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چکیده
هدف از این مطالعه ،بررسی تنوع زیستی روتیفرهای پالنکتونیک در فصول تابستان و زمستان  1393در مصب رودخانه بهمنشیر برحسب
گرادیان شوری افقی بود .نمونهبرداری از  6ایستگاه با استفاده از تور پالنکتونگیری با اندازه چشمه  100میکرون انجام گردید .در این بررسی
 14گونه روتیفر زئوپالنکتونی متعلق به یک راسته و  3خانواده و  6جنس شناسایی شد .گونههای  Brachionus rotundiformisو B. plicatilis

در تمامی ایستگاهها غالب بودند .بیشترین همبستگی معنیدار منفی بین همبستگی روتیفرها با هدایت الکتریکی ( )-0/94و شوری ()-0/93
بود ( .)p<0/05بهطوریکه در مسیر ایستگاههای رودخانه ای به سمت ایستگاههای مصبی با افزایش شوری ،ترکیب و تنوع گونه ای بهشدت
دچار تغییر شد .بیشترین میانگین فراوانی در فصل تابستان و در ایستگاه  1بهمیزان 1362/1فرد در متر مکعب بهدست آمد و در ایستگاه 6
زمستان نیز تقریبا هیچگونه روتیفری مشاهده نشد .بیشترین میزان شاخص تنوع زیستی شانون -وینر در فصل تابستان بهمیزان 1/52و بیشترین
شاخص غالبیت سیمپسون در فصل زمستان بهمقدار  0/4محاسبه شد .نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که شوری موثرترین فاکتور بر تنوع و
تراکم رودخانه بهمنشیر است.
کلمات کلیدی :روتیفر ،زئوپالنکتون ،تنوع زیستی ،شوری ،مصب رودخانه بهمنشیر
* پست الکترونیکی نویسنده

مسئولnsakhaee@yahoo.com :
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خفاییزاده و همکاران
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مقدمه
شوری مهمترین عامل زیستمحیطی است که نقش تعیینکنندهای
در ویژگیهای ساختاری و عملکردی زندگی جانوران و گیاهان را خصوصاً
در مصبها دارد .زئوپالنکتونها بخش مهمی از اکوسیستم مصبی بوده
و جهت مطالعه و بررسی فرآیندهای زیستی با گرادیان شوری مناسب
میباشند .ترکیب و تنوع گونههای زئوپالنکتون ،فراوانی ،ساختار جمعیت
جوامع سطحزی (پالژیک) تحت تاثیر شرایط محیطی تغییر مییابد و
در نتیجه اطالعاتی در مورد انتقال شبکه غذایی سطحزی ،حجم تبادل
مواد آلی و تغییرات انرژی از طریق اکوسیستم ،آلودگی آب و فرآیندهای
اتروفیکاسیون آب ارائه میدهد ( .)2006 a,b ،Teleshروتیفرها گروه
مهمی از زئوپالنکتونهای آبشیرین میباشند که از حدود  1800گونه
روتیفر ،تنها چند گونه قادر به تحمل آبهای شور و لبشور میباشند
( Zakariaو همکاران2007 ،؛  Fontanetoو همکاران2006 ،؛
 Onwudinjoو 1994 ،Egborge؛  Miracleو  .)1989 ،Serraروتیفرها
در مقایسه با محیطهای آب شور و لبشور ،محیط آب شیرین را بهتر
تحمل مینماید ( Fontanetoو همکاران2006 ،؛  Remaneو همکاران
 .)1971با توجه به محدودیتهای آشکار فیزیولوژیکی آبشور بر روی
اکثر روتیفرها ،این گروه برای پاسخ به مشکالت زیستمحیطی با توجه
به تغییرات شوری ،هم در مقیاس فاصله و هم درمقیاس فصلی در
مصبها مورد توجه ویژهای قرار گرفتند .از اهداف اصلی کارشناسان
محیط زیست در جهان ،وابستگی بین زئوپالنکتون و شوری آب بوده
است ( Zakariaوهمکاران2007 ،؛  Fontanetoو همکاران2006 ،؛
 .)1993 ،Hammerبسیاری از مطالعات انجام شده بر روی پراکنش
زئوپالنکتون مصب نشان دادهاند که غنا و فراوانی زئوپالنکتون در مناطق
باالدست افزایش پیدا میکند ( Silvaو همکاران2009 ،؛ Neumann
 .)1995 ،Leitãoدر تحقیق آرا و همکاران (  )1393که بر روی
میکروزئوپالنکتونهای رودخانه بهمنشیر داشتند ،روتیفرها را گروه
غالب زئوپالنکتونها در شوریهای پایین در دهانه رودخانه ،معرفی
نمودند .آنها ،این یافتهها را بهدلیل ارتباط معکوس بین شوری و
پراکنش زئوپالنکتون نسبت دادهاند ،رودخانه بهمنشیر یکی از شاخههای
کارون میباشد که طول آن در حدود  78کیلومتر است که از محل
اتصال کارون به حفار و بهمنشیر شروع میشود و تا دهانه خلیج فارس
ادامه مییابد .این منطقه از نظر توپوگرافی سرزمینی بسیار هموار
محسوب میشود .از ویژگیهای این رودخانه میتوان به عمق کم،
ورودی آب شیرین از کارون و کدورت زیاد اشاره نمود .از قسمت باال
دست رودخانه آب شرب منطقه تامین میشود و از قسمت پاییندست
نیز تحت تاثیر جزر و مد رودخانه بهمنشیر تحت تاثیر الگوی جزر و
مد خلیج فارس قرار دارد (ورناصری و کتابداری . )1387 ،بندر چوئبده
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از پرترددترین بنادر کشور بوده که در این منطقه قرار گرفته است.
تردد زیاد لنجها ،شناورهای کوچک و قایقها ،ورود فاضالبهای شهری
و فعالیتهای کشاورزی زیاد در این منطقه سبب شده که این منطقه
در معرض خطر قرار گیرد .مطالعه اکوسیستمهای دریایی بهدلیل
تغییرات ناشی از فعالیتهای انسانی در آنها ،اهمیت زیادی دارد.
هدف از این مطالعه ،بررسی تنوع روتیفرها در امتداد گرادیان افقی
شوری در فصول تابستان و زمستان در مصب رودخانه بهمنشیر است.

مواد و روشها
نمونهبرداری از روتیفرهای آبهای بهمنشیر در فصول تابستان و
زمستان از ابتدای بهمنشیر و تا دهانه آن انجام گردید .نمونهها از 6
ایستگاه برداشت شدند که  2ایستگاه در موقعیت رودخانهای و  4ایستگاه
در موقعیت مصبی قرار داشتند (جدول 1و شکل .)1جهت نمونهبرداری
از تور پالنکتونگیری چشمه  100میکرون بهصورت سطحی استفاده
گردید .در آزمایشگاه بیولوژی دریا دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر
مشاهده و شمارش زئوپالنکتونها با استفاده از میکروسکوپ اینورت
(مدل  )Olympus TL-2و شناسایی نمونهها تا پایینترین سطح ممکن
با توجه به کلیدها و مقاالت معتبر صورت گرفت ( Al-Yamaniو
همکاران2011 ،؛  Hamaidiو همکاران2011 ،؛  Muxagataو همکاران،
2004؛ 1995 ،Shiel؛  Sharmaو همکاران1980 ،؛ .)1979 ،Stemberger
در این مطالعه فاکتورهای محیطی ،شوری ،هدایت الکتریکی ،اکسیژن
محلول توسط دستگاه دیجیتالی پرتابل  Hachمدل  Sension5اندازهگیری
شدند .شاخصهای تنوع زیستی مورد بررسی شامل شاخص شانون،
شاخص مارگالف ،شاخص ترازی زیستی هیل و شاخص غالبیت سیمپسون
بودند ( Jorgensonو همکاران .)2005 ،بهمنظور بررسی اختالف معنیدار
میان مقدار عددی این شاخصها با توجه به ماههای مختلف نمونه برداری،
از آزمون آنالیز واریانس یکطرفه ( )p<0/05و پس آزمون  Tukeyو برای
بررسی رابطه از  Correlationاستفاده گردید .کلیه دادهها با نرمافزار
 SPPS 5/11مورد بررسی قرار گرفتند.
جدول :1مختصات جغرافیایی ایستگاههای مورد مطالعه
ایستگاه

شماره ایستگاه

پل خرمشهر
ایستگاه 12
پل ذوالفقاری
روستای تنگه
چوئبده
دهانه بهمنشیر

1
2
3
4
5
6

طول جغرافیایی

عرض جغرافیایی

30◦ 26' 25'' N 48◦ 13' 1'' E
30◦ 22' 2'' N 48◦ 15' 5'' E
30° 18' 54"N 48° 20' 5" E
30° 01' 12"N 48° 20' 40" E
30° 00´ 4" N 48° 57' 24˝E
29° 52' 20"N 48° 57' 8" E
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شکل :3تغییرات هدایت الکتریکی در دو فصل زمستان و
تابستان در ایستگاههای مصب بهمنشیر سال 1393
شکل :1موقعیت ایستگاههای نمونهبرداری شده در آبهای بهمنشیر 1393

نتایج
میانگین شوری در فصل زمستان و تابستان بهترتیب ،11/15±9/28
 10/28±7/92قسمت در هزار بود .نتایج حاصل از آنالیز یکطرفه در
دوره نمونهبرداری نشان داد که بین ایستگاههای مختلف در این دو
فصل اختالف معنیدار وجود دارد ( .)p<0/05اما بین دو فصل اختالف
معنیداری وجود نداشت (شکل .)2میانگین هدایت الکتریکی در دو فصل
تابستان و زمستان بهترتیب 12/33±7/32و  10/38±6/76میلیزیمنس
بر سانتیمتر بود (شکل.)3

نتایج حاصل از اندازهگیری اکسیژن محلول در بهمنشیر نشان
داد که میانگین این فاکتور در تابستان و زمستان 9/21±1/05 ،و
 10/49±0/85میلیگرم بر لیتر بود .نتایج حاصل از آنالیز یکطرفه
حاکی از آن بود که بین ایستگاههای مختلف در دو فصل اختالف
معنیدار وجود دارد و نیز ثابت شد که بین دو فصل اختالف معنیدار
وجود ندارد (( )p<0/05شکل.)4
تابستان
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شکل  :2تغییرات شوری در دو فصل زمستان و تابستان در
ایستگاههای مصب بهمنشیر سال 1393

۶

۵

۳
۴
ایستگاه

۲

۱۴
۱۲
۱۰
۸
۶
۴
۲
۰

۱

شکل  :4تغییرات اکسیژن محلول در دو فصل زمستان وتابستان
در ایستگاههای مورد بررسی در مصب بهمنشیر سال 1393

بهطورکلی در این بررسی  14گونه روتیفر متعلق به یک راسته و
 3خانواده و  6جنس شناسایی شد .نام گونههای شناسایی شده در
جدول  2قید شده است .همچنین در شکل  5برخی از تصاویر
روتیفرها به نمایش گذاشته شده است.
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 گونههای مختلف روتیفرهای شناسایی شده در مصب بهمنشیر:2 جدول
گونه
Brachionus plicatilis (muller, 1786)
Brachionus calyciflours (pallas, 1766)
Brachionus quadridentatus (Ehrenberg, 1832)
Brachionus urceolaris (muller, 1773)
Brachionus angularis (gosse, 1851)
Brachionus leydigi (john,1856)
Brachionus rotundiformis (Tschugunoff,1921)
Brachionus sericus ( Rousselet, 1911)
Keratella valga (ahlstrom, 1943)
Keratella sp.
Unknown sp.
Lenca ungulate (Gosse, 1887)
Monostyle closterocerca (schmarda, 1895)
Unknown sp.

B. angularis : 4 تصویر

جنس

خانواده

راسته

رده

Brachionus

Brachionidae

Ploimina

Monogononta

Keratella
Anuraeopsis
Lecane
Monostyle
Lepadella

B. urceolaris :3تصویر

B. rubens :8تصویر

Keratella valga

:7 تصویر

Keratella sp. :12تصویر

Anuraeopsis sp. :11 تصویر

Monostyla closterocerca :14تصویر

Lecanidae
Colurellidae

B. calyciflorus :2 تصویر

Brachionus quadridentatus :1تصویر

B. plicatilis :6تصویر

B. rotundiformis :5تصویر

Lepadella sp.

:10تصویر

B. leydigi Chon

:9 تصویر

Lecane ungulata :13تصویر

 تصاویر گونههای مختلف شناسایی شده در رودخانه بهمنشیر: 5 شکل
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بررسی تراکم روتیفرها در طی دوره مطالعاتی نشان داد که میانگین
تراکم روتیفرها در دو فصل تابستان و زمستان بهترتیب 598/1و 40/2
فرد در مترمکعب میباشد .بیشترین میانگین فراوانی در فصل تابستان
و در ایستگاه  1بهمیزان 1362/1فرد در مترمکعب بهدست آمد و در
فصل زمستان و در ایستگاه 6نیز تقریباً هیچگونه روتیفری مشاهده نشد
(شکل .)6نتایج حاصل از واریانس یکطرفه نشان داد که بین ایستگاهها

 K. valga B. urceolaris ،B.rotundiformis,و  B. calyciflourisغالب
بودند .با حرکت از رودخانه (ایستگاه 1و )2بهسمت دهانه مصب تنوع
و تراکم روتیفرها کم شد .به طوریکه در ایستگاه  6در نزدیکی دهانه
مصب هیچگونه روتیفری مشاهده نشد .مقایسه تعداد گونههای
روتیفرها نشان داد که تعداد گونهها در فصل تابستان ( 11فرد در متر
مکعب) بیشتر فصل زمستان ( 9فرد در مترمکعب) است ( شکل.)10

در فصول مورد بررسی اختالف معنیدار وجود دارد (( )p<0/05شکل.)7
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شکل  :8درصد فراوانی نسبی گونههای غالب روتیفر ها در مصب
بهمنشیر در سال 1393
B.Plicattilis

شکل :6میانگین تراکم روتیفردر فصل تابستان و زمستان
در مصب بهمنشیر در سال 1393

K.valga
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B.Urceolaris
B.Rotundiformis
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شکل : 9مقایسه تنوع گونههای مختلف روتیفرها در ایستگاههای مختلف
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شکل :7مقایسه تغییرات میانگین روتیفرها در ایستگاههای مورد

میانگین فراوانی گونههای روتیفر در فصل گرم و سرد در تمام
ایستگاهها نشان داد که بهطورکلی  5گونه دارای بیشترین فراوانی
نسبی بودند که در مجموع تقریب ًا  %80از کل روتیفرها را شامل میشوند.
گونههای Brachionus plicatilis, B. rotundiformis, Keratella valg
 B. calyciflourو  B. urceolarisبهترتیب با  8 ،11/5 ،23/5 ،32/3و
 %7/7فراوانی گونههای غالب روتیفرها مشاهده شدند (شکل .)8در
ایستگاههای رودخانهای  1و  2با محدوده شوری )PSU( 2/53-4/10
گونههای غالب روتیفرها در این ایستگاهها شامل ،B. plicattilis
 B. calyciflouris ،B. rotundiformisو  K. valgaبودند (شکل  .)9در
B.plicattilis
ایستگاه 3،4و 5گونههای

تعداد گونه

مطالعه در دو فصل در مصب بهمنشیر 1393

زمستان فصل تابستان
شکل  :10مقایسه تعداد گونههای روتیفرها در فصول مختلف

نتایج حاصل از آزمون همبستگی پیرسون نشان داد که بین
فراوانی روتیفرها با فاکتورهای محیطی هدایت الکتریکی و شوری
بیشترین همبستگی منفی و معنیداری وجود داشت (.)p<0/05
هم چنین ما بین دما و فراوانی روتیفرها همبستگی منفی مشاهده
گردید اما از نظر آماری این همبستگی معنیدار نبود (جدول.)3
405

تنوع زیستی روتیفرهای پالنکتونیک در امتداد گرادیان افقی شوری در مصب رودخانه بهمنشیر

خفاییزاده و همکاران

جدول : 3نتایج همبستگی بین فراوانی روتیفرها و فاکتورهای محیطی
فراوانی روتیفرها و فاکتورهای محیطی

اکسیژن محلول
0/073
p>0/05
0/186
p>0/05
0/14
p>0/05
0/21
p>0/05

اکسیژن محلول

1

فراوانی روتیفر
هدایت الکتریکی
شوری
دما

مطابق نتایج حاصل از مقایسه میزان شاخصها در دو فصل به
ترتیب بیشترین مقدار میانگین تنوع شانون ( )1/0±52/16در فصل
تابستان ،شاخص ترازی زیستی هیل بین  0/73 -1/8در فصل تابستان،
شاخص مارگالف ( )1/0±17/15در فصل تابستان ،شاخص غالبیت
سیمپسون با مقدار ( )0/0±40/095در فصل زمستان بهدست آمد.
مقدار میانگین شاخصهای زیستی مورد مطالعه در دوره مطالعاتی در
جدول  4قید شده است .مقایسه میانگین میزان شاخصهای اکولوژیکی
در برخی ایستگاههای مورد مطالعه در طول سال ،اختالف معنیداری
را نشان داد (.)p<0/05
جدول  :4مقدار میانگین شاخصهای اکولوژیک در فصول مختلف
در آبهای بهمنشیر 1392
شاخص
تنوع شانون
غنای مارگالف
ترازی هیل
غالبیت سیمپسون

زمستان
1/12±0/28a
0/73±0/42 b
0/75±0/16b
0/40±0/095b

تابستان
1/52±0/16a
1/17±0/15a
0/80±0/14a
0/26±0/038a

بحث
مصب یک محیط انتقالی بین آب شور و شیرین است و وقتی
آب رودخانه و دریا مخلوط میشوند آبهای لبشور بهوجود میآیند
( .)1993 ،Nybakkenدر این بررسی  2ایستگاه موقعیت رودخانهای
(شوریهای  0/5-5قسمت در هزار () )PSUو  4ایستگاه موقعیت
مصبی (شوریهای  )PSU 5-30را داشتند .از ایستگاههای رودخانهای
(1و )2به سمت ایستگاههای مصبی ( 5 ، 4 ،3و  ،)6با افزایش شوری،
ترکیب و تنوع گونهای روتیفرها بهشدت دچار تغییر شد .بهطوریکه
در ایستگاه  6تقریباً هیچ روتیفری مشاهده نشد .بهطورکلی در این
تحقیق  14گونه روتیفر شناسایی شد که بیشترین تراکم و تنوع
روتیفرها در ایستگاههای  2 ،1و  3با بازه شوری PSU 2/5-5/7
مشاهده شد .نتایج مشابهی نیز توسط  Soetaertو Van Rijswijk
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دما
-0/54
p>0/05
0/44
p>0/05
0/62
p>0/05
1

شوری
-0/93
p<0/05
0/96
p<0/05
1

هدایت الکتریکی
-0/94
p<0/05
1
0/96
p<0/05

0/62

0/44

p>0/05

p>0/05

0/21

0/14

0/18

p>0/05

p>0/05

p>0/05

( )1993بهدست آمده است .آنها گروه غالب زئوپالنکتونها در
شوریهای پایین در دهانه رودخانه را روتیفرها معرفی کردند.
همچنین این محققان گزارش نمودند که پراکنش زئوپالنکتونها در
مصب بر اثر تغییرات شوری ،دما ،کدورت و مواد غذایی است.
 )2003( Godhantaramanتنوع میکروزئوپالنکتونها را در سیستم
مصبی در ژاپن بررسی و بیشترین فراوانی روتیفرها را در شوری
 PSU 1/5-7/5گزارش نمودند .وی علت تراکم زیاد روتیفرها را
سازگاری باالی آنها در شوری های کم و مهیا بودن شرایط تغذیهای
و تولیدمثل آنها بیان کرده و روتیفرها را شاخص آبهای شیرین
معرفی نمود .در پژوهش حاضر نیز روتیفرها تقریباً در همین محدوده
شوری کم دارای بیشترین تنوع و تراکم بودند .در این بررسی گونههای
 B. plicatilisو  B. rotundiformisدر همه ایستگاهها وجود داشتند و
این نشاندهنده سازگاری باالی این موجودات در شوریهای مختلف
میباشد Fielder .و همکاران ( )2000در بررسی تاثیر شوری و دما بر
روی  B. plicatilisو  B. rotundiformisگزارش نمودند که این دو
گونه آستانه تحمل شوری و دمای گستردهای دارند .در مطالعه حاضر
نیز این دو گونه تقریباً در همه ایستگاهها مشاهده شدند (شکل.)8
روتیفرهای  B. rotundiformisو  B. pilcatilisاز نظر مورفولوژیکی
بسیار شبیه بههم ولی از نظر اندازه با هم متفاوت هستند .بهطوریکه
در ابتدا ،براساس نمونههایی که از دریای خزر صید شدB. rotundiformis ،
را گونهایی از  B. pilcatilisمعرفی نمودند (.)1921 ،Tschugnuoff
آنها همچنین گونه  B. pilcatilisرا نوع  L-typeو گونه B. rotundiformis
را نوع  S-typeنامیدند .اما اخیراً این دو گونه را در دو گروه متفاوت
طبقهبندی میکنند ) Castilhoو  )2000 ،Arcifaنتایج بررسی حاضر
نیز نشان داد که این دو گونه کامالً مجزا میباشند .روتیفرهای B.
 rotundiformisو  B. pilcatilisاز جمله روتیفرهای یوریهالین هستند
که بهعنوان منبع مهم غذای زنده الرو ماهیان دریایی در آبزیپروری
محسوب میشوند ( Lubzensو همکاران .)1989 ،نتایج حاصل از
آزمون همبستگی پیرسون در مطالعه حاضر نشان داد که بین شوری

فصلنامه علمی پژوهشی محیط زیست جانوری

و تراکم روتیفرها رابطه منفی و معنیدار وجود دارد (جدول .)3در
مطالعه  Paturejو  )2015( Gutkowskaکه بر روی اثرات شوری
روی اجتماعات زئوپالنکتونها گزارش نمودند که بین شوری و تراکم
روتیفرها همبستگی منفی و معنیدار وجود دارد .اما  Perumalو
همکاران ( )2009در مطالعه تغییرات فصلی زئوپالنکتونها در مصب
واقع در جنوب هند ،همبستگی مثبت بین شوری و تراکم روتیفرها را
گزارش دادند .شوری یکی از مهمترین عوامل زیست محیطی است که
بهطور قابل توجهی اجتماعات مصبی را تحت تاثیر قرار میدهد و به
عنوان یک عامل محدودکننده در پراکنش موجودات زنده عمل میکند
( Sridharو همکاران .)2006 ،تغییرات هدایت الکتریکی در این
مطالعه کامالً مطابق با تغییرات شوری بود و با حرکت از رودخانه به
سمت دریا مقدار هر دو فاکتور بهطور همزمان افزایش یافت (اشکال
 2و  .)3همچنین همبستگی مثبت بین تراکم روتیفرها و اکسیژن
محلول مشاهده شد Clarke .و همکاران ( )2013در مطالعاتی که بر
روی دینامیک جمعیت روتیفر در تاالب نیجریه داشتند ،نتایج مشابهی
را گزارش نمودند به این ترتیب که افزایش اکسیژن محلول تاثیر
مثبتی بر روی تراکم روتیفرها دارد .افزایش در میزان اکسیژن محلول
را میتوان به جریان آب باال و فعالیتهای بیولوژیکی فیتوپالنکتون
(فتوسنتز) نسبت داد ( Molaو  .)2014 ،Parveenهمانگونه که در
جدول  3این بررسی مشخص است ،این همبستگی مثبت ممکن است
ناشی از جریانات جزر و مدی رودخانه بهمنشیر و همچنین فعالیت
بیولوژیک فیتوپالنکتونهای آن باشد ،البته برای یافتن نتیجه قطعی
بررسی همهجانبه فاکتورهای محیطی و فعالیت فیتوپالنکتونها نیاز
است .در مطالعه حاضر ،بیشترین تراکم روتیفرها در فصل تابستان
بهمیزان  598/13فرد در مترمکعب و کمترین آن در فصل زمستان
بهمیزان  40/29فرد در مترمکعب مشاهده شد(شکل .)5مطالعات
متعدد در آبهای سواحل خوزستان نشان داده است که بیشترین
میزان مواد غذایی و تراکم فیتوپالنکتون در اوایل تابستان و کمترین
مقدار در فصل زمستان مشاهده شده است ( Sabzو همکاران2010 ،؛
 Nilsazو همکاران )2005 ،و از آنجاییکه اکثر زئوپالنکتونها
مستقیماً و یا با یک واسطه از فیتوپالنکتونها تغذیه میکنند ،بنابراین
این امر میتواند علت اصلی باال رفتن تراکم و تنوع زئوپالنکتونها در
فصل تابستان و کاهش آنها در فصول سرد باشد ( Mudhaو همکاران
2007 ،؛ Yahiaو همکاران .)2004 ،بهطورکلی در فصول سرد نیز با
کاهش درجه حرارت آب و تغییرات میزان شوری (بر اثر دالیل
مختلفی چون بارندگی ،وزش باد ،تبخیر سطحی و ورودی آب شیرین)
میزان استرس در محیط افزایش مییابد که در نهایت منجر به کاهش
تولیدات فیتوپالنکتونها و بهدنبال آن زئوپالنکتونها میگردد (نیل-
ساز و همکاران Sulehria .)1384 ،و همکاران
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( )2009بیشترین تراکم روتیفرها در تابستان و کمترین آن را در
زمستان ثبت کردند .میانگین ساالنه فراوانی گونههای روتیفر در تمام
ایستگاهها نشان داد که  5گونه دارای بیشترین فراوانی نسبی بودند
که در مجموع تقریباً  %80از کل روتیفرها را شامل میشوند .گونههای
 B. Calyciflours ،K. valga ،B. rotundiformis ،B.plicatilisو B.
 urceolarisبهترتیب با  8 ،11/5 ،23/5 ،32/3و  %7/7فراوانترین
گونههای غالب روتیفرها بودند (شکل Mola .)7و  )2015( Ahmedدر
مطالعه ساختار و تنوع زئوپالنکتونها و ارتباط آنها با تغییرات زیست
محیطی در رودخانه نیل در مصر ،B. calyciflours ،B. plicatilis
 Keratella sp.و  B. urceolarisرا گونههای غالب روتیفرها گزارش
دادند Sherbiny .و همکاران ( )2011در مطالعه زئوپالنکتونها در
کانال سوئز مصر و همچنین  Deviو  )2012( Ramanibaiدر آبهای
چین گونه  B. plicatilisرا از گونههای غالب روتیفرها معرفی کردند.
تنوع زیستی یکی از مهمترین مولفهها برای تعیین سالمت اکوسیستمها
و یکی از معیارهای مهم برای نشان دادن اهمیت زیستگاههای مورد
حفاظت میباشد ( .)2002 ،Priceبیشترین مقدار شاخص غنای
گونهای در فصل تابستان ( )1/17بهدست آمد Sulehria .و همکاران
( )2009در بررسی کیفیت آب و تنوع روتیفر در آبهای پاکستان،
بیشترین شاخص تنوع را در فصل تابستان ( )3و کمترین آن را در
فصل زمستان ( )1/77گزارش نمودند .علت افزایش تعداد گونهها در
فصل گرم ،افزایش دما است که همبستگی مستقیم و معنیداری با
تراکم روتیفرها دارد .از طرف دیگر ،میزان باالی غنای گونهای در فصل
تابستان میتواند بهدلیل وجود زنجیر غذایی بزرگتر باشد .شاخص
شانون بیشترین حساسیت را به تغییرات گونههای نادر در جامعه
دارد ( .)1999 ،Krebesنتایج این بررسی نشان داد که بیشترین مقدار
شاخص شانون جمعیت روتیفرهای مصب رودخانه بهمنشیر در فصل
تابستان بهمیزان  1/52بود که بهعلت حداکثر بودن تعداد گونهها در
این فصل میباشد .کمترین میزان شاخص شانون نیز در فصل زمستان
بهمقدار  1/12محاسبه گردید .پاپهن و همکاران ( )1390در بررسی
تاالب هوالعظیم بیشترین تنوع جمعیتی زئوپالنکتونها که ناشی از
فراوانی تنوع گونههای خانواده  Brachionidaeاز گروه روتیفرها بودند
را در فصل تابستان گزارش نمودند که تا حدی با نتایج این بررسی
همخوانی دارد Saygi .و همکاران ( )2010نیز در بررسی جوامع
زئوپالنکتونی در مصب  Kizilirmak Deltaدر ترکیه ،محدوده شاخص
شانون را بین  0/61 -1/67گزارش دادند .این نتایج با نتایج تحقیق
حاضر مطابقت دارد .همچنین بیشترین میزان شاخص غالبیت
سیمپسون روتیفرهای بهمنشیر در فصل زمستان ( )0/40و کمترین
آن در فصل تابستان( )0/26بهدست آمد .با توجه به کمتر بودن تنوع
در فصل زمستان این نتیجه منطقی است )2013( Sulehria .در
407
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 محدوده این شاخص،مطالعه شاخصهای تنوع روتیفرها در پاکستان
 بهدست آوردند که تقریباً مشابه با محدود این0/31-0/48 را بین
 بیشترین میزان میانگین این شاخص.شاخص در مطالعه حاضر است
) و کمترین میزان میانگین این0/80( ترازی زیستی در فصل تابستان
) گزارش شد که در مجموع بین این0/75( شاخص در فصل زمستان
 حضور گونههای غالب در.دو فصل اختالف معنیداری مشاهده نشد
 کمتر بودن این شاخص در.نمونه باعث کاهش این شاخص میشود
 وSaba .فصل زمستان بهعلت غالب بودن گونههای از روتیفرها است
 محدوده این،) در مطالعه تنوع زئوپالنکتونها در هند2015( همکاران
 بهدست آوردند که تا حدودی با نتایج این0/81-0/87 شاخص را بین
 از گروه روتیفرهاBrachionidae  فراوانترین خانواده.بررسی مطابقت دارد
 مطالعات نشان میدهد که با توجه به زمان بیشترین تنوع جمعیت.بود
 و کمترین تنوع مربوط1390 زئوپالنکتونی مربوط به اردیبهشت ماه
 بهطورکلی میانگین ساالنه فراوانی گونههای. بود1390 به دی ماه
روتیفر در تمام ایستگاهها نشان داد که گونههای غالب شامل
%60 ً میباشند که در مجموع تقریباB. plicatilis  وB. rotundiformis
 قابل ذکر است که نتایج تحقیقات.از کل روتیفرها را شامل میشود
B. ) نشان داده است که پپتیدهای گونه1395( خفایی و همکاران
 دارای فعالیت آنتیاکسیدانی چشمگیری بوده و امکانplicatilis
 لذا با توجه.استفاده از آن را بهعنوان مکمل در مواد غذایی وجود دارد
بهوفور این گونه در آبهای بهمنشیر و دارا بودن خواص آنتیاکسیدانی
 تکثیر و پرورش،میتوان تحقیقات جدیدی درخصوص خالصسازی
.و تجاری سازی این گونه در منطقه آبادان و خرمشهر را آغاز نمود
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