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 ران، ایدانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار، چابهار گروه زیست شناسی دریا، دانشکده علوم دریایی،: فاطمه ذبیحی 

 ران، ایدانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار، چابهار گروه زیست شناسی دریا، دانشکده علوم دریایی، :فریمانگیالن عطاران 

 

 1397 اسفندتاریخ پذیرش:            1397 آذرتاریخ دریافت: 

 چکیده

 از ای برخوردار است. هدفغذایی و هرم اکولوژیک اکوسیستم دریایی از جایگاه ویژه ها در زنجیرهنقش و اهمیت زئوپالنکتون 

 با چابهار شرقی سواحل از بردارینمونه. باشدمی های سواحل شرقی چابهارتاثیر مانسون بر تنوع زیستی زئوپالنکتون بررسی پژوهش، این

ایستگاه در مناطق خلیج  8 در صورت کشش افقی،متر بهسانتی 30 دهانه با و میکرون 100 چشمه با زئوپالنکتون مخروطی تور از استفاده

 جمعیت از درصد 87/66 پاروپایان رده ،با توجه به نتایج. گرفت انجام 1396 بهار تا 1395از تابستان  فصل 4 چابهار، بریس و رمین طی

 حضور ترینبیش ،(درصد 6) سانانسالپ ،(درصد 53/7) ایدوکفه تناننرم پس از رده پاروپایان،. دادند اختصاص خودبه را هازئوپالنکتون

. شدند شامل بردارینمونه مختلف فصول در را( درصد 22/2 با مجموع در) حضور ترینکم استراکودا سرطنابداران، پرتاران، هایرده و

ترتیب در فصل به غالبیت ترین شاخص(، باالترین و پایین99/0( و بهار )3پاییز ) فصل ترتیب دربه شانون شاخص ترینباالترین و پایین

( و 97/0بهار ) ترتیب در فصل پاییز وبه یکنواختی شاخص ترینباالترین و پایین ( و94/0( و تابستان و بهار )95/0پاییز و زمستان )

 ناشی تغییرات تأثیر تحت منطقه این هایزئوپالنکتون اجتماعات ساختار تحقیق، از حاصل نتایج به توجه با. شد ( محاسبه94/0تابستان )

 محیط که دارد پاسخی به بستگی هازئوپالنکتون فصلی نوسانات و تولید چرخه. باشدمی ساحلی فراچاهنده هایجریان و مانسون بادهای از

 گونه به گونه چند دارند، قرار( مانسون)شدید  اختالالت معرض در زئوپالنکتونی موجودات کههنگامی نتیجه، در. دهدتغییرات می این به

 .یابند کاهش ایگونه یکنواختی و شوندمی تبدیل غالب

  زئوپالنکتون، سواحل چابهار، مانسون، تنوع زیستی، مکران کلیدی:کلمات 

 Loghmani.mehran@gmail.com: * پست الکترونیکی نویسنده مسئول
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 مقدمه
 محیطی شرایط از شاخصی ها،فیتوپالنکتون و هازئوپالنکتون       

 به هاآن. هستند آب کیفی شرایط به حساس چراکه باشندمی

 مقدار نیز و دهندمی نشان واکنش آب در شده حل اکسیژن مقدار

 صید حتی و کم غذای و سمی هایآلودگی یا و غذایی مواد زیادی

 زئوپالنکتون گسترش با. گذاردمی تأثیر شانگستردگی بر زیاد،

 و هاآن شده تولید تودهزیست افزایش توانمی منطقه، یک در

 پراکندگی و توزیع. داشت انتظار را آبزی هایگونه تنوع و گستردگی

 را اقیانوسی هایجریان و دما تأثیر خوبیبه تواندمی هازئوپالنکتون

 Biktashev) هستند آزاد شناگرانی هازئوپالنکتون زیرا ،کند منعکس

 محدوده در و ایران جنوب در مکران دریای .(2003و همکاران، 

به  جنوب از و است شده واقع بلوچستان و سیستان های استانآب

باشد. می آن دریایی جریانات تاثیر تحت و بوده مرتبط هند اقیانوس

 ازخصوصیات شاخص منطقه (Monsoon) موسمی بادهای وزش

 دریای شناختیو بوم محیطی هایبر ویژگی ایعمده تاثیر که است

 در ویژههب که هند موسمی اقیانوس بادهای و هاجریان دارد. مکران

 گذارد.می اثر مکران روی دریای بر دهد،می رخ هند غربیشمال

 اهمیت دارای منطقه تغییر دمای در مانسون بادهای کهطوریهب

در بررسی  Smith (1995) (.1374 همکاران، و )حقیقی است ایویژه

فصول مانسون در دریای  در هازئوپالنکتون جمعیت ساختار تغییرات

 مشاهده زمستانه مانسون در را آبزیان این ترین فراوانیعرب بیش

 فصلی تغییرات ایجاد در عامل موثرترین باد که و معتقد بود کرد

 هایزنجیره از حیاتی اجزای هازئوپالنکتون .هاستاین ارگانیسم

 .دهندمی تشکیل را مکران دریای و ازجمله اقیانوسی هایآب غذایی

 چون محیطی فشارهای تأثیر تحت شدتبه زئوپالنکتونی جوامع

 ویژه پدیده مانسونیبه هوایی و آب تغییرات و ینانسا هایفعالیت

 تعیین برای مهم شاخصی عنوانبه توانندمی رواین از گیرندمی قرار

 طوالنی بررسی(.  1392)پوالدی، باشند مطرح آبی محیط کیفیت

 پیش برای مهمی مبنای خط تواندمی زئوپالنکتونی، جوامع مدت

 هازئوپالنکتون .باشد آبی هایاکوسیستم در آینده تغییرات بینی

 الرو برای استفاده مورد یغذایمنبع  ترینمهم عنوانبه چنینهم

 تولیدات بر هاآن جمعیت افزایش با لذا .باشندمی مطرح نیز ماهیان

 از گروه این جمعیتی بررسی بنابراین .گرددمی افزوده نیز آبزی

)رضایی و  باشد اهمیت حائز مختلف جوانب از تواندمی جانداران

ها در محدوده در ارتباط با جمعیت زئوپالنکتون (.1389همکاران، 

شمالی سواحل مکران مطالعات معدودی صورت گرفته ازجمله 

بندی که در رابطه با شناسایی و رده (1389)سنجرانی و همکاران 

های ایرانی ها در آبهای جانوری و تعیین فراوانی آنزئوپالنکتون

قبل و بعد مانسون تابستانه از تنگه هرمز تا پسابندر  در عمان دریای

، %22داران دریایی با ، مژه%25پاروپایان با  گرفته، چابهار صورت در

های غالب بودند. سنجرانی گروه %2 با تناننرم و %6 با دارانطنابنیم

های دریای عمان در ( در مطالعه راسته کاالنوئیدآ در آب1393)

قبل و بعد از مانسون از تنگه هرمز تا پسابندر مشخص گردید که 

های مختلف در دو مقطع زمانی قبل فراوانی این راسته در ایستگاه

و  Fazeliمطالعه  و بعد مانسون کامالَ با یکدیگر متفاوت است. در

در مورد تغییرات فصلی ساختار جمعیت ( 2013) همکاران

ها در سواحل چابهار، پاروپایان رده غالب شناسایی زئوپالنکتون

ها الرواسه ها، کالدوسرها و پیکانیان قرار داشتند شده و پس از آن

دلیل شرایط هیدرولوژیکی ها در بین فصول مانسون بهو تراکم آن

 Al-Khayatبه  توانمی کشور خارج مطالعات در متفاوت بودند.با هم 

های صنعتی بر روی تخلیه پساب که تأثیر Nour El-Din (2001) و

فارس در محدوده کشور قطر را مورد جوامع زئوپالنکتونی خلیج

در سواحل  (2003) و همکاران Abdel-Aziz بررسی قرار دادند.

، کورداتاها را %39( را با Arthropodaبندپایان )، های عربستانآب

از  ند.های غالب معرفی کرداز گروه %12و پروتوزوآها را با  %37با 

چنین های آبی و همها در ساختار اکوسیستمجاکه زئوپالنکتونآن

ای برخوردار بوده ارزیابی توان تولید در هر نوع آبی از اهمیت ویژه

مانسون بر تنوع  در رابطه با تاثیرکه اطالعات کافی توجه به این و با

هدف  ،نیست دست در چابهار شرقی سواحل هایزئوپالنکتون زیستی

از این تحقیق ارائه گزارشی از وضعیت تنوع زیستی این گروه از 

 آبزیان در سواحل شمالی دریای مکران است.

 

 هاشمواد و رو
در  1396تا بهار سال  1395برداری از تابستان نمونه       

(. 1)جدول  های معین شده در این مطالعه، انجام گردیدایستگاه

آوری، های آب و زئوپالنکتون پس از جمعدر این تحقیق، نمونه

بعدی به آزمایشگاه  مطالعاتی اهداف برای جداگانه صورتبه هرکدام

 همه دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار منتقل شدند.

 هایبرچسب توسط ایشیشه ظروف در گرفتن قرار از پس هانمونه

 و شده مشخص هاآن آنالیزی ماده نوع و تاریخ، ایستگاه، ضدآب،

 .شدند داده انتقال آزمایشگاه به یخ با همراه عایق ظروف در
 چشمه بامخروطی زئوپالنکتون  تور از برداری،نمونه منظوربه       

برداری به نمونه .شد استفاده مترسانتی 30با دهانه  میکرون 100

درجه  45صورت افقی از سطح  آب صورت گرفته و تور با زاویه 

با کمک زاویه سنج در قایق تثبیت شده و با سرعت ثابت حدوداً 
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دقیقه  5دریایی شروع به حرکت نمود. مدت زمان تور کشی  گره 4

 تکرار انجام گردید. 3در هر ایستگاه بوده که با 
 

برداری های نمونهایی ایستگاهمشخصات جغرافی: 1جدول

 در سواحل شرقی چابهار

 

از لوپ آزمایشگاهی  استفاده با هازئوپالنکتون ابتدایی شناسایی

به این  ،انجام شد Olympus, SZ6045, Japanبه مشخصات 

ها شناسایی شده تهیه و در هر مرحله صورت که جدولی از رده

و با  ریخته شد الم باگاروف نظر در سی از حجم نمونه موردسی 10

های مشاهده لوپ و حرکت دادن آن، نام نمونه دادن الم در زیر قرار

شده در جدول ثبت و پس از اتمام بررسی حجم نمونه مربوط به 

ن، شمارش کلی هر رده انجام گرفت. در مرحله بعد یک زما

 NIKONها از میکروسکوپ اینورت )شناسایی دقیق زئوپالنکتون

از کلیدهای شناسایی  40نمایی ( با بزرگSMZ1500 مدل

، Murano و Chihara) شد استفاده شورلب و شورآب هایزئوپالنکتون

؛ 1984و همکاران،  Maguire؛ Laverack ،1991و  Todd؛ 1997

Nishida ،1983 ؛Monchenko ،1974.) 

 وLudwig ) شوداز طریق معادله زیر محاسبه می شانونشاخص 

�́�(                 1معادله ) :(1988همکاران،  = − ∑ 𝑝𝑖
𝑛
i=1 log𝑒 𝑝𝑖 

 ،ام i گونه نسبی فراوانی = 𝑝𝑖 ،وینر -= شاخص شانون�́�:در این رابطه

n ( 
𝑛𝑖

N
 = تعداد گونه  (

 Ludwig ) محاسبه شد شاخص سیمپسون نیز از طریق معادله زیر

λ                                 :(1988همکاران،  و = ∑ (𝑃𝑖)
2𝑛

𝑖=1 

ها عبارت است از نسبت فراوانی هریک از گونه 𝑃𝑖 :رابطهدر این 

  :شودصورت زیر برآورد میهدر نمونه که ب

=𝑃𝑖                 (2معادله )
𝑛𝑖

N
       i= 1, 2, 3….., n       

، Pielou) استفاده شد زیر معادله ها ازگونه یکنواختی تعیین منظوربه

 J΄=H΄/lns                        (                  3) معادله :(1967

= تعداد گونه در نمونه، S = شاخص تنوع شانون،΄H:در این رابطه

J΄ یکنواختی= شاخص 

ها از طریق آزمون پس از اطمینان از نرمال بودن داده       

ها بین ایستگاه در آماری اختالف تعیین یبرا اسمیرنوف-کولموگراف

طرفه برداری شده از تحلیل واریانس یکو فصول مختلف نمونه

(ANOVAبا استفاده از نرم )19 افزارهای آماریSPSS   استفاده

مقایسه دو به دو فصول مختلف از آزمون تعقیبی منظور شد و به

کمک زیستی بههای تنوعاستفاده شد. تعیین مقادیر شاخص توکی

 صورت پذیرفت.  0/6Primer افزارنرم

 

   نتایج

در مجموع این تحقیق : هاترکیب گونه و فراوانی جنس       

(. 1شکل) رده از جوامع زئوپالنکتونی شناسایی شدند 10مطالعات 

، Paracalanusجنس شامل  9، با Calanoidaپاروپایان، راسته  رده

Acartia ،Acartiella ،Clausocalanus ،Centropages ،

Pseudodiaptomus، Tortanus ،Euchaeta  وTemora راسته ،

Cyclopoida با دو جنس ،Oithona  وCorycaeus  و راسته

Harpacticoida  با دو جنسMacrosetella  وEuterpina  حضور

ها را درصد از جمعیت زئوپالنکتون 87/66داشتند. رده پاروپایان، 

ای تنان دوکفهبعد از رده پاروپایان، رده نرم خود اختصاص دادند.به

ترین حضور و درصد حضور(، بیش 6)Thaliaceaدرصد(،  53/7)

ترین حضور کم Polychaeta ،Cephalochordata ،Ostracodaرده 

برداری را در فصول مختلف نمونه (درصد 22/2موع با )در مج

 شامل شدند.

تراکم تنان، در فصل تابستان با ، نرم1مطابق جدول        

درصد حضور( بیش  55/11مترمکعب )فرد بر  1479±86/3226

ها، در فصل پاییز از سایر فصول مشاهده شدند. ولی جمعیت آن

درصد  04/6مترمکعب )فرد بر  31/1782±56/92تراکم با 

 متربر  فرد 53/986±4/74تراکم و در فصل زمستان با  (حضور

 مجدداً درصد حضور(، کاهش یافته و در فصل بهار  1/5مکعب )

مترمکعب فرد بر 72/1758±74/95روند افزایشی را با تراکم 

 درصد حضور(، داشته است. 68/6)

 با ،Acartiellaس ، جنCalanoidaراسته  در رده پاروپایان، در       

 حضور(، % 56/5) مترمکعب بر فرد 8962/1430±51/177 تراکم

 94/1227±64/273تراکم ، با Temoraحضور و جنس  باالترین

ترین فراوانی را در این رده به درصد( کم 74/4)فرد بر مترمکعب 

در فصل پاییز باالترین  ،Acartiellaخود اختصاص دادند. جنس 

 اند.ترین حضور را داشتهحضور و در فصل زمستان کم

نام 

 ایستگاه
 مناطق

 عرض

 جغرافیایی 

طول 

 جغرافیایی

 °60 28΄ 29" °25 16΄ 24" خارج از دهانه خلیج 1

 °60 30΄ 41" 25 ° 25΄ 18" شیرین کنآب 2

 °60 24΄29" 25°20΄55" سازیلنج 3

 °60 36΄ 9" °25 21΄ 36" تیس 4

 °60 44 ΄50" °25 16΄ 2" اسکله رمینداخل  5

 °60 44΄ 51" °25 15΄ 56" خارج اسکله رمین 6

 °61 10΄ 28" °25 8΄ 52" بریسداخل اسکله 7

 °61 10΄ 14" °25 9΄ 6" خارج اسکله بریس 8
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 (1395-96سال ) های سواحل شرقی چابهارهای زئوپالنکتون: مقایسه درصد فراوانی رده1شکل 

 

 (95-96سال ) فرد در مترمکعب( طی فصلول مختلف) های مختلفساختار جمعیت و میانگین تراکم جوامع زئوپالنکتونی در ایستگاه :1جدول 

میانگین و انحراف معیار شاخص شانون در  تنوع زیستی:       

، 91/2±02/0ترتیب،بهار بهفصل تابستان، پاییز، زمستان و 

(. بر 2شکل) محاسبه شد 007/0±99/2، 3/0±95/2، 01/0±3

های داری بین ماهطرفه، اختالف معنیاساس آزمون واریانس یک

 برداری از لحاظ شاخص شانون مشاهده شدمختلف نمونه

(05/0P˂ 068/9 و) 3،31) F)  ،و براساس آزمون تعقیبی توکی

دار آماری بین فصل پاییز با فصل تابستان و زمستان اختالف معنی

فصل  بین اختالف این ولی (،˂05/0P) شد مشاهده

 بهار زمستان پاییز تابستان جنس راسته رده

Copepoda 

Calanoida 

Paracalanus 4/±1311 240/8 2/222±8/1549 3/1174 3±/207 7/230±4/1308 

Acartia 4/213±2/1481 1669 57± 3/±1162 7/127 3/218±2/1332 

Acartiella 98/179 ±6/1433 4/±1606 1/199 4/159±69/1266 5/177±6/1430 

Clausocalanus 8/230±1216 6/219±3/1466 4/±1156 4/152 2/147±4/1308 

Centropages 8/223±3/1314 1520 1±/232 1/176±3/1159 4/222±5/1293 

Pseudodiaptomus 2/209±2/1338 1/1528 2±/170 2/1189 1±/195 1/222±08/1359 

Tortanus 7/1251 1±/166 7/128±2/1490 5/1132 1±/149 4/177±8/1248 

Euchaeta 4/150±8/1242 1517 4±/55 3/100±49/1144 8/143±8/1242 

Temora 6/244±4/1147 8/1388 203± 82/1093 2±/189 6/273±9/1227 

Cyclopoida 
Oithona 3/1323 6±/186 1/169±1514 53/121±55/1135 9/164±7/1260 

Corycaeus 2/175±4/1311 1/1496 9±/104 47/1147 8±/121 5/198±3/1317 

Harpacticoida 
Macrosetella 7/160±7/1263 2/141±3/1472 77/1102 67±/105 6/1272 6±/90 

Euterpina 4/1296 3±/107 1/1499 107± 58/160±61/1126 6/1269 7±/199 

Appendicularia  1/1192 4±/221 1/165±2/1484 7/655 6±/159 7/1406 4±/221 

Decapoda (Larvae)  7/187±4/849 4/116±6/1427 120±5/375 4/182±04/1061 

Thaliacea  1/1660 6±/59 8/1692 6±/68 3/1016 69±/59 4/1758 43±/59 

Bivalvia  8/1479±8/3221 5/92±3/1782 5/986 40±/76 7/1719 74±/95 

Polychaeta  7/27±1/137 6/357 6±/82 5/45±18/125 9/35±65/205 

Cladocera  5/2503 6±/1672 4/1147 84± 32/256 7±/60 59/977 1±/116 

Cephalochordata  3/32±2/116 1/56±140 1/128 9±/35 7/29±2/122 

Ostracoda  1/62 ±4/89 4/±244 2/110 2/104±3/247 6/205 1±/66 

Gastropoda  4/1144 4±/67 8/152±2/1484 72/500 4±/67 08/±1359 43/67 
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 دار نبودزمستان و تابستان، بهارو زمستان، بهار و پاییز معنی

(05/0P>.) 

میانگین  است. شده داده نشان ،3 شکل در غالبیت شاخص میزان       

 و انحراف معیار شاخص غالبیت در فصل تابستان، پاییز، زمستان

، 95/0±001/0 ،95/0±006/0 ،94/0±004/0 ترتیب،به بهار و

طرفه، شد. براساس آزمون واریانس یکمحاسبه  005/0±94/0

برداری از لحاظ های مختلف نمونهداری بین ماهاختالف معنی

 (.F (3،31 (224/2 و <05/0P) شاخص غالبیت مشاهده نشد

، نشان داده شده است. 4 شکلمیزان شاخص یکنواختی در 

معیار شاخص یکنواختی در فصل تابستان، پاییز،  و انحراف میانگین

، 96/0±007/0 ،97/0±003/0 ،94/0±02/0 ترتیببه بهار و زمستان

اختالف  طرفه،یک واریانس آزمون براساس شد. محاسبه 00/0±97/0

برداری از لحاظ شاخص نمونههای مختلف داری بین ماهمعنی

و براساس  (F (3،31 ( 863/7 و ˂05/0P) یکنواختی مشاهده شد

آزمون تعقیبی توکی، بین فصل بهار و پاییز با فصل تابستان و 

(، ولی این ˂05/0P) دار آماری مشاهده شدزمستان اختالف معنی

 دار نبوداختالف بین فصل زمستان و تابستان، بهار و پاییز معنی

(05/0P>.) 

   بحث

 هاآن فراوانی در که تغییراتی و جوامع زئوپالنکتونی پراکنش       

 گیردمی قرار محیطی عوامل تاثیر تحت شدتبه آیدوجود میبه

 هریک تاثیرگذاری میزان و عوامل این شناخت (.1389 )سنجرانی،

 تغذیه ترین منابعاصلی از یکی عنوانبه پالنکتونی جمعیت روی بر

 خاصی اهمیت ذخایر ارزیابی زیست شناسی، لحاظ از ماهیان الرو

 استحصال و صید میزان افزایش شیالت برنامه کهجاییآن از و داشته

 علمی با شناخت گفت توانمی است، آبی منابع از بهتر و تربیش

 هایبرنامه تدوین ریزی وطرح پالنکتونی جوامع تغییر بر موثر عوامل

شاخه از  10براساس مطالعه حاضر، بود.  خواهد ترموفق شیالتی

دست هدرصد ب 87/66رده پاروپایان،  زئوپالنکتونی با غالبیت جوامع

خارج از آمد که با بسیاری از مطالعات صورت گرفته در داخل و 

ایران از نظر غالبیت این رده مطابقت دارد. در مطالعه سنجرانی و 

 سواحل هایزئوپالنکتون شناسایی(، در ارتباط با 1389) همکاران

راسته شناسایی  11جنس از  62 هرمز،  تنگه و عمان دریای ایرانی

 درصد، 25با  پاروپایان شده، شناسایی هایگروه میان ازگردید. 

 با تناننرم درصد، 6 با دارانطناب درصد، 22 با دریایی دارانمژه

های دریای ای که در آبدر مطالعهبودند.  غالب هایگروه درصد 2

جنس  22گرفت،  صورت (1393) توسط سنجرانی و همکاران عمان

 ترینبیش با Calanoidaشناسایی قرار گرفتند که راسته  مورد

و  Mesocalanus ، Cosmocalanus، Nannocalanusشامل جنس، تعداد

Canthocalanus  .بود 

و همکاران  Bakerو همچنین  (1382) همکاران و فالحی     

 ایرانی حوزه کل در را زئوپالنکتون برتر رده (، پاروپایان2006)

 تنوع Eco-zist (1980-1977) دادند. اختصاص خودبه فارسخلیج

 

 
انحراف معیار شاخص شانون  ±: نمودار مقایسه میانگین 2شکل 

 در سواحل شرقی چابهار بین فصول مختلف
 

 

 
انحراف معیار شاخص غالبیت  ±مقایسه میانگین  : نمودار 3شکل 

 بین فصول مختلف در سواحل شرقی چابهار
 

 

 
انحراف معیار شاخص  ±: نمودار مقایسه میانگین 4شکل 

 یکنواختی بین فصول مختلف در سواحل شرقی چابهار
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 بوشهر، منطقه هایزئوپالنکتونی آب و فیتوپالنکتونی تودهزی و

 منطقه در زئوپالنکتونی گروه ترینغالب عنوانبه را پاروپایان

 ، پاروپایان،Michel (1986)داد. در تحقیق  نشان فارسخلیج

 ترتیبکالدوسرا به استراکودا، ها،ایدوکفه برتری با تناننرم

 بودند. زئوپالنکتونی هایگروه ترینفراوان

 2002-2005(، بین 2006)و همکاران  Zalehaدر بررسی که     

ترین ها انجام دادند، بیشمورد زئوپالنکتون جزیره مالزی درشبه در

بود. از  Harpacticoidaو  Calanoidaهای فراوانی مربوط به راسته

های جنس با مشابه که کرد شناسایی جنس دو Harpacticoida راسته

 مطالعات طبق عمان و مطالعه حاضر است. دریای در شده شناسایی

 ترینبیش Pleuromamma جنس هند اقیانوس در شده انجام

 جنوب در آفریقا شرقی سواحل و هند اقیانوس غرب در را فراوانی

 .دارد عمان دریای سواحل و عربستان جزیره شبه شرق

ها نیز مؤثر های دریایی گرم یا سرد در پراکنش گونهجریان    

خصوص راسته هها بزئوپالنکتون اجتماعات ساختاربنابراین،  ،است

 مانسون بادهای از تغییرات ناشی تحت تأثیر منطقه این پاروپایان

 سریع، هایجریان آمدن وجودهموجب ب مانسون بادهای باشد.می

 اقیانوسی و ساحلی های فراچاهندهعمودی، جریان هایجریان

 چرخه شود.می موجب را سطحی با عمقی هایاختالط آب و شده

 که دارد پاسخی به بستگی هافصلی زئوپالنکتون نوسانات و تولید

عموماَ . از طرفی (Smith ،1995) دهدمی تغییرات این محیط به

 شدید اختالالت معرض در زئوپالنکتونی موجودات کههنگامی

شوند و مانسون( قرار دارند، چند گونه به گونه غالب تبدیل می)

 .(Murugesan ،2005) یابدای کاهش مییکنواختی گونه

درصد(،  53/7ای )تنان دوکفهپاروپایان، رده نرمبعد از رده       

Thaliacea (6 بیش ،)ترین حضور و رده درصدPolychaeta ،

Cephalochordata، Ostracoda 22/2مجموع با  )در حضور ترینکم 

اهمیت برداری شامل شدند. را در فصول مختلف نمونه (درصد

ای ها در بخش عمدهها در دریا نه تنها به جهت حضور آنایدوکفه

از زنجیره غذایی اصلی ماهیان کفزی است بلکه وجود یا عدم 

عنوان شاخص کیفی از نظر میزان ها بهها در آبایوجود دوکفه

، Glemarecو  Hilly) باشدمی محیط آلودگی عدم یا و آلودگی

در بخش  Gangolluهای ساحلی ها در آبایکفهتراکم دو .(1991

فرد  900تا حداقل  3700غربی سواحل هندوستان بین حداکثر 

 .(1993و همکاران،  Parabhu) در متر مربع ثبت گردیده است

در بخش مرکزی سواحل  Goaدر  Mormugoaچنین در خلیج هم

عدد تا حداکثر  498ها بین حداقل ایهند، تراکم فراوانی دوکفه

 Mormugao مترمربع گزارش شده است. خلیج در عدد 1107

 زائد مواد و صنعتی و شهری هایفاضالب از وسیعی حجم شرایط

 وضعیت این کهطوریبه کندمی دریافت را صیادی و صید از ناشی

 ایدوکفه ازجمله زئوپالنکتونی نمو و رشد برای را نامطلوبی شرایط

 گردیده موجودات این  تراکم کاهش موجب و است آورده فراهم

در بررسی دیگری در  .(1994و همکاران،  Raghukumar) است

بخش داخلی خلیج سوانسی در انگلستان واقع در یک محدوده 

رمربع عدد در مت 3174ها معادل ایصنعتی حداکثر تراکم دوکفه

 گیری گردیده است.اندازه

ای، بعد از رده پاروپایان، نسبت تنان دوکفهدر این مطالعه نرم    

رسد نظر میتری برخوردار بودند، بهها از جمعیت بیشبه سایر رده

تحت تأثیر فاکتورهای محیطی  ها،رده فراوانی در شده ایجاد تغییرات

های میزان آالینده و زیستی از قبیل شکار شدن و پایین بودن

از خصوصیات  یکی (.1395 )لقمانی، چابهار باشد سواحل در محیطی

هاست که این تنوع در یک ویژه اجتماعات جانوری، تنوع آن

اکوسیستم آبی پیش از هر عامل دیگری به ثبات فیزیکی محیط 

بار توسط بستگی دارد. فرضیه ثبات محیطی در ایجاد تنوع، اولین

Sanders (1368)  تحت عنوان فرضیهStability-time hypothesis 

توان به تنوع فون جانوری معرفی گردید. در تائید این فرضیه می

تر مراتب بیشکه به نمود مناطق دریایی حاره و گرمسیری اشاره در

علت این امر در ثبات  از تنوع در مناطق قطبی و معتدله است.

 مناطق گرمسیری استتر شرایط آب و هوایی و اقلیمی در بیش

(Ludwing ،1988).  

و میزان  97/2در این مطالعه میزان میانگین شاخص شانون      

محاسبه شد. با توجه  3این شاخص در فصل پاییز و بهار حدوداً 

موارد فوق، میزان آلودگی سواحل شرقی چابهار متوسط و از به

 ل پاییزچنین میزان تنوع در فصتنوع متوسطی برخوردار است. هم

)مانسون  زمستان < )پیش مانسون( بهار < مانسون تابستانه()پس

لحاظ شاخص  از ولی باشد.می تابستانه( )مانسون تابستان < زمستانه(

 (.<05/0p) غالبیت تفاوت آماری بین فصول مختلف مشاهده نشد

Wilhm-Dorris (1996) تنوع  شاخص براساس، گزارش نمود که

 شانون میزان تنوع اگر زد. تخمین را هاآب آلودگی توانشانون می

 شاخص میزان آلوده است. اگر بسیار هاآب باشد، یک از ترکم

چه و چنان متوسط حد در آلودگی قرار داشته باشد، 1-3بین  شانون

در واقع، بروز ها فاقد آلودگی خواهد بود. باشد، آب 3باالتر از 

نه آلودگی در تغییرات شدید جوی و محیطی و پیدایش هرگو

ها تواند باعث کاهش تنوع و تراکم زئوپالنکتونهای ساحلی میآب

 گردد.

    Ingole  های ساحلی اقیانوس ( آلودگی آب2008همکاران )و

 Hosseini و Vazirizadeh چنینهم کردند. اعالم متوسط را هند

آلودگی خط ساحلی استان بوشهر را از حد  ،(2006)
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متوسط تا باال متغیر دانستند. در تحقیقات انجام شده بر جوامع 

 Musaleپرتاران پالنکتونی در قسمت جنوبی سواحل هند توسط 

(، نشان داد که دامنه شاخص شانون در این 2010) Dasaiو 

باشد. می 5/2 -5/3و غالبیت نیز بین  5/3تا  25/2منطقه بین 

تنوع در زمان مانسون در  گزارش نمود، میزان  (1377)نیکوئیان 

توسط ای که مانسونی است. در مطالعه پس هایماه تر ازکم مراتببه

Mahapatro (2011) در خلیج بنگال و در کشورهای هند انجام ،

در ماه مارس  75/2ای برابر ترین مقدار تنوع گونهگرفت، بیش

 86/1ترین مقدار آن در ماه فوریه برابر )پیش مانسون( و کم

. در تحقیق لقمانی و (2005و همکاران،  Wiggert) حاسبه شدم

صورت ها بهتنوع پرتاران در کل ایستگاه (، شاخص1395) همکاران

مانسون بوده و اذعان داشتند که  < پس مانسون < پیش مانسون

 فصل مانسون در دریایی شدید جریانات و هاطوفان چابهار خلیج در

 خلیج، سبب بودن عمقکم و متر 6 عمقی میانگین به توجه با

در ماه مانسونی  را فراوانی و تنوع کاهش شده، بستر تربیش آشفتگی

و  آب شرایط بهبود دلیلبه مانسون پس فصل در گردد.سبب می

 مجدداً فرصت پرتاران بستر، تدریجی ترمیم و نسبی ثبات و هوایی

ای مطالعه در نیز ،(2010) و همکاران Fazeli .یابندمی تکثیر و رشد

 خلیج در پاروپایان هایگونه زیستی تنوع و در ارتباط با فراوانی

 پس دوران در را زیستی تنوع و فراوانی ترین میزانبیش چابهار،

در انتهای دوران پس  گزارش کردند و بیان داشتند مانسون از

یابد. در تحقیق ها کاهش میمانسونی )پاییز( تراکم زئوپالنکتون

Fazeli علت شرایط محیطی که به شده گزارش ،(2010) و همکاران

ها در ماه زئوپالنکتون ترین تنوعپایدارتر در ماه پس مانسون، بیش

ها تسلط الروسه علتبه مانسون زمستانه، تنوع در ترینپاییز و پایین

(، 1393) یکتا و همکارانباشد. در تحیقیق امینیدر این ماه می

 تواندمانسون می دوره در تنوع کاهش دالیل زا که یکی شده گزارش

 رفتن باال دنبال آنبه و آب ستون در بار رسوبی افزایش دلیلبه

 خواهد پی را در اکسیژن کاهش و نور نفوذ کاهش که کدورت

 آبی سامانه بوم یک در زیستیتنوع باشد و بیان نمودند که داشت،

بستگی دارد.  سامانه بوم آن فیزیکی ثبات به عاملی هر از بیش

های مطالعه حاضر در مورد کاهش تنوع در تحقیقات فوق با یافته

 ماه مانسون مطابقت دارد.

Niehoff        (2007گزارش داد، وجود ) ستون در غذایی مواد 

 هایگونه تنوع و تراکم افزایش جهت دالیل تریناز مهم آب

 منجر تابستان در غربیجنوب مانسون بادهای باشد.می زئوپالنکتونی

دریای  اولیه تولیدات و شده عمقی هایآب فراجوشی به ایجاد

پس از مانسون  و دهدافزایش مواد غذایی( را افزایش می) عمان

 رسد.خود می میزان ترینبیش به هازئوپالنکتون تراکمتابستان، 

 

  منابع

 ؛.ا صالح، ؛.ف پور،آقاجان ؛.ه آگاه، ؛.ف یکتا،امینی .1

 .ج واجدسمیعی، ؛.پ صادقی، ؛.م آرا،حکمت ؛.م جلیلی،
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