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 31/31/3331تاریخ تصویب:    5/3/3333تاریخ دریافت: 

 چکیده
 در اجتماعات پالنکتونيک ميگوشکالن در منطقه زيستگاه های مصنوعي سواحل خوزستان بررسي تراکم و تنوع  تحقيق اين از هدف

در . به صورت ماهانه انجام گرديد 0930تا فروردين 0931اين بررسي به مدت يکسال از ارديبهشت  .است )خليج فارس( بحرکانبهای آ

، Sergestidae ،Luciferidae ،Penaeidaeو چهار خانواده  Caridea، زير راسته  Penaeoidea  ،Sergestoideaمجموع دو فوق خانواده 

Alpheidae  شناسايي گرديد. از خانوادهPenaeidae  گونه هایMetapenaeus affinis  ،Penaeus indicus ،Parapenaeopsis 

stylifera  از خانواده ،Luciferidae  گونهLucifer hanseni  از خانواده ،Alpheidae  گونهAlpheus sp.  و از خانوادهSergestidae 

با فراواني  M .affinisو فراوان ترين گونه  % 45با  Penaeoideaشناسايي و معرفي گرديدند. فراوان ترين فوق خانواده،  .Acetes spگونه

مين اوج آن در آبان ماه بود. شاخصهای اکولوژيکي بود. در نهايت اوج فراواني آنها در شهريور ماه و دو Penaeidaeاز خانواده  %93نسبي 

غنای گونه ای مارگالف، تنوع زيستي شانون، غالبيت سيمپسون و شاخص يکنواختي پيلو در ايستگاه ها و ماههای مختلف اندازه گيری 

مشاهده شد. بيشترين  Dو کمترين مقدار در ايستگاه  Bشدند. بيشترين ميزان شاخص شانون و شاخص يکنواختي پايلو در ايستگاه 

( را داشت. بيشترين 00/1( بود و شاخص يکنواختي پيلو در همين ماه کمترين ميزان)35/1) ميزان شاخص غالبيت سيمپسون در آذرماه

( بود. اين نتايج جهت ارزيابي 31/1) ( و کمترين ميزان در در مرداد ماه68/1ميزان شاخص غنای گونه ای مارگالف در ارديبهشت ماه )

 ذخاير الرو  ميگوشکالن در زيستگاه های مصنوعي منطقه بحرکان حايز اهميت مي باشد.

  Penaeoidea ،Sergestoidea، Caridea، بحرکان، زيستگاه های مصنوعي نطقهم واژگان کلیدی:
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 . مقدمه 1
و   0ده پايان پالنکتونيدر مياان زووپالنکتونها،  

مراحال الروی ده پااياان در گروه ماکروزووپالنکتونها    
نقش مهمي را در زنجيره غاایايي بااازی مي کننااد و 

حلقااه واسااا  بين مراحاال الروی ميگوشاااکالن 
ماياکاروزووپالنکتونهااا )هماااننااد پروتوزوآ( و مگااا    
زووپالنکتونهاا )هماانند پيکانيان( مي باشاااند که در   
نتيجاه تيييرات محيطي اجتماااعااات آنهااا نيز دچااار  

 سايرسطوح به تييير مي شاود و بر موجودات وابسته 
 Malone and) ديگر تياایيااه ای اير مي گاایارنااد

Mcqueen, 1983.)  مايگوهااا اهمياات اکولوژيکي 
از فيتوپالنکتونها و  ميگو الروواقتصادی زيادی دارند. 

 ,Anger) نماااياادزووپالنکتونهااای ريز تياایيااه مي 

با توجه به اينکه بسااياری از زيسااتگاه های   (.2015
سااازه های طبيعي درحال تخريب هسااتند بنابراين 

ازجمله زيسااتگاههای با ارزد در محي   3مصاانوعي
مصنوعي در  سازه های .شاوند های آبي محساو  مي 

نواحي کم عمق يااا نزديااک صاااخره هااای مرجاااني 
قرارداده مي شااوند تا باعج جی  جمعيتها و افزايش 

از جمله فوايد  .(Baine, 2001) دنتنوع زيسااتي شااو
توان افزايش احااداس سااااختااارهااای مصااانوعي مي 

نوزادگاهي و زمينهای  ،مثال باليين  بيومااس، تولياد  
 (.Bortone et al., 2011) جی  توريست اشاره کرد

 مصنوعي ريفهای نوع متداولترين حاضر درحال
 حاشيه کشورهای باشندکه مي ها Reefball درجهان
ا ريفه نوع ايناز  عموماً نيز سرخ دريای و فارس خليج

 زيرراسته (.Codey et al., 2005) اند استفاده نموده
Dendrobranchiata  گونه است  411دارای بيش از

مهم تجاری دنيا در اين گروه قرار  گونه01ا04که 
بزرگترين خانواده از  Penaeidaeگيرد. خانواده  مي

مي باشد که شامل  Penaeoideaفوق خانواده 
بسياری از گونه های مهم اقتصادی مي باشد. اين 

مرحله زوآ  8مرحله ناپليوس، 4خانواده معموال دارای 
رو مرحله مايسيس( و پست ال 9مرحله پروتوزوآ +  9) 

 شامل Sergestoideaخانواده  فوق .مي باشد

 .باشد ميLuciferidae و Sergestidae دوخانواده
نيز همانند فوق  Sergestidaeمراحل الروی خانواده 

(. Anger, 2015) باشدمي Penaeoidea خانواده
نيز زير مجموعه فوق  Luciferidaeخانواده کوچک 

مي باشد که شامل يک  Sergestoideaخانواده 
 گونه جهاني است  7و تنها  Luciferجنس 

(Modayil, 2006 ; Anger, 2015.)  خانواده
نيز در مراحل الروی و بالغ به  Luciferidaeکوچک 

 Luciferصورت پالنکتونيک بوده و  شامل يک جنس 
 ; Modayil, 2006گونه جهاني است ) 7و تنها 

Anger, 2015اين گروه بايد به  (.  از موارد اهميت
ميگوهای طول باليين اين نکته اشاره نمود که اگر چه 

Sergestoidea  با ، اما سانتي متر هستد 5تا  0بين
اقتصادی فراواني مصارف اندازه ی کوچک دارای وجود 
جمعيت ساحلي را تشکيل  تئينبخشي از پرو بوده و
يک منبع پروتئيني مهم در آسيا  و به عنوان  دنمي ده

 Aravindakshan) شوندمحسو  ميو جنو  افريقا 

and Karbhari, 1988) . طبق اعالم سازمان جهاني
FAO د در حدو ی سرجستيدهصيد ساالنه اين ميگوها

درصد از کل صيد ميگو در  04تن يا تقريباً  071111
 .(Zhong, 1989) تجهان اس

و زير راساااتااه  Pleocyemataاز زيار رده  
Caridea  خانوادهAlpheidae  بسااايار مهم بوده که

فااقاد مرحله ناپليوس بوده و مراحل الروی آن با زوآ   
 0(. در شکل Anker et al., 2006) شروع مي شود

از موارد اهمياات  رده بناادی ده پااايااان آمااده اسااات.
اکولوژيک اين ميگو ها مي توان به اهميت باليين و الروها  

غیای مناسااابي برای شاااکارچيان  نمود که آنها اشااااره
 . با بررسي پراکنش وشوندمحسو  ميبنتيک  گانمهربي

فراواني الرو ميگوهای کاريده و شناسايي گونه های غالب 
هايي  و زيستگاه ميگوتوان به پيش بيني ذخاير  الروی مي

با توليد يانويه باال دسااات يافت. توصااايف مراحل الروی 
برای فهم تاريخچه زندگي،  ينهمچن ميگوهاای کاارياده   

 بازيابي ذخاير و اکولوژی پالنکتوني آنها ضاااروری اسااات
(Thatje  et al., 2000) . 

 

 

 

                                                 
 planktonic decapoda 1  artificial reefs 2 
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سیستم مدرن بر اساس نحوه . b. (Borradaile,1907) سیستم قدیم بر اساس ریخت شناسی بالغین. a. رده بندی ده پایان -3شکل 

 .(Abele, 1991) مثل و ویژگیهای الروتولید 

 

 
در آبهای ايران در مورد اين ساااه فوق خانواده 

اما مطالعات در  ،مطالعات فراواني انجام شااده اسااات 
ي باشد، از جمله مطالعات ممورد الروها بسيار محدود 

در مورد الروها، مراحل الروی سااخت پوسااتان عالي  
 در خوريات ماهشاااهر توسااا  ساااخاييپالنکتونيک 

شناسايي ميگوهای پالنکتونيک مصب اروند  (،1999)
شاااناساااايي و تراکم مراحل  (3109) و بهمن شااير 

الروی ميگوهای خوريات خوزسااتان توساا  دهقان و 
(، جمعيت الرو و باليين فوق خانواده 3109) همکاران

Sergestoidea  را در ساااواحاال خاالاايااج فااارس 
با  ( مي باشااند.3100) نيخوزسااتان( توساا  شاابا )

توجه به نقش کليدی ميگوها از لحاظ بوم شناسي در 
اکوسايستمهای دريايي به ويهه آبزيان کفزی و تممين  

الزم است  ،غیای بساياری از گونه های تجاری کفزی 
دقت نظر بيشتری در خصوص بررسي ابعاد زيستي و 
اکولوژيک و همچنين ارزيابي ذخاير جمعيت ميگو به 

 اولين تحقيق در خصااوصد. مطالعه حاضاار عمل آي
در  نشااکالپالنکتونيک ميگو تنوع زيسااتي اجتماعات
شاامال در  سااواحل بحرکانزيساتگاه های مصاانوعي  

  مي باشد. غربي خليج فارس

 مواد و روشها . 2 
در شاااماال غربي خليج فارس در   تحقيقاين 

سااواحل اسااتان خوزسااتان انجام شااده اساات. نمونه 
تا  31ماه از ارديبهشت 03برداری بصاورت ماهانه در  

 در منطقه ی احداس سازه های مصنوعي  30فروردين 
ساواحل بحرکان( با استفاده از شناور اختر متعلق به  )

مرکز تحقيقااات آبزی پروری جنو  کشاااور انجااام 
 و 63سال دو طي مصنوعي های سازه استقرار گرديد.

 فارس خليج شمال سواحل در منطقه بحرکان در 69
-شني ازجنس بستری خوزستان روی دراساتان  واقع
 واقع Cو A,B سااه ايسااتگاه  .گرفت صااورت گلي

( در Dايستگاه ) و يک 69سال های ساازه  درمحدوده
)ساااازه های قديمي(  63محدوده سااازه های ساااال 
موقعيت ساااازه های  3انتخاا  گردياد. در شاااکل   

مصاانوعي و ايسااتگاه ها در منطقه نشااان داده شااده 
  است.
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 39-33سال  خلیج فارس غرب شمالدر منطقه بحرکان،منطقه زیستگاه های مصنوعی و موقعیت ایستگاه های مورد مطالعه  -1شکل 

 
موقعيت ايساااتگاه های نمونه برداری ماهانه و 
 بصااورت يابت در منطقه مورد مطالعه انتخا  گرديد.

 911نمونه برداری توسااا  تور بانگو با چشااامه تور 
ساااانتي متر و دهانه تور با  061ميکرومتری به طول 

ساااانتي متر انجاام گردياد. در هنگام نمونه    71قطر 
متری نزدياک بساااتر تا   4/1تور پالنکتون از  برداری

نمونه برداری  .ساط  آ  به شاکل مور  کشيده شد  
از آ  توسا  بطری روتنر با ساه تکرار از هر ايستگاه   

بصورت تعداد در متر مکعب  برآورد کمي  .انجام شاد 
 . (Goswami, 2004) محاسبه گرديداز فرمول زير 

 

𝑁𝑂

m3
=

𝐶 × 𝑉 ′

V′′ × 𝑉 ′′′
 

 که در فرمول فوق عبارات زير تعريف مي شود: 

= 𝐶 تعداد افراد شمارد شده 

= 𝑉′ حجم نمونه تيليظ شده 

= V′′ اند حجم آبي که نمونه ها در آن شمارد شده 

= 𝑉  حجم آ  فيلتر شده ′′′
𝑉 ′′ = 𝐴 × 𝑟 × 𝐹  

= 𝐴 مساحت دهانه تور 

= 𝑟 فلومتر() تعداد چرخش جريان سنج 

= 𝐹 ضريب کاليبراسيون 

 
شاااناساااايي نمونه ها در اين تحقيق از  جهت

مقاله ها و کليدهای شاااناساااايي مختلفي اساااتفاده 
-Al-Yamani et al., 2011; Al: گرديد از جمله

Abbad et al.,2008; De grave, 2009; Naomi 
et al., 2006; Pires et al., 2008; Dos Santos 
et al., 2001; Mura et al., 2002; Anger, 2015 

آزمااايش نرمااال بودن توزيع داده هااا پس از 
، از آزمون پيرسااون  Shapiro-Wilkتوساا  آزمون

برای داده های نرمال استفاده شد. برای اين منظور از 
با اسااتفاده از نرم  اسااتفاده شااد.SPSS 18 نرم افزار 

شاااخصااهای غنای جمعيت مارگالف،   Primer5افزار
ي تو شاخص يکنواخ غالبيت سيمپسون ،تنوع شاانون 

با استفاده از  و جداول نمودارها محاسابه گرديد.  پيلو
Excel 2010   جهت بررسي شباهت  .ندترسايم شاد

ايسااتگاه ها از نظر ترکيب گونه ای با اسااتفاده از نرم 
منحني های شااااخه ای بر اسااااس  ، Primer5افزار

 Clarke and) مااتريس بری کورتيس ايجاد گرديد 

Gorley, 2001). 

 

 نتایج .9
ماه نمونه برداری تعداد  03در اين تحقيق طي 

 که متعلق به الرو و بالغ ميگو جمع آوری شد 08389
و  Penaeoidea ،Sergestoideaدو فوق خااانواده 

گونه از چهار  8و تعداد بودند  Carideaزير راساااته 
 ,Penaeidae, Luciferidaeخاااناواده ماخاتالف     

Sergestidae, Alpheidae  با اسااتفاده از کليدهای
 Meatpenaeusشاناسايي معتبر يبت گرديد. گونه  

affinis  درصااد، گونه غالب اين  93با فراواني نساابي
و  Penaeus indicusمطااالعااه بود و گونااه هااای 

Acetes sp.  درصاااد،  9هر کدام با فراواني نسااابي
کمترين فراواني نسبي را در کل دوره مطالعه داشتند. 

 45بااا فراواني نسااابي  Penaeoideaفوق خااانواده 
   .(9شکل) درصد، گروه غالب در کل دوره مطالعه بود
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 39-33سال  خلیج فارس غرب شمالدر منطقه بحرکان، درصد فراوانی نسبی فوق خانواده های مختلف در کل دوره -3شکل

 
،   Metapenaeus affinisگونه  9در مجموع 

Parapenaeopsis stylifera  وPenaeus 

indicus خااانواده ازPenaeidae ،گونااه Lucifer 

hanseni از خانواده Luciferidae  ،گونه   Acetes 

sp.از خانواده Sergestidae و گونهAlpheus sp..  از
 .Mگونه  شااناسااايي شاادند.  Alpheidae خانواده

affinis   فرد در مترمکعب  5/017 فراوانيباا ميانگين

فرد در  5/01با ميانگين فراواني  .Acetes spو گونه 
ا در ر به ترتيب بيشااترين و کمترين تراکم مترمکعب

. (0جدول) به خود اختصاص داده اندکل دوره مطالعه 
بيشااترين فراواني گونه ای در شااهريور ماه به تعداد   

فرد در مترمکعب و کمترين فراواني کل در  97/3957
فصال زمستان( است  ) ماه های دی، بهمن و اسافند  

.(0جدول ) که هيچ گونه ای مشاهده نشده است

برداری )تعداد در مترمکعب( در منطقه بحرکان،  فراوانی گونه های مختلف در ماه ها و میانگین فراوانی در کل دوره نمونه  -3جدول 
 39-33شمال غرب خلیج فارس سال 

 فراوانی نسبی خطای استاندارد انحراف معیار میانگین فروردین اسفند بهمن دی آذر آبان مهر شهریور مرداد تیر خرداد اردیبهشت گونه ها

M.affinis 86/05 8/9 58/96 1 3/0133 38/54 95/040 8/8 1 1 1 1 59/017 339 65 93% 

P.stylifera 76/3 44/3 54/97 1 33/539 79/5 39/397 9/9 1 1 1 94/96 14/89 090 96 03% 

P.indicus 38/9 1 75/06 1 70/87 1 56/50 9/9 1 1 1 1 3/00 30 8 9% 

Alpheus 10/5 19/03 50/5 34/091 39/564 39/05 88/87 1 1 1 1 6/4 98/81 093 51 06% 

L.hanseni 1 1 77/3 14/3 30/366 1 96/915 18/597 1 1 1 1 38/68 046 54 34% 

Acetes sp 1 1 1 1 33/43 93/91 56/50 1 1 1 1 1 5/01 03 4 9% 

 %011 06 048 7/996 04/55 1 1 1 38/541 47/659 90/34 9/3957 9/093 69/010 06/06 79/90 مجموع

 
باااالترين فراواني  Penaeoideaفوق خااانواده  

درصااد دارد. فوق  65ماه و به ميزان  نساابي را در تير
درصاااد در آذر  36به ميزان  Sergestoideaخانواده 

درصد در مرداد ماه  33با  Carideaماه و زير راساته  
   .(5شکل) بيشترين فراواني نسبي را نشان دادند

 
 سال خلیج فارس غرب شمالدر منطقه بحرکان، درصد فراوانی نسبی فوق خانواده های مختلف به تفکیک در ماه های مختلف-1شکل

33-39 

 
فراواني مراحاال مختلف الروهااا و باااليين فوق 

و زير  Penaeoidea, Sergestoideaخاانواده هاای   
برای کل دوره مطالعاتي محاساابه   Carideaاسااته ر

گردياد. بيشاااترين درصاااد فراواني در فوق خانواده  

Penaeoide
a

54%

Caridea
18%

Sergestoid
ea

28%
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Penaeoidea  مربوط به مرحله مايسااايس يک و به
. بيشاترين درصد  (9جدول ) درصاد اسات   83ميزان 

مربوط بااه Sergestoidea فراواني در فوق خااانواده 
 درصااد اساات  33مرحله پساات الرو يک و به ميزان 

. بيشااترين درصااد فراواني در زير راسااته  (5جدول )
Caridea     مربوط باه مرحلاه زوآی چهاار و به ميزان

.(4شکل ) درصد است 31

 

 

 39-33در دوره نمونه در منطقه بحرکان،شمال غرب خلیج فارس سال  Carideaدرصد فراوانی مراحل مختلف الروی زیر راسته -5شکل

 
درصاااد باالترين فراوني  50با   Bايساااتگاه  
ای را در کل دوره مطالعه به خود اختصاص داده  گونه

 30با  Aايستگاه  ، 34با  Dاسات. پس از آن ايستگاه  

به ترتيب در جايگاه درصد  09با   Cدرصد و ايستگاه 
ار قرگونه ای در کل دوره نمونه برداری بعدی فراواني 

  .(3جدول) گرفتند

در منطقه بحرکان، شمال غرب خلیج فارس سال ی نمونه برداری به تفکیک ایستگاهها فراوانی و فراوانی نسبی کل گونه ها -1جدول
33-39 

 انحراف معیار میانگین فراوانی فروردین آذر آبان مهر شهریور مرداد تیر خرداد اردیبهشت ایستگاه
خطای 

 استاندارد
 فراوانی نسبی

A 1 1 83/53 96/53 43/0653 49/305 46/855 75/817 30/93 73/9557 90/367 455 047 30% 

B 63/37 85/30 53/359 43/093 9/5393 05/00 74/0438 94/330 5/58 56/8801 67/441 0359 943 50% 

C 1 08/40 86/017 53/343 43/839 45/009 99/877 35/310 77/96 98/3179 76/073 396 86 09% 

D 07/93 1 4/09 35/67 17/3877 17/53 73/544 18/771 30/43 60/5091 39/955 773 333 34% 

 

در کل دوره نمونه برداری در منطقه بحرکان،  Penaeoideaدرصد فراوانی نسبی مراحل مختلف الروی فوق خانواده  -3جدول

 39-33شمال غرب خلیج فارس سال 

 ProtozoeaIII Mysis I MysisII MysisIII Mysis IV Mysis V فوق خانواده

Penaeoidea 00% 83% 3% 00% 5% 9% 

 
 

در نتايج حاصل از آناليز واريانس يکطرفه ميان 
ماه های مختلف نمونه برداری، فراواني گونه ای دارای 

 درصااد بود. 34اختالف معني دار در سااط  اطمينان 
ساااپس آزمون توکي انجام گرديد و نتايج اين آزمون 

بين  .(> 14/1P) را نشاااان داد یاختالف معني دار

گونه ای اختالف معني ايساااتگااه هاا از نظر فراواني   
به منظور مقايسااه . (< 14/1P) داری مشاااهده نشااد

ترکيب گونه ای ايستگاه ها،آناليز خوشه ای انجام شد 
درصد به دو گروه  74در ساط  تشاابه    و ايساتگاه ها 

.(8شکل) ندمجزا تقسيم شد
 

zoea 4
90%

postlarvae
10%
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خلیج  غرب شمالدر منطقه بحرکان، برداری نمونه دوره کل در ای گونه ترکیب اساس بر ها ایستگاه تشابه ای خوشه آنالیز -6شکل
 39-33سال  فارس

 
نتايج حاصاال از مقايسااه ميزان شاااخص تنوع 
شااانون در ماه های مختلف نمونه برداری نشااان داد  

 ماه بانآکه بيشاترين مقدار ميانگين اين شاخص در  

( 96/1) ( و کمترين ميزان آن در فروردين ماه49/0)
   (.4جدول) بود

 
 

و یکنواختی پیلو در ماه های  تنوع شانون،مقایسه شاخصهای مختلف غنای گونه ای مارگالف، غالبیت سیمپسون  -5جدول

 39-33در منطقه بحرکان، شمال غرب خلیج فارس سال مختلف نمونه برداری 
 شاخص اردیبهشت خرداد تیر مرداد شهریور مهر آبان آذر دی بهمن اسفند فروردین
963/1  1 1 1 0836/1  490/0  046/0  553/0  530/0  360/0  6835/1  304/0   'H شانون 
385/1  - - - 530/1  7530/1  8469/1  8553/1  3157/1  6843/1  8638/1  6877/1   Dمارگالف 
7884/1  - - - 3535/1  3406/1  9579/1  3697/1  3839/1  9178/1  5874/1  905/1  ƛسیمپسون 
48/1  - - - 00/1  64/1  69/1  61/1  05/1  73/1  73/1  67/1 یکنواختی  

J'پیلو 

 
 

بيشااترين ميزان شاااخص شااانون در کل دوره 
( و کمترين ميزان 87/1)  Bنمونه برداری در ايستگاه 

بيشترين  (.8جدول ) ( بود05/0)  Dآن در ايساتگاه  
ارديبهشت در  ميزان شااخص غنای گونه ای مارگالف 

 (31/1) ( و کمترين ميزان آن در مردادماه68/1) ماه
بيشااترين ميزان شاااخص مارگالف در  (.4جدول) بود

( و کمترين ميزان آن در ايستگاه 618/1) A  ايستگاه

C (70/1)  بيشترين ميزان  (.8جدول ) به دسات آمد
( و 35/1) ماه ذردر آ ساايمپسااون غالبيت شاااخص 

(. 4جدول) ( بود34/1) کمترين مقدار آن در آبان ماه
بيشااترين ميزان شاااخص ساايمپسااون در کل دوره  

 B( و در ايستگاه 93/1) D نمونه برداری در ايساتگاه 
  (.8)جدول ( کمترين ميزان را داشت3/1)

 
در و یکنواختی پیلو  تنوع شانون ،مقایسه شاخصهای مختلف غنای گونه ای مارگالف، غالبیت سیمپسون  -6جدول

 39-33در منطقه بحرکان، شمال غرب خلیج فارس سال های مختلف نمونه برداری  ایستگاه

شاخص غنای گونه ای  یکنواختی پیلوشاخص 

 مارگالف

 ایستگاهنام  شاخص تنوع شانون شاخص غالبیت سیمپسون

63/1 6184/1 3437/1 560/0 A 

39/1 7585/1 3/1 879/0 B 

68/1 7037/1 3445/1 5/0 C 

85/1 6113/1 9314/1 053/0 D 
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بيشاااترين ميزان شااااخص يکنواخي پيلو در  
 ( و کمترين مقدار آن در آذرماه67/1) ارديبهشت ماه

(. 4جدول) محاساابه شااد( 05/1) مردادماه( و 00/1)
محدوده شااااخص يکنواختي پيلو در ايساااتگاه های 

محاسااابه گرديد که  85/1-39/1نموناه برداری بين  
و کمترين ميزان  Bبيشااترين مقدار آن در ايسااتگاه  

مقايسااه  (.8جدول) به دساات آمد Dآن در ايسااتگاه
در ايساااتگاه ها و  اکولوژيکيشااااخصاااهای ميانگين 

 ي دار نشااااان ناادادهااای مختلف اختالف معن ماااه
(14/1 < P). 

 . بحث و نتیجه گیری 4
تراکم  يشاااترينب يدوره مطاالعاات   ينا يدر ط

 30ماه و سپس با  يوردرصاد در شاهر   46با  یگونه ا
در مطالعه  .يددرصاااد در آباان مااه محااسااابه گرد   

سااااختار  ی( بر رو3116) و همکاران  یاساااکنادر 
 زيبحرکان ن حلسوا يمصنوع یها يستگاهز يتيجمع

ن در فصل تابستان و بعد از آ یتراکم گونه ا يشترينب
 يقتحق ينا يجگزارد شاااد کااه مطااابق نتااا  ييزپااا
 یالرو يفراوان يکدر مطاالعه حاضااار پ  .بااشاااد يم

 يوردر تابساتان )شهر  Penaeidaeخانواده  یها گونه
در  Peen)آبان ماه( بود.  ييزمااه( و پس از آن در پاا  

 يگوهااایم يفراوان يااکدر مورد پ يزن 0361ساااال 
Penaeidae  ر د يگوهام ينکه ا يدرساا يجهنت ينبه ا

دهند که معموال  يرا نشان م يکپ وسال اغلب د يک
 يجهمطالعه، نت يناسااات که ا ييزدر تاابساااتان و پا 

م تراک يشافزاعلت . کند يم ييدحاضااار را تا يقتحق
يش افزا يلتواناد به دل  يم تاابساااتاان   گوناه هاا در  

فصااال بهار باشاااد که موجب بلوم  ازدماا   تادريجي 
شود يم ونيکتبه تبع آن بلوم زووپالن يتوپالنکتوني وف

 يگوشکالنم یبرا يکاف ييوجود مواد غیا که به علت
در مطالعه حاضاار  .يابد يم يشگونه ها افزا ينتراکم ا

اساافند( هيچ گونه ای  بهمن، دی،) در ماه های ساارد
کاهش  يلتواند به دل يم آنعلت مشاااهده نشااد که 

کاهش  باشاااد که موجبزمساااتان دما در فصااال 
باه عنوان منبع غیايي ميگوشاااکالن   هاا يتوپالنکتونف

ر شکا يا يدتوان به ص يم يلدال يگر. از دشاده اسات  
 .فصل اشاره نمود ينموجودات در ا يگرشدن توس  د

خااانواده  يسااايسماا  در مطااالعاه حااضااار مراحال   
Penaeidae  يشتریب يدرصد فراوان 63در مجموع با 

در  .(9جدول) داشاات یمراحل الرو يهنساابت به بق
 يسااايسدر مرحله ما االروه يشاااترب يفراوان ياه توج

 يزن يگرد ينمحقق ی،مراحل الرو يرنسااابت به ساااا
را بدست آورده اند به عنوان  يقتحق ينمشاابه ا  يجنتا

مراحل  در هند0364در ساااال   Goswami مثاال 
 ييشاناسا را  Penaeideaهشات گونه مهم از   یالرو

تمام  يننشاااان داد که در ب یمطاالعه و  يجکرد. نتاا 
 یه مراحل الرويبه بق نسبت يسيسگونه ها مرحله ما

و  یدر مطالعه حاضاار مراحل پساات الرو  غالب بود.
مشاااهده نشاادند  Penaeidaeبالغ خانواده  يگوهایم

توان به  يعدم حضااور پساات الروها م  يهکه در توج
ه مثل ب توليد اال جهتنکته اشاااره نمود که احتم ينا

 .سااامات منااطق عميق درياايي مهااجرت کرده اند    
زارد نمود گ0388در ساااال  George همانگونه که

در  يدسااف يگویم یکه قساامت اعظم پساات الروها 
مانند و به سااامت ساااواحل مهاجرت يم يباق ياا در
   کنند. ينم

 .Mالرو در مطالعه حاضاار گونه   ينفراوان تر

affinis درصاااد در  93 آن ينساااب يبود که فراوان
 هگون ينا يفراوان يکپ و يدماه محاسبه گرد يورشاهر 

فرد در  3/0133 يفراوان يانگينبا م يورمااه در شاااهر
 يفراوان يانگينمترمکعاب و ساااپس در آبان ماه با م 

  Al-Attar .(0)جدول فرد در مترمکعب بود 95/040
 گونه يزیتخم ر يکپيت، کو يجخل در0365سال در 

M. affinis اعالم کرد. با توجه  ييزرا اواس  بهار تا پا
 يکتوان پ يمشااااباه م  يقاات و تحق يقتحق ينباه ا 

مطالعه حاضر را در M. affinis گونه  یحضور الروها
که اين امر  نمود يهو آباان توج  يورشاااهر یمااه هاا  

بودن مواد غیايي مورد نياز  تواند به دليل بيشاااترمي
 يکمطالعه حاضر پدر اين گونه در اين ماه ها باشااد. 

( بااه P. stylifera) یخنجر يگویالرو م يفاراوانا  
و  ماه يورفرد در مترمکعب در شاااهر 33/539 يزانم

فرد در مترمکعاب در آبان ماه   39/397پس از آن باا  
 يگوی( الرو م3119) يهم. د(0جدول) مشاااهده شااد

ساااال در ساااواحاال   یرا در اکثر ماااه هااا یخنجر
 يجهبا نت يقاات تحق ينخوزساااتاان گزارد داد کاه ا  

علاات آن  يااهدر توج .دارد يرتحاااضااار ميااا يقتحق
 يانب0333در ساااال  Leeو  Grabe هماانطور کاه  

کردنااد تنهااا چرخااه حيااات ميگوی خنجری بااا فرم 
تيپيک چرخه حيات ساااير ميگوهای سااواحل جنو  
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فصاال تخم  يکهند متفاوت اساات و  يانوساق يغرب
د در هر از افرا يو ممتااد دارد و بعضااا يطوالن يزیر

 يجهکنند در نت يزیتوانند تخم ر يزماان از ساااال م 
توان  يمتفاوت م یحضاااور الروها را در ماه ها يکپ

و  M. affinis یگونه ها ينسب يمشاهده نمود. فراوان
P. stylifera درصد محاسبه شد 03و  93 يببه ترت 

 ،نتايج حاصاال از اين تحقيق ينا ييددر تا .(0)جدول
 دهقان و همکاران (،0336) و همکاران يخان يصاااف

ساااواحل خوزساااتان را  يز( ن3119) يهم( و د3116)
 نيدو گونه اعالم نمودند. بنابرا ينا يزیمناطق تخم ر
 يبا فراواندر اين منطقه دو گونه  ينا یحضااور الروها

و فراهم  محيطيبه دليل مناسااب بودن شااراي   باال 
 يکباا پ  نمود. ياه توج را مي توان بودن مواد غایايي 

 (ييزدر آذر و آبان )فصل پا L. hanseni حضور گونه 
فرد  96/915و  18/597 يفراوان يانگينبا م يبباه ترت 

( 3100) يشاابان .(0جدول) باشااد يدر متر مکعب م
در  Luciferidaeخانواده  يگوهایحضااور م يکپ يزن

 فارس( يجخل يخوزساتان )شمال غرب  يسااحل  یآبها
 .L  خانواده را  يناعالم کرد و گونه غالب از ا ييزرا پا

hanseni  حضاااور گونه  يککه با پ نمودگزاردL. 

hanseni در مطالعه  حاضاار مطابقت دارد. يقدر تحق
مرحله پسااات الرو در فوق  يحاضااار درصاااد فراوان

 درصاااد بود 98در مجموع  Sergestoideaخاانواده  
 ریيشتب يفراوان يگرکه نسبت به مراحل د (5جدول)

 باشد که منطقه يلدلاين  هتواند ب يم ينداشات که ا 
دارد و پساات  یجزر و مد ينمورد مطالعه ساااحل ب

 یبرا یجزر و مااد ياااناااتتواننااد از جر يالروهااا م
 Joيقطبق تحق يراز ،اسااتفاده کنند یمهاجرت عمود

 يشااترمرحله پساات الرو ب0338در سااال  Omoriو
اسااات. در  یجزر و مد یمهاجرت عمود يرتحات تاي 

 .Acetes sp نهگو یحضور الروها يکمطالعه حاضر پ
فرد در  33/43 يفراوان يااانگينباا م  يورماااهدر شاااهر

 يفراوان يانگينمترمکعب و پس از آن در آبان ماه با م
. (0جدول) فرد در متر مکعب مشاااهده شااد  56/50

Grabe وLee  يساحل یدر آبها  0933در ساال  نيز 
از اواخر بهار  .Acetes spکه گونه  نمودند يانب يتکو

حضاااور  يککناد کاه باا پ    يم يزیتخم ر ييزتاا پاا  
مطااابقاات دارد.  يقتحق ينگونااه در ا ينا یالروهااا

در  Acetes sp.گونه  يشااناساا يختر ياتخصااوصاا
( با مطالعه حاضااار مشاااابه 3100) يشااابان يقتحق

 گونه يکگونه،  ينرسااد که ا يباشااد و به نظر ميم
 يشااترينت.در مطالعه حاضاار بدر منطقه اساا يدجد

 يزانماه و به م هريوردر شاا Caridea یتراکم الروها
 ياناکبر .فرد در متر مکعب مشااااهده شاااد 39/564
را در Caridea  یالروها يزانم يشترينب يزن (3103)

 ساواحل خوزستان در فصول گرم سال مشاهده نمود. 
در  ييتوانااد وفور مواد غاایا ياز علاال آن م يکي کاه 

ا ه يستگاهتشابه ا يفصاول گرم ساال باشاد. در بررس   
 ينب یدار يمعن ختالفنشااااان داد کااه ا يجنتااا
با  ،نشااد يدهد یکل گونه ا يها از نظر فراوان يساتگاه ا
را  یگونه ا يفراوان يشاااترينب B يساااتگاهحال ا ينا

 يهگيو اين احتماال را دادکاه  توان  ينشاااان داد و م
( Reef ball) يستگاها ينا یسازه ها یسااختار  یها

 شده است يستگاها ينالروها در ا يشترموجب تجمع ب
(Codey et al., 2005.) يساااتگاااهپس از آن ا D 
 يامر م ينرا داشاات که ا یگونه ا يفراوان يشااترينب

 يمصاانوع یتر بودن سااازه ها يميقد يلتواند به دل
 يناها و بنابر يسااتگاها يرنساابت به سااا يسااتگاها ينا

 ينموجودات در طول زمان با ا يشاااترب ساااازگااری 
 يشاااانو الروها ينتجمع بالي يجهها و در نت ساااازه

 يزنالآ يجهبا توجه به نت یگونه ا يبترک رباشاااد.از نظ
ها از  يستگاهدرصد ا 74در ساط  تشاابه    ی،خوشاه ا 
با سااط   Dو C يسااتگاهمجزا شااده اند که ا يکديگر
 Bو A یها يستگاهدسته و ا يکدرصد در  64تشاابه  

 يرندگ يدرصد در دسته دوم قرار م 63سط  تشابه با 
 يلاست که به دل يندهنده ا انامر نش ينا .(8شکل )

 ينا بالروه ييو جابجا يکديگرها به  يسااتگاها يکينزد
منطقه،  يندر ا یجزرو ماد  يااناات  آنهاا توسااا  جر 

 هستند. يهشب يکديگرها کامال به  يستگاها
 تنوع زيساااتي يکي از معيااارهااای مهم برای 

نشاااان دادن اهميات زيساااتگاه های مورد حفا ت  
بررسااي شاااخصااهای    (.Price, 2002) باشاادمي

اکولوژيکي در يک اکوساايسااتم، تصااوير روشني را از 
وضاعيت زيست محيطي و تنوع گونه ای منطقه اراوه  

 (.Jorgenson et al., 2005) مي دهد
نتايج شااااخص يکنواختي پيلو با مقدار عددی 
پايين، نشاااان دهنده عدم يکنواختي در بين گونه ها 
مي باشاااد. بطوريکه هر چه مقدار آن به عدد صااافر 
نزديکتر باشااد نشااان دهنده اين اساات که يک گونه 
خااص غالب مي باشاااد و هرچه به عدد يک نزديک  



 مصنوعی سواحل خوزستانبررسی تنوع زیستی اجتماعات پالنكتونيک ميگوشكالن در زیستگاه هاي                    26

شاااود يعني تنوع بااالسااات و گونه ای خاص غالب  
در اين مطااالعااه بيشاااترين ميزان آن در  نيسااات.

 ( و کمترين مقدار آن در آذرماه67/1ارديبهشت ماه )
( محاسبه شد که مي تواند به 05/1و مردادماه)00/1)

در ارديبهشااات ماه و  پراکندگي نرمال گونه هادليل 
در آذرماااه و گونااه  L. hanseniغاالااب بودن گونااه  

Alpheus sp. .شاااخص محدوده  در مردادماه باشااد
يکنواختي پيلو در ايساااتگااه های نمونه برداری بين  

محاساابه گرديد که بيشااترين مقدار آن  85/1 -39/1
به  D و کمترين ميزان آن در ايستگاه Bدر ايساتگاه  
(. اين امر به علت باالبودن تنوع 8جدول) دساات آمد

 M. affinisو غالبيت گونه  Bگونه ای در ايساااتگاه 
 در تمام ماه های نمونه برداری باشد.

مارگالف روند  یتا آبان شاخص غنا يوراز شاهر 
حضااور  يلتواند به دل يم ينداشااته که ا يشاايافزا
 يندر ا اآنه يدمثليتول يکگونه ها و احتماال پ يتمام

کمترين مقدار شاخص غنای  .(4جدول) ماه ها باشاد 
شااد ( محاساابه 31/1) گونه ای مارگالف در مردادماه

در اين  Alpheus spکاه باه علت غالب بودن گونه .  
تابستان  یدرماه هاشاخص تنوع شانون در  ماه است.
نشان دهنده توان  ينکه ا داشته است يشاي روند افزا

به علت گوناه ها   يادمثلي تول ياک و پ یباارور  یبااال 
 .(4جدول) ماه اسااات يندر اافزايش فيتوپالنکتونها 

و  Bشاخص تنوع شانون در ايستگاه  اربيشاترين مقد 
محاسااابه شاااد.  Dکمترين ميزان آن در ايساااتگاه 

کمترين مقدار شاااخص غالبيت ساايمپسااون در آبان 
( و بيشااترين مقدار شاااخص تنوع شااانون 34/1) ماه

به علت حضور که ( به دسات آمد  49/1درهمين ماه )
اين  تمام گونه ها در آبان ماه اسااات. يباًتقر يکساااان
 زيساااتگاه های بهتر مديريت  شاااناخت و نتايج در

 مصاااناوعاي ايان ماناطاقااه نااقااش مويری دارد.      
 
 

 یاکولوژ ارزيابي ترين سااادهبا توجه به اينکه 
 های گونه تهيه ليسااات مصااانوعي زيساااتگاههای

اجتماعات  ای در خصوص مطالعهاست.  شده مشاهده
 یدر منطقاه ساااازه هااا  يگوشاااکالنم ياک پالنکتون
پس از برای اولين بار ساااواحال بحرکان   يمصااانوع
سااازه ها  ينهشاات سااال از زمان احداس ا  گیشاات

فوق  يدوره مطااالعااات ينا يدر ط صاااورت گرفاات.
 يرو ز Penaeoidea ،Sergestoidea یخاانواده ها 

شااد و در مجموع چهار  ييشااناسااا Carideaراسااته 
  Alpheidae ، Penaeidae  ،Sergestidaeخانواده 

که  يدندگرد يو معرف ييشاااناساااا Luciferidaeو 
 ينفراوانترگونه شد.  8 ييآنها منجر به شناسا يبررس

 ينساااب يبا فراوان M. affinisالروها مربوط به گونه 
 ينظر م د که بهبو Penaeidae انوادهدرصااد از خ 93

ه اند منطق توانسته يبه خوب يمصنوع یرسد سازه ها
باااشااانااد.  Penaeidae يگوهاای م یبرا ينوزادگااه 

مشااااهده  L. hanseniبالغ فق  در گونه  يگوهایم
ماه بود  يورحضاور تمام گونه ها در شهر  يکپ .يدگرد

 يفراوان ينباالتر هکه در آذر ما L. hanseniبجز گونه 
نتايج به دست   خود را در کل دوره مطالعه نشان داد.

آماده از مطالعه الرو ميگوشاااکالن در اين منطقه در  
ماديريت بهينه و   جهات  و نيز ارزياابي ذخااير ميگو  

زيساااتگااه ها نقش مهمي ايفا   نوعحفاا ات از اين   
و  ميگوشکالن کنند. بهتر است پايش هرساله الرومي

همچنين ديگر موجودات زيستگاه های مصنوعي اين 
نقش آنها در افزايش دقيق تر ت بررساااي همنطقه ج

ر بنظدر نتيجه  تنوع زيسااتي گونه ها صااورت گيرد. 
جاای   يشدر افزا يهمزمااان عاااماال م مي رساااد 

 باشد. يمصنوع یموجودات به سمت سازه ها
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