری، عمق

گوی یک ال، آ لیکلروفی و بردارنمونهشفافیت، عمق ایستگاه نمونه 

مشخص و متمایز ، ( Warm Season, Cold Season)زمانی دو فصلی 

 (.5و 1گردید)شکل

 

 

بر ، MDS (Multi-Dimensional Scale)پالت سه بعدی   -3شکل 

 یهاستگاهیای شده در ریگاندازهمتغیرهای محیطی، کلروفیل آ ،  اساس

بر اساس نوار راهنمای پالت، رنگ ها و نمادهای گرافیکی  .مورد مطالعه

ی بردارنمونهایستگاه و اعداد مربوطه نشان دهنده کد زمان  دهندهنشان

آذر  34( 0)، آبان  12( 3) ، وریشهر 34 (2( پانزدهم مرداد ، )1):  سشئحمث

 می باشد. بهشتیارد 12 کد مربوط به (2اسفند و) 22( 6اول بهمن ، ) (2، )

 

، نشان داد شوری MDS، برپایه آزمون Bubbleهمچنین نمودارهای 

ی هاستگاهیامصب فراکه ، دمای باالی آب در تمام -عامل تمایز خور
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مرداد شهریور و آبان عامل تمایز دوره گرم ی در بازه زمانی بردارنمونه

سال و باالترین عمق شفافیت در کلیه ایستگاه ها مربوط به اردیبهشت 

و عامل تمایز نسبی اردیبهشت از ماه های سرد سال بوده است)شکل 

0.) 

 

 
 

 
 

 

متغیرهای درجه حرارت  بر اساس،  MDSمبتنی بر  Bubbleپالت های  -0شکل 

ی مورد هاستگاهیای شده در ریگاندازهآب، شوری، عمق شفافیت و  کلروفیل آ  

) فراکه( ، بر 1کمترین مقادیر شوری در ایستگاه  salinityمطالعه. بر اساس پالت 

بازه زمانی مرداد ، مربوط به  حرارت، باالترین درجه temperatureاساس پالت 

، باالترین میزان کلروفیل مربوط به کد زمانی chlaاساس پالت  ، برشهریور و آبان 

شهریور(   34) 2)شهریور ( و باالترین میزان شفافیت نیز مربوط به بازه زمانی کد  2

مشخص گردید. . الزم به ذکر است عنوان هر متغیر و مقیاس مقادیر مربوط به متغیر 

 ت.در نوار راهنمای سمت راست هر پالت نشان داده اس

منطبق  (St1)مصب فراکه-تنها خور PCOآزمون   بر اساس همچنین

ی مورد مطالعه  هاستگاهیای، از سایر دو فصلبر همان الگوی زمانی 

 (.5تفکیک گردید)شکل

 

 
 بر اساس PCo (Principal Co-ordination Analysis)پالت  -2شکل 

ی مورد هاستگاهیای شده در ریگاندازهی محیطی و کلروفیل آ ، رهایمتغ

الی  1و کدهای هارنگ)بر اساس نوار راهنمای سمت راست پالت،  مطالعه.

، دریا و 3، شیف 2، شیف 1ی فراکه، شیف هاستگاهیامتعلق به  بیبه ترت، 6

 (.باشدیملشکری 

 

بر روی جوامع زئوپالنکتون های  CAPآزمون  بر اساسدر نهایت  

، ، 5و  0، 1ژالتینی آبهای ساحلی و مصبی  بوشهر، سه ایستگاه 

ی شیف و ایستگاه دریا ، از یکدیگر و از سایر ایستگاه ها هاستگاهیا

گونه  ،CAPآزمون  بر اساسیدند.به عبارت دیگر متمایز گرد

Pleurobrachia pileus  ( و سه گونه 1)شیف 0گونه شاخص ایستگاه

Eutima gegenbaueri ، Elrene viridula  وDiphyes chamissonis  
)ایستگاه  5ایستگاه  با الگوی نزدیک به یکدیگر، عامل تمایز و شاخص

 .(9دریا( مشخص گردیدند)شکل 
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 CAP (Canonical Analysis of Principalپالت آزمون   -6شکل  

coordinate) ، نمودار دو بعدی از پراکنش گونه های رئوپالنکتون های

ژالتینی شناسایی شده  در آبهای ساحلی و مصبی بوشهر. )بر اساس نوار 

متعلق به  بیبه ترت، 6الی  1راهنمای سمت راست پالت، رنگ ها و کدهای

 (.باشدیم، دریا و لشکری 3، شیف 2، شیف 1ی فراکه، شیف هاستگاهیا

از مجموعه آنالیزهای  BIOENVآزمون  بر اساسدر این تحقیق 

BEST ی محیطی و پراکنش زئوپالنکتون های رهایمتغ، ارتباط میان

ژالتینی ارزیابی گردید و مشخص شد که پارامترهای عمق محل 

ر ب مؤثری، شوری و دما ، به ترتیب مهمترین پارامترهای بردارنمونه

 (.2ه بوده است)جدول پراکنش کلیه گونه ها در منطق

پارامترهای محیطی اثرگذار بر ساختار جمعیت  -2جدول 

ون آزم بر اساسزئوپالنکتون های ژالتینی در آبهای ساحلی بوشهر 

BIOENV/BEST 

 BEST/BIOENV Results 

Corr. Coeficient Corr. Selections 

 
0.950 P pielus, E. gegenbaueri, Depth, Salinity, 

temperature 
0.950 D chamissonis P pielus, Depth, Salinity, 

temperature 
0.950 E viridula, P pielus, Depth, Salinity, temperature 
0.939 P bachei, C. discoida, Depth, Salinity, temperature 

0.939 E. gegenbaueri ,C. discoida, , Depth, Salinity, 

temperature 
0.936 D chamissonis, C. discoida, Depth, Salinity, 

temperature 

 

 بحث

شرایط اکولوژیک آبهای گرمسیری کره  ٔ  نهیدرزمبر اساس مطالعات 

زمین، و مقایسه آنها با آبهای نواحی معتدله و آبهای مناطق قطبی، 

-مشخص گردیده است که تغییرات زمانی/فصلی پارامترهای فیزیکی

های شیمیایی در مناطق مذکور اندک، اما نوسانات انرژی، جریان

 رگذاریتأثفیزیکی و هیدرودینامیک دریایی قابل توجه، قوی و 

 ازجملهجانوری جوامع  زمانیهمچنین تغییرات  .[22 ,21 ,20]هستند

در مناطقی که دارای  جزبهدر آبهای گرمسیری،  جوامع پالنکتونی 

)فراجوشی( هستند، نسبتاً ضعیف و محدود  upwellingجریان های 

می باشد. در مجموع در نواحی استوایی الگوهای تغییرات زمانی، 

بصورت دو فصلی و بر اساس گذر خورشید از میان خط استوا هدایت 

آزمون بر اساس  در آبهای ساحلی بوشهر نیز .[22] می شوند

یک ، آ لیکلروفبر روی پارامترهای فیزیکی و   MDSچندمتغییره

. همچنین بر (1 شکل)الگوی دو فصلی، مشخص و متمایز گردید 

مصب فراکه منطبق بر همان الگوی زمانی -خورPCO اساس آزمون 

در   (.5)شکلی مورد مطالعه تفکیک شدهاستگاهیادوفصلی، از سایر 

مصبی بوشهر، دو گونه زئوپالنکتون  -این مطالعه و در آبهای ساحلی

( شناسایی گردید. این Cnidarianتن یا یسهژله ای هیدرومدوز )ک

موجودات اغلب زندگی مروپالنکتونی داشته، شناسایی آنها بویژه گونه 

در فرم مدوز بسیار مشکل است. پراکنش زمانی  Clytiaهای جنس 

این زئوپالنکتون ها بشدت وابسته به فعالیت تولید مثلی فرم پولیپ 

عوامل محرک تکثیر پولیپ ها می توان آنها در تابستان/پائیز بوده  از 

نتایج این تحقیق  بر اساس .[23]به دما، غذا و شوری اشاره نمود

Clytia discoida  کمترین میانگین تراکم ، را به خود اختصاص داد

الگوی پراکنش  CAPب(، و از سوی دیگر بر اساس آزمون  -2)شکل

های میانی شیف و گونه شاخص آب  متفاوت از سایر گونه ها نشان داد

آزمون چندمتغیره  بر اساسهمچنین  (.9مشخص گردید )شکل 

BIOENV مهمترین عامل اثرگذار بر توالی زمانی و حداکثر تراکم ،

Clytia discoida  در آبهای ساحلی بوشهر، عمق و پس از آن شوری

عدد  92شهریور (، حداکثر تراکم این گونه در ماه2و دما بوده )جدول 

تنان ژالتینی در طول چرخه ب مشخص گردید. کیسهدر متر مکع

زندگی و اغلب در بازه زمانی و فصل مناسب تولیدمثل نموده، در 

مرحله هیدرومدوز شفاف و دارای زندگی پالنکتونی هستند. مشخص 

های موجود برروی زوائد حاشیه چتر، برجستگیکه گردیده است 

 Clytia  در گنادهاراه های زیر چتری، به همها و تانتاکولتانتاکول

discoida[24] می باشند سبز رنگ فلورسانس یهاحاوی پروتئین. 

Eutima gegenbauer ای با پراکنش جهانی است تنان ژلهنیز از کیسه

. فرم مدوز دهدیمسانتیمتر افزایش نشان  2که قطر چتر آن بندرت از 

شود و اغلب در گروه ژئوپالنکتون های آبهای ساحلی مشاهده می

های حاشیه چتر به رنگ سبز تا آبی، با حاشیه زرد گنادها و تانتاکول

نیز شاخص آبهای گرم پایان تابستان و  گونهنیارنگ دیده می شود. 

 ا، در برخی آبهای دریایی در ژانویه و یا ژوئن شکوفاوایل پائیز بوده

 .Eحداکثر تراکم   در آبهای ساحلی و مصبی بوشهر .25] ] شودمی
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gegenbauer  الف ( و در پایان شهریور با  -2، در ایستگاه دریا )شکل

ب( به عنوان گونه شاخص -2)شکل  مترمکعبعدد در  2256تراکم 

مهمترین  تیدرنها(. و 9، شکل  CAPدریایی مشخص گردید) آزمون 

اکنش آن عمق شفافیت و دما مشخص گردید عوامل اثرگذار بر پر

 (. 2)جدول 

از دیگر  زئوپالنکتون های ژله ای کیسه تن، که در آبهای ساحلی و 

  اشاره نمود. E. viridula مصبی بوشهر شناسایی گردید می توان به 

E. viridulaتنانی است که قطر چتر آن بندرت از سه از کیسه

شود. این گونه پراکنش جهانی دارد و از آبهای سانتیمتر بزرگتر می

دریای شمال تا اسکاتلند و دریای مدیترانه، دهانه رودخانه آمازون، 

آسیای جنوب شرقی و برزیل گزارش گردیده است. این گونه شاخص 

پائیز بوده، اغلب در این زمان تراکم  آبهای گرم پایان تابستان و اوایل

. در منطقه مورد مطالعه، آبهای 25] ] رسدیمو حضور آنها به حداکثر 

خلیج فارس، حداکثر تراکم گونه  -ساحلی و مصبی شمال بوشهر 

عدد در  961شهریور، به تعداد  11و گشت دوم،  5مذکور در ایستگاه 

بر اساس آزمون ب(. همچنین  -2الف و  -2رسید)شکل  مترمکعب

CAP   گونهE. viridula  وگونه شاخص ایستگاه دریا و آبهای دریایی 
مشابه با الگوی  E. viridulaبر پراکنش  مؤثرالگوی پراکنش و عوامل 

 مشخص گردید C. discoida و E. gegenbauerحاکم بر دو گونه 

 .(2و جدول  9)شکل 

موجوداتی حساس، شکننده داران شانهای، در میان زئوپالنکتونهای ژله

الوصف در آبهای برداری و تثبیت آنها بسیار دشوار است، معو نمونه

مطالعه بر روی آنها همچنان ، دریایی و مصبی بسیاری از نقاط دنیا

  رداتنها یک گونه شانه آبهای ساحلی و مصبی بوشهر،ادامه دارد. در 

Pleurobrachia pileus  ای ژلههای ن توزئوپالنکگونه غالب  عنوانبهو

گونه  P. pielus دارشانه، CAPبر اساس آزمون  شناسایی گردید.

شاخص آبهای شیف مشخص و حضور شاخص این گونه منجر به تمایز 

در منطقه مورد مطالعه گردید و حداکثر تراکم آن در پایان  0ایستگاه 

یت این گونه از آبهای کو رسید. مترمکعبعدد در  1011شهریور به 

، 1978 [26] نیز در سال Singarajah  19] .] نیز گزارش گردیده است

 دار،گونه شانهیک تنها   Paraíbaآبهای خور مصب گرمسیریدر 

Pleurobrachia sp  از سوی دیگر شناسایی و مورد مطالعه قرار دادرا .

 09-19  آبهای منطقه معتدله آرژانتین، در تحقیق بر روی شانه داران

به عنوان گونه غالب معرفی   .Pleurobrachia spدرجه جنوبی،  

دار غالب اما در آبهای گرمسیری برزیل، شانه ،[28 ,27گردید]

Mnemiopsis leidyi و Beroe ovata  و به همراه این دو گونه، با

 29] .] نشان داده شد  .Pleurobrachia spفراوانی کمتر حضور 

توان به ای، میهای مهم دیگر زئوپالنکتون های ژلهاز گروه

سیفونوفورها )هیدروزوآ، کیسه تن( اشاره نمود. این موجودات پالژیک 

ای طویل تشکیل می دهند که های ژالتینی رشتهبوده، اغلب کلنی

، سیفونوفورها از %91. بالغ بر 30] ]رسدیممتر  11طول آنها به 

، Diphyidaeبه شکل راکت و متعلق به خانواده  ایهای ژلهپالنکتون

پودها تغذیه این موجودات مطلقاً گوشتخوار و عمدتاً از کوپههستند. 

 کنند.می

راکنش و پ هستندانورانی هولوپالنکتون جرها واز سوی دیگر سیفونوف

 ,31باشد ]آنها بیشتر در محدوده آبهای اقیانوسی و دور از ساحل می

، استپوسته قاره کوتاه  عرض هایی کهقسمتاما در  ،[33 ,32

 به آبهای ساحلی نزدیک و Lensia و  Diyphesهای های جنسگونه

 Diphyes در این تحقیق، .[34] نمایندهای مصبی نفوذ میببه آ حتی

chamissonis   بر اساس آزمونCAP  ایستگاه دریا گونه شاخص

(.  و حداکثر تراکم آن در پایان شهریور به 9)شکل  گردید مشخص

ب ( و مهمترین عوامل  -2عدد در متر مکعب رسید )شکل  051

 ،محیطی اثرگذار بر پراکنش این گونه به ترتیب، عمق ، دما و شوری

در آبهای پراکنش وسیعی  D. chamissonis .(2مشخص گردید)جدول

 .بشمار می رودرم داشته، شاخص آبهای ساحلی و گسراسر جهان 

[33] 

 هاشیفژلی   ٔ  نهیدرزمتنها سه مطالعه به بررسی  تاکنوندر مجموع 

در سال [35]و همکاران  سخاییدر آبهای جنوب ایران  پرداخته اند. 

،  Catostylus tagiشش گونه سیفونومدوز )بالغ(  شامل  2116

Marivagia stellate   سه گونه  از جنس ،Cyanea sp و Cassiopea 

andromeda  اندکردهاز آبهای ساحلی خوزستان شناسایی و گزارش. 

Daryanabard   وDawson [11]  نهیدرزم 2112نیز در سال  ٔ 

در دریای   orsini Crambionellaشکوفایی فرم مدوز ژلی فیش  

در [36]. و در نهایت تنها نوری نژاد و همکاران ندعمان پرداخت

گزارشی از تراکم کلی ژئوپالنکتونی در آبهای دلوار پرداخته  1169سال

درصد  2/19و نشان دادند که مجموع مرجانیان، شانه داران و سالپ ها 

 . انددادهزئوپالنکتون ها را تشکیل  تیجمعاز کل 

گونه زئوپالنکتون ژالتینی از آبهای خلیج فارس  5لذا برای اولین بار 

 ،. در جمعیت مورد مطالعهگرددیمناسایی و گزارش و دریای عمان ش

به عنوان گونه غالب و گونه شاخص  Pleurobrachia pielus  دارشانه

عوامل اثرگذار بر پراکنش آن، عمق، شوری و مهمترین و آبهای شیف 

   Eutima gegenbaueri مشخص گردید. سه گونهدرجه حرارت آب 
viridula  Elrene و    Diphyes chamissonis   پراکنش  الگوی هایبا

 Clytia discoidaو  ی شاخص آبهای  دریایی هاگونهمشابه به عنوان 



  

 

(14) 

 Nadushan and ghiasabadi   موسوی ندوشن و غیاث آبادی 

با کمترین تراکم به عنوان گونه شاخص آبهای میانی شیف مشخص و 

  معرفی گردید.
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