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مطالعه اکولوژی و تاکسونومی مدوز...

مطالعه اکولوژی و تاکسونومی مدوز کيسهتنان( )Malagazzidae, Phialucidae and Phialellidaeدر شمال
غرب خليج فارس (سواحل بحرکان)
تهمینه سلطانی*  ،احمد سواری ،نسرين سخايی ،بابک دوست شناس ،عبدالمجید دورقی
1

گروه زيست شناسی دريا ،دانشکدة علوم دريايی و اقیانوسی ،دانشگاه علوم و فنون دريايی خرمشهر .پست

چكيده
به منظور مطالعه پويايی اجتماع مدوز کیسهتنان در آبهای بحرکان (شمال غرب خلیج فارس) نمونههای پالنکتونی از
 6ايستگاه و در ماههای تیر ،شهريور ،آبان ،دی و اسفند  1831و ارديبهشت  ،1811جمعآوری شدند .نمونهبرداری با
استفاده از تور پالنکتون با چشمه  811میکرون انجام گرديد .فاکتورهای محیطی مانند شوری ،pH ،دما و اکسیژن
محلول اندازهگیری شدند .در اين مطالعه  6گونه مدوز متعلق به سه خانواده شناسايی گرديد .بیشترين تراکم کلی
مدوزها در تیر ماه ( )61/19±2/66و کمترين میزان آن در دی ماه( )2/11±1/96ثبت شد.گونه Octophialucium
 funerariumبرای اولین بار از سواحل ايرانی خلیج فارس گزارش شد .نتايج حاصل از آزمون همبستگی پیرسون
فاکتور دما را به عنوان مهم ترين فاکتور مؤثر بر تراکم مدوزها نشان داد (.)P<0.01
واژگان کليدی :خلیج فارس ،بحرکان ،مدوز ،تاکسونومی ،اکولوژی

 نويسنده مسوول ،پست الکترونیکsoltani.tahmineh@yahoo.com :
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 .1مقدمه
زئوپالنکتونها فراوانترين گروه جانوری در درياها بوده
و از مهمترين حلقههای شبکه غذايی دريايی محسوب
میگردند ( .)Severini et al., 2009در اين میان،
مدوزها يکی از گروههای مهم زئوپالنکتونی میباشند
که در انتقال انرژی در زنجیرههای غذايی ،نقش مهمی
ايفا میکنند ( ;Conover and Huntley, 1991
.)Mumm et al., 1998; Hopcroft et al., 2005
مدوزها از شکارچیان اولیهی بسیاری ازجوامع
زئوپالنکتونی میباشند .اين امر ،يک نقش مهم
اکولوژيک برای آنها به شمار میآيد .زيرا تأثیرات قابل
توجهی برفراوانی ساير زئوپالنکتونها دارند .مدوزهای
متعلق به خانوادههای Phialellidae ،Malagazzidae
و  Phialucidaeاز گوشتخواران پالژيک غالب در
اکوسیستمهای ساحلی بوده و جزء شکارچیان حريص
تخم و الرو ماهیان محسوب میگردند .از سوی ديگر
با تغذيه جمعیت زئوپالنکتونها با درصد باال ،خصوصاً
سختپوستان ،رقیب غذايی ماهیان به شمار می روند
( .)Boero et al., 2005از اين رو اثرات مخربی بر
ذخائر و منابع شیالتی دارند .در نتیجه مطالعه
تغییرات فراوانی ،تاکسونومی و بیولوژی آنها حائز
اهمیت است .تاکنون مطالعات متعددی بر
زئوپالنکتونهای خلیج فارس صورت گرفته است .اما
اکثر مطالعات فوق به شناسايی کلی زئوپالنکتونها
پرداختهاند و بررسی اختصاصی شاخهها و گروههای
خاص زئوپالنکتونی کمتر مورد توجه قرار گرفته است
( Michel and Herring, 1984; Savari et al.,
 .)2004در مطالعات پیشین ،به حضور برخی از گونه-
های متعلق به خانوداههای ، Malagazzidae
 Phialellidaeو  Phialucidaeدر خلیج فارس اشاره
شده است (موسوی ده موردیAl-Yamani et 1836 ،
al., 2004,2011; Michel et al., 1982, 1986a,
; .)1986bاما اطالعاتی در مورد ساختار اجتماعات آنها

در منطقه بحرکان که از قطبهای مهم صید و
صیادی در خلیج فارس محسوب می شود وجود ندارد
( .)ROMPE, 1999بنابراين در تحقیق حاضر سعی

دوره  ،12شماره  ،4زمستان 1812

شده است مدوزهای متعلق به خانوادههای ذکر شده
تا سطح گونه شناسايی و معرفی گرديده و همچنین
تنوع و تراکم آنها در ماه های مختلف مورد بررسی
قرار گیرد.
 .2مواد و روشها
مطالعه حاضر به صورت يک ماه در میان از تیر 1831
تا ارديبهشت  ،1811در سواحل بحرکان ،واقع در
شمال غربی خلیج فارس انجام گرفت (شکل .)1
مختصات و عمق هر کدام از ايستگاهها در جدول 1
آمده است .نمونهبرداری بويسله تور پالنکتون با
چشمهی  811میکرون مجهز به جريانسنج ديجیتالی
به صورت مورب انجام گرديد .نمونههای پالنکتونی
جمعآوری شده با استفاده از فرمالین  %6بافرشده
بوسیله گلیسرفسفات سديم ،فیکس شدند ( Omori
 .)and Ikeda, 1984در هر مرحله نمونه برداری
فاکتورهای محیطی دما ،شوری ،اکسیژن محلول و
میزان اسیديتهی آب بوسیلهی دستگاه قابل حمل از
نوع  WTW1اندازه گیری گرديدند .در آزمايشگاه،
مدوزها با استفاده از استريومیکروسکوپ جداسازی و
با توجه به مشخصات مورفولوژيک تیپ بندی شدند.
سپس شناسايی آنها با استفاده از کلیدهای شناسايی
معتبر تا پايینترين سطح ممکن صورت گرفت
( Russell, 1953, 1970; Kramp, 1961; Bouillon
and Boero, 2000; Conway et al., 2006; Al .)Yamani et al., 2011تراکم مدوزها به روش تعداد
( )Nدر  11متر مکعب محاسبه گرديد ( Omori and

 ،)Ikeda, 1984محاسبات آماری ازطريق برنامههای
 Excel 2007 ،SPSS 11.5و  Primer 5.0انجام
شدند ..برای بررسی ارتباط میان فاکتورهای
فیزيکوشیمیايی آب بر تراکم مدوزها از آزمون
همبستگی پیرسون استفاده گرديد .برای بررسی تنوع
زيستی در ماههای مختلف از شاخص تنوع زيستی
شانون استفاده شد.

1. Water Treatment Works

سلطانی و همکاران

مطالعه اکولوژی و تاکسونومی مدوز...

شکل  .1موقعیت جغرافیايی ايستگاههای مورد مطالعه در سواحل بحرکان در سال 1831-11
جدول  .1مختصات جغرافیايی ايستگاههای مورد مطالعه
طول جغرافیايی

عرض جغرافیايی

عمق(متر)

ايستگاه

1 41° 26' E
1 41° 41' E
1 41° 26' E
1 41° 81' E
1 41° 26' E
1 41° 82' E

81° 19' N
81° 16' N
81° 16' N
81° 18' N
81° 11' N
81° 11' N

6
6
6
3
3
3

1
2
8
4
6
6

( )84/19±1/14و کمترين میزان آن در دی ماه
( )16/13±1/11اندازه گیری شد .بیشترين میزان
میانگین شوری در شهريور ماه ( )49/63±1/18و
کمترين مقدار آن نیز در اسفند ماه ()86/12±1/12
ثبت گرديد (جدول .)2

 .3نتایج
در پژوهش حاضر ،میانگین  ،pHتغییرات اندکی را در
طی دوره مطالعاتی نشان داد .محدوده اکسیژن
محلول بین  4/91-6/12میلی گرم در لیتر بود.
بیشترين میزان میانگین دما در شهريور ماه

جدول  .2تغییرات فاکتورهای محیطی در آبهای بحرکان ()1831-11
فاکتورهای محیطی

تیر

شهريور

آبان

دی

اسفند

ارديبهشت

شوری)(PSU
pH

48/61
9/33
6/29
21/63

49/3
3/4
4/91
84/19

48/8
3/2
6/6
24/11

46/19
3/84
6/12
16/13

86/12
3/88
6/9
19/11

48/44
3/22
6/41
28/96

اکسیژن محلول( میلیگرم در لیتر)
دمای آب(درجه سانتیگراد)
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شعاعی دارد اما گاهی اوقات با بیش از  3کانال شعاعی
ديده میشود .گنادها خطی هستندکه در قسمت
انتهايی کانالهای شعاعی قرار دارند و کامالًدور کانال-
ها را پوشاندهاند 16 -86.تانتاکول دارد .بین 2تانتاکول
متوالی 8 ،برجستگی و 4وزيکول حاشیهای ديده می-
شود .شیارهای ترشحی نیز در پايهی برخی از پیازهای
تانتاکولی ديده میشوند ( شکل .)4
 : O. funerariumاين گونه 3 ،کانال شعاعی دارد.
گنادها در بخش انتهايی کانال ها قرار دارند .تانتاکول
های کوتاه دارد ( شکل.)6همبستگی فاکتورهای
محیطی و فراوانی مدوزها نشان میدهد که موثرترين
فاکتور بر تراکم مدوزها ،دمای آب می باشد
( .)ANOVA,1P<0/01همچنین بین فراوانی مدوزها
با اسیديته آب همبستگی معنیدار و منفی وجود دارد
( .)ANOVA, P<0/01الزم به ذکر است که بین
شوری و فراوانی مدوزها ،همبستگی معنیداری
مشاهده نشد (جدول .)4

در اين مطالعه 6 ،گونه مدوز متعلق به سه جنس ،سه
خانواده ،دو راسته و يک رده شناسايی گرديد .رده-
بندی مدوزهای شناسايی شده در جدول  8نشان داده
شده است .تراکم مدوزکیسهتنان در ماههای مختلف،
مورد بررسی قرار گرفت .کمترين میانگین فراوانی در
دوره زمانی مورد مطالعه ،در دی ماه 1831
( )2/11±1/96و بیشترين میانگین فراوانی در تیر ماه
 )61/19±2/66( 1811محاسبه گرديد (شکل .)2
نتايج حاصل از آنالیز واريانس يکطرفه نشان داد که
بین تراکم مدوزها در ماههای مختلف ،اختالف معنی-
داری وجود دارد ( .)ANOVA, P<0.05در کل دوره
مطالعاتی ،گونههای  Malagazzia carolinaeو
 Octophialucium funerariumبه ترتیب با فراوانی
نسبی  %41و  %26به عنوان گونههای غالب در کل
سال ،معرفی گرديدند .خصوصیات ريخت شناسی
گونه های غالب به شرح ذيل می باشد:
 : M. carolinaeچتر اين گونه ،تقريباً حالت نیم کره
دارد .بافت مزوگله ضخیم است .معموالً  4کانال

60
50

c

cd
c

30
b
a

20
10
0

مکعب)

40

میانگین تراکم مدوزها ( تعداد در  10متر

میانگین تراکم مدوزها

e

70

شکل  :2تغییرات میانگین تراکم مدوزها در ماههای مختلف در آبهای بحرکان (حروف غیر همسان در هر ستون نشان دهنده اختالف معنی
دار است .)Tukey, P<0.05
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جدول  .8مدوزهای شناسايی شده در دوره مطالعاتی در سواحل بحرکان()1831-11

گونه
Malagazzia carolinae

جنس
Malagazzia

راسته

خانواده
Malagazziidae

conica

رده
Hydromedusae

Malagazzia taenogonia
Phialella quadrata

Phialella

Phialella sp.1
Octophialucium funerarium
Octophialucium indicum

Octophialucium

Phialellidae

Proboscoida

Phialucidae

جدول  .4نتايج حاصل از آزمون ضريب همبستگی Pearson
دما
R=0.52
P<0.01

اسیديته
R= -0.48
P<0.01

میانگین شاخص تنوع شانون بین  1/88-1/28بود.
بیشترين میزان اين شاخص در تیر ماه (±1/22
 )1/28و کمترين مقدار آن در دی ماه (±1/41
 )1/88محاسبه گرديد .نتايج حاصل از آنالیز واريانس

تراکم مدوزها

يک طرفه ،اختالف معنیداری را در میزان اين
شاخص در ماههای مختلف نشان داد (ANOVA,
).P<0.05

c

b

1.4
1.2
1

b

ab

0.8
0.6

a

0.4

شاخص شانون

c

1.6

0.2
0

شکل  .8مقايسهی مقادير شاخص تنوع در ماههای مختلف در منطقهی بحرکان (حروف غیر همسان در هر ستون نشان دهنده اختالف
معنی دار است .)Tukey, P<0.05
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شکل  .4الف :نمای زير چترگونهی  1x( M.carolinaeاستريومیکروسکوپ) ب  :پیاز تانتاکولی به همراه شیار ترشحی (()×41سلطانی،
.)1811

شکل  .6نمای زير چتر گونه  1x( O.funerariumاستريومیکروسکوپ) (سلطانی.)1811 ،

 .4بحث و نتيجه گيری
در اين مطالعه  6گونه مدوز متعلق به  8جنس و 8
خانواده از 2راسته ،در آبهای بحرکان شناسايی
گرديد (جدول  .)8گونههای شناسايی شده در تحقیق
حاضر با گونههای معرفی شده در مطالعات پیشین
خلیج فارس مطابقت دارد (موسویده موردی; 1836 ،
;Al-Yamani Michel et al., 1982,1986a, ;1986b

 .)et al., 2004, 2011گونه  ، O. funerariumقبالً در
آبهای کويت گزارش گرديده است ( Al-Yamani et
 ،)al., 2011با توجه به اينکه تا کنون هیچ گزارشی

مبنی بر حضور گونه  O. funerariumدر سواحل
ايرانی خلیج فارس ارائه نگرديده است ،به نظر میرسد
در تحقیق حاضر اين گونه برای اولین بار از سواحل
ايرانی خلیج فارس گزارش شده و برای اين منطقه
ثبت جديد به شمار میرود .اين گونه با فراوانی نسبی
 ،%26به عنوان دومین گونه غالب سال معرفی گرديد.
بررسی توزيع فراوانی در تحقیق حاضر نشان داد که
بیشترين تراکم مدوزها در تیر ماه ( )61/19±2/66و
کمترين آن در دی ماه ( )2/11±1/96می باشد.
تحقیقات انجام گرفته در خلیج فارس نیز نتايج
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اسیديتهی آب مشاهده شد ( .)P<0/01مطابق با
آخرين مطالعاتی که صورت گرفته است ،بین فراوانی
مدوزها و اسیديتهی آب همبستگی منفی مشاهده شد
( .)Attrill et al., 2007زيرا اکثر مدوزها دارای
استاتولیت هايی از جنس کربنات کلسیم هستند که از
آنها برای جهت يابی استفاده میکنند .شرايط بسیار
اسیدی باعث ازبین رفتن استاتولیتها میگردد .در
نتیجه منجر به مرگ مدوزها و کاهش فراوانی آنها
میگردد (.)Gibbons and Richardson, 2008
تنوع و فراوانی مدوزها در آبان ماه افزايش قابل
توجهی داشته است .در توجیه علت آن میتوان به
افزايش میزان غذای در دسترس ،اشاره کرد .در
مطالعهای که پیغان در سال  1811در آبهای
بحرکان انجام داد ،تراکم باالی پاروپايان را که از
غذاهای اصلی مدوزها میباشند ،در آبان ماه گزارش
داد .در آب های ساحلی بر خالف آب های آزاد،
چرخه های احیای مواد بیوژنیک در دوره های
تابستان -پايیز به وضوح اتفاق میافتد .علت آن
افزايش فعالیت باکتريايی برای مصرف فیتوپالنکتونها
و زئوپالنکتونهای مرده ،پس از پیک بهاره می باشد.
با احیای چرخهی نوترينت ها در آب های ساحلی،
باکتریها و فیتوپالنکتون ها افزايش میيابند .اين
پروسه منجر به ايجاد يک پیک پايیزه و گاهی پیک
تابستانه برای زئوپالنکتون ها میگردد ( Kovalve,
.)1991
در دی ماه فراوانی مدوز خانوادههای ذکر شده به
شدت کاهش يافت .در اواخر فصل پايیز تا اواخر
زمستان به علت کاهش دما ،مدوزها بعد از تکثیر از
بین میروند و زيتودهی آنها کاهش میيابد و با آغاز
بهار و گرم شدن آب دريا شروع به رشد نموده و
افزايش زيتودهی آنها را خواهیم داشت ( Gibbons
.)and Richardson, 2008
در مطالعه حاضر بیشترين میزان میانگین شاخص
تنوع زيستی شانون در تیر ماه ( )1/28و کمترين
مقدار آن در دی ماه ( )1/88بدست آمد .کاهش
میزان اين شاخص در دی ماه ،به علت کاهش تعداد

مشابهی را در بر داشتند .مطالعات پیشین بیشترين
تراکم مدوزها را در اواخر بهار و اوايل تابستان و
کمترين تراکم را در اواخر پايیز و اوايل زمستان
گزارش کردهاند ( ; Michel et al., 1982موسوی ده
موردی .)1836 ،وقتی که شرايط آب وهوايی و میزان
غذای در دسترس مناسب باشند ،اکثر گونه ها خود را
بروز میدهند .اما زمانی که مواد غذايی کم و شرايط
آب و هوايی نامناسب باشد فقط گونه های خاصی
قادر به رشد کردن خواهند بود (.)Mills et al., 2003
سیر صعودی فراوانی مدوزهای آبهای بحرکان در
بهار و اوايل تابستان و سیر نزولی فراوانی آنها از اواخر
پايیز تا اوايل زمستان  ،مؤيد اين مطلب است .در
توجیه علت باال بودن تراکم مدوزها در ماه های گرم
سال ،میتوان به افزايش دمای آب در اين ماهها اشاره
کرد .دما يکی از فاکتورهای مهم غیر زيستی و مؤثر بر
رشد و تولید مثل مدوزها می باشد .فراوانی مدوزهای
گرمسیری به شدت وابسته به دما می باشد و همزمان
با افزايش دما فراوانی آنها نیز افزايش میيابد .زيرا دما
و نور کافی سرعت مراحل تولیدمثلی را در مدوزها
افزايش میدهند ( .)Purcell et al.,2007طبق نتايج
حاصل از آزمون همبستگی در مطالعه حاضر (جدول
 ،)4همبستگی مثبت و معنی داری بین دما و فراوانی
مدوزها مشاهده شد ( )P<0/01که با نتايج حاصل از
فراوانی مدوزها در ماه های گرم سال مطابقت داشت.
عالوه بر اين در مطالعات انجام شده در سواحل
خوزستان ،پیک تولید زئوپالنکتونها به عنوان بخش
مهمی از غذای مدوزها ،در اواخر بهار و اوايل تابستان
اعالم شده است (نیل ساز و همکاران .)1831 ،شهريور
يکی از ماههای گرم سال میباشد .اما تنوع و فراوانی
کل مدوزها در اين ماه نسبت به تیرماه کاهش داشته
است .در مطالعات پیشین نیز فراوانی کل مدوزها در
اواخر تابستان کاهش داشته است ( Michel et al.,
 .)1982در طول دورهی مطالعاتی ،باالترين میزان
اسیديته نیز در شهريورماه ثبت گرديد .طبق نتايج
حاصل از آزمون همبستگی در اين مطالعه (جدول )4
همبستگی منفی و معنی داری بین فراوانی مدوزها و
13
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Study of ecology and taxonomy of Cnidarian medusae (Malagazzidae,
Phialellidae and Phialucidae) in Northwestern Persian Gulf (Bahrakan coasts)
Abstract
In order to study of Cnidarian medusae populatiopn dynamic in Bahrakan waters
(Northwestern Persian Gulf), planktonic samples were collected from 6 stations during July,
August, October of 2010 and December, February, April of 2011. Sampling was conducted
with 300µm mesh size plankton net. Water quality parameters such as salinity, pH,
temperature and dissolved oxygen were measured. In this study 6 species belonging to 3
families (Malagazziidae ،Phialellidae ،Phialellidae) were identified .The medusae density was
the highest in July (60.97 ± 2.56) and lowest in August (2.01 ± 0.76) . Octophialucium
funerarium is the first report in the Iranian waters of the Persian Gulf. In The result of
Correlation test showed that the temperature has the higher relationship whit density of
medusas (P<0.01).
Keywords: Persian Gulf, Bakrakan, Medusae, Taxonomy, Ecology

