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بررسی تنوع زیستی اجتماعات پالنکتونیک میگوشکالن در منطقه
زیستگاه های مصنوعی سواحل خوزستان(منطقه بحرکان)
1

سپیده سلیمانی پی ،1نسرین سخایی* ،2سیمین دهقان مدیسه ،9احمد سواری ،4محمدعلی ساالری
 .5كارشناس ارشد زیست شناسی دریا ،دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر
 .6استادیار گروه زیست شناسی دریا ،دانشكدة علوم دریایی و اقيانوسی ،دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر
 .3استادیار پژوهشكدة آبزي پروري جنوب كشور
 .4استاد گروه زیست شناسی دریا ،دانشكدة علوم دریایی و اقيانوسی ،دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر
 .1استادیار گروه زیست شناسی دریا ،دانشكدة علوم دریایی و اقيانوسی ،دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر
تاریخ دریافت3333/3/5 :

تاریخ تصویب3331/31/31 :

چکیده
هدف از اين تحقيق بررسي تراکم و تنوع اجتماعات پالنکتونيک ميگوشکالن در منطقه زيستگاه های مصنوعي سواحل خوزستان در
آبهای بحرکان (خليج فارس) است .اين بررسي به مدت يکسال از ارديبهشت  0931تا فروردين 0930به صورت ماهانه انجام گرديد .در
مجموع دو فوق خانواده  ، Sergestoidea ، Penaeoideaزير راسته  Carideaو چهار خانواده ،Penaeidae ،Luciferidae ،Sergestidae
 Alpheidaeشناسايي گرديد .از خانواده  Penaeidaeگونه های Parapenaeopsis ،Penaeus indicus ، Metapenaeus affinis
 ، styliferaاز خانواده  Luciferidaeگونه  ، Lucifer hanseniاز خانواده  Alpheidaeگونه  Alpheus sp.و از خانواده Sergestidae
گونه Acetes sp.شناسايي و معرفي گرديدند .فراوان ترين فوق خانواده Penaeoidea ،با  % 45و فراوان ترين گونه  M .affinisبا فراواني
نسبي  %93از خانواده  Penaeidaeبود .در نهايت اوج فراواني آنها در شهريور ماه و دومين اوج آن در آبان ماه بود .شاخصهای اکولوژيکي
غنای گونه ای مارگالف ،تنوع زيستي شانون ،غالبيت سيمپسون و شاخص يکنواختي پيلو در ايستگاه ها و ماههای مختلف اندازه گيری
شدند .بيشترين ميزان شاخص شانون و شاخص يکنواختي پايلو در ايستگاه  Bو کمترين مقدار در ايستگاه  Dمشاهده شد .بيشترين
ميزان شاخص غالبيت سيمپسون در آذرماه ( )1/35بود و شاخص يکنواختي پيلو در همين ماه کمترين ميزان( )1/00را داشت .بيشترين
ميزان شاخص غنای گونه ای مارگالف در ارديبهشت ماه ( )1/68و کمترين ميزان در در مرداد ماه ( )1/31بود .اين نتايج جهت ارزيابي
ذخاير الرو ميگوشکالن در زيستگاه های مصنوعي منطقه بحرکان حايز اهميت مي باشد.

واژگان کلیدی:

منطقه بحرکان ،زيستگاه های مصنوعيCaridea ،Sergestoidea ،Penaeoidea ،

* نويسنده مسئول مکاتبه

Email: nsakhaee@yahoo.com
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 .1مقدمه
در مياان زووپالنکتونها ،ده پايان پالنکتوني 0و
مراحال الروی ده پااياان در گروه ماکروزووپالنکتونها
نقش مهمي را در زنجيره غاایايي بااازی مي کننااد و
مراحاال الروی ميگوشاااکالن حلقااه واسااا بين
ماياکاروزووپالنکتونهااا (هماااننااد پروتوزوآ) و مگااا
زووپالنکتونهاا (هماانند پيکانيان) مي باشاااند که در
نتيجاه تيييرات محيطي اجتماااعااات آنهااا نيز دچااار
تييير مي شاود و بر موجودات وابسته به سايرسطوح
ديگر تياایيااه ای اير مي گاایارنااد ( Malone and
 .)Mcqueen, 1983مايگوهااا اهمياات اکولوژيکي
واقتصادی زيادی دارند .الرو ميگو از فيتوپالنکتونها و
زووپالنکتونهااای ريز تياایيااه مي نمااايااد ( Anger,
 .)2015با توجه به اينکه بسااياری از زيسااتگاه های
طبيعي درحال تخريب هسااتند بنابراين سااازه های
مصاانوعي 3ازجمله زيسااتگاههای با ارزد در محي
های آبي محساو ميشاوند .سازه های مصنوعي در
نواحي کم عمق يااا نزديااک صاااخره هااای مرجاااني
قرارداده مي شااوند تا باعج جی جمعيتها و افزايش
تنوع زيسااتي شااوند ( .)Baine, 2001از جمله فوايد
احااداس سااااختااارهااای مصااانوعي ميتوان افزايش
بيومااس ،تولياد مثال باليين ،زمينهای نوزادگاهي و
جی توريست اشاره کرد (.)Bortone et al., 2011
درحال حاضر متداولترين نوع ريفهای مصنوعي
درجهان  Reefballها مي باشندکه کشورهای حاشيه
خليج فارس و دريای سرخ نيز عموماً از اين نوع ريفها
استفاده نموده اند ( .)Codey et al., 2005زيرراسته
 Dendrobranchiataدارای بيش از  411گونه است
که 04ا01گونه مهم تجاری دنيا در اين گروه قرار
مي گيرد .خانواده  Penaeidaeبزرگترين خانواده از
فوق خانواده  Penaeoideaمي باشد که شامل
بسياری از گونه های مهم اقتصادی مي باشد .اين
خانواده معموال دارای  4مرحله ناپليوس 8،مرحله زوآ
(  9مرحله پروتوزوآ  9 +مرحله مايسيس) و پست الرو
مي باشد .فوق خانواده  Sergestoideaشامل

planktonic decapoda

1

دوخانواده  Sergestidaeو Luciferidaeمي باشد.
مراحل الروی خانواده  Sergestidaeنيز همانند فوق
خانواده  Penaeoideaميباشد (.)Anger, 2015
خانواده کوچک  Luciferidaeنيز زير مجموعه فوق
خانواده  Sergestoideaمي باشد که شامل يک
جنس  Luciferو تنها  7گونه جهاني است
( .)Modayil, 2006 ; Anger, 2015خانواده
کوچک  Luciferidaeنيز در مراحل الروی و بالغ به
صورت پالنکتونيک بوده و شامل يک جنس Lucifer
و تنها  7گونه جهاني است ( ; Modayil, 2006
 .)Anger, 2015از موارد اهميت اين گروه بايد به

اين نکته اشاره نمود که اگر چه طول باليين ميگوهای
 Sergestoideaبين  0تا  5سانتي متر هستد ،اما با
وجود اندازه ی کوچک دارای مصارف اقتصادی فراواني
بوده و بخشي از پروتئين جمعيت ساحلي را تشکيل
مي دهند و به عنوان يک منبع پروتئيني مهم در آسيا
و جنو افريقا محسو ميشوند ( Aravindakshan
 .)and Karbhari, 1988طبق اعالم سازمان جهاني
 FAOصيد ساالنه اين ميگوهای سرجستيده در حدود
 071111تن يا تقريباً  04درصد از کل صيد ميگو در
جهان است (.)Zhong, 1989
از زيار رده  Pleocyemataو زير راساااتااه
 Carideaخانواده  Alpheidaeبسااايار مهم بوده که
فااقاد مرحله ناپليوس بوده و مراحل الروی آن با زوآ
شروع مي شود ( .)Anker et al., 2006در شکل 0
رده بناادی ده پااايااان آمااده اسااات .از موارد اهمياات
اکولوژيک اين ميگو ها مي توان به اهميت باليين و الروها
آنها اشااااره نمود که غیای مناسااابي برای شاااکارچيان
بيمهرگان بنتيک محسو ميشوند .با بررسي پراکنش و
فراواني الرو ميگوهای کاريده و شناسايي گونه های غالب
الروی مي توان به پيش بيني ذخاير ميگو و زيستگاه هايي
با توليد يانويه باال دسااات يافت .توصااايف مراحل الروی
ميگوهاای کاارياده همچنين برای فهم تاريخچه زندگي،
بازيابي ذخاير و اکولوژی پالنکتوني آنها ضاااروری اسااات
(.)Thatje et al., 2000

artificial reefs

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

تولید مثل و ویژگیهای الرو (.)Abele, 1991

در آبهای ايران در مورد اين ساااه فوق خانواده
مطالعات فراواني انجام شااده اسااات ،اما مطالعات در
مورد الروها بسيار محدود مي باشد ،از جمله مطالعات
در مورد الروها ،مراحل الروی سااخت پوسااتان عالي
پالنکتونيک در خوريات ماهشاااهر توسا ا ساااخايي
( ،)1999شناسايي ميگوهای پالنکتونيک مصب اروند
و بهمن شااير ( )3109شاااناساااايي و تراکم مراحل
الروی ميگوهای خوريات خوزسااتان توس ا دهقان و
همکاران ( ،)3109جمعيت الرو و باليين فوق خانواده
 Sergestoideaرا در ساااواحاال خاالاايااج فااارس
(خوزسااتان) توساا شااباني ( )3100مي باشااند .با
توجه به نقش کليدی ميگوها از لحاظ بوم شناسي در
اکوسايستمهای دريايي به ويهه آبزيان کفزی و تممين
غیای بساياری از گونه های تجاری کفزی ،الزم است
دقت نظر بيشتری در خصوص بررسي ابعاد زيستي و
اکولوژيک و همچنين ارزيابي ذخاير جمعيت ميگو به
عمل آيد .مطالعه حاضاار اولين تحقيق در خصااوص
تنوع زيسااتي اجتماعات پالنکتونيک ميگوشااکالن در
زيساتگاه های مصاانوعي سااواحل بحرکان در شاامال

غربي خليج فارس مي باشد.

 .2مواد و روشها
اين تحقيق در شاااماال غربي خليج فارس در
سااواحل اسااتان خوزسااتان انجام شااده اساات .نمونه
برداری بصاورت ماهانه در  03ماه از ارديبهشت 31تا
فروردين  30در منطقه ی احداس سازه های مصنوعي
(ساواحل بحرکان) با استفاده از شناور اختر متعلق به
مرکز تحقيقااات آبزی پروری جنو کشاااور انجااام
گرديد .استقرار سازه های مصنوعي طي دو سال 63و
 69در منطقه بحرکان در سواحل شمال خليج فارس
واقع دراساتان خوزستان روی بستری ازجنس شني-
گلي صااورت گرفت .سااه ايسااتگاه  A,Bو Cواقع
درمحدوده ساازه های سال 69و يک ايستگاه ( )Dدر
محدوده سااازه های ساااال( 63ساااازه های قديمي)
انتخاا گردياد .در شاااکل  3موقعيت ساااازه های
مصاانوعي و ايسااتگاه ها در منطقه نشااان داده شااده
است.

14

بررسی تنوع زیستی اجتماعات پالنكتونيک ميگوشكالن در زیستگاه هاي مصنوعی سواحل خوزستان

شکل  -1منطقه زیستگاه های مصنوعی و موقعیت ایستگاه های مورد مطالعه در منطقه بحرکان،شمال غرب خلیج فارس سال 39-33

موقعيت ايساااتگاه های نمونه برداری ماهانه و
بصااورت يابت در منطقه مورد مطالعه انتخا گرديد.
نمونه برداری توسااا تور بانگو با چشااامه تور 911
ميکرومتری به طول  061ساااانتي متر و دهانه تور با
قطر  71ساااانتي متر انجاام گردياد .در هنگام نمونه
برداری تور پالنکتون از  1/4متری نزدياک بساااتر تا
ساط آ به شاکل مور کشيده شد .نمونه برداری
از آ توسا بطری روتنر با ساه تکرار از هر ايستگاه
انجام شاد .برآورد کمي بصورت تعداد در متر مکعب
از فرمول زير محاسبه گرديد (.)Goswami, 2004
𝑂𝑁
𝐶 × 𝑉′
=
m3 V ′′ × 𝑉 ′′′

که در فرمول فوق عبارات زير تعريف مي شود:
𝐶 = تعداد افراد شمارد شده
 = 𝑉 ′حجم نمونه تيليظ شده
 = V ′′حجم آبي که نمونه ها در آن شمارد شده اند
 = 𝑉 ′′′حجم آ فيلتر شده
𝐹 × 𝑟 × 𝐴 = 𝑉 ′′
𝐴 = مساحت دهانه تور

𝑟 = تعداد چرخش جريان سنج (فلومتر)
𝐹 = ضريب کاليبراسيون
جهت شاااناساااايي نمونه ها در اين تحقيق از
مقاله ها و کليدهای شاااناساااايي مختلفي اساااتفاده
گرديد از جملهAl-Yamani et al., 2011; Al- :
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

پس از آزمااايش نرمااال بودن توزيع داده هااا
توساا آزمون  ،Shapiro-Wilkاز آزمون پيرسااون
برای داده های نرمال استفاده شد .برای اين منظور از
نرم افزار  SPSS 18اسااتفاده شااد .با اسااتفاده از نرم
افزار  Primer5شاااخصااهای غنای جمعيت مارگالف،
تنوع شاانون ،غالبيت سيمپسون و شاخص يکنواختي
پيلو محاسابه گرديد .نمودارها و جداول با استفاده از
 Excel 2010ترسايم شادند .جهت بررسي شباهت
ايسااتگاه ها از نظر ترکيب گونه ای با اسااتفاده از نرم
افزار ، Primer5منحني های شااااخه ای بر اسااااس
مااتريس بری کورتيس ايجاد گرديد ( Clarke and
.)Gorley, 2001

 .9نتایج
در اين تحقيق طي  03ماه نمونه برداری تعداد
 08389الرو و بالغ ميگو جمع آوری شد که متعلق به
دو فوق خااانواده  Sergestoidea ،Penaeoideaو
زير راساااته  Carideaبودند و تعداد  8گونه از چهار
خاااناواده ماخاتالف Penaeidae, Luciferidae,
 Sergestidae, Alpheidaeبا اسااتفاده از کليدهای
شاناسايي معتبر يبت گرديد .گونه Meatpenaeus
 affinisبا فراواني نساابي  93درصااد ،گونه غالب اين
مطااالعااه بود و گونااه هااای  Penaeus indicusو
 Acetes sp.هر کدام با فراواني نسااابي  9درصاااد،
کمترين فراواني نسبي را در کل دوره مطالعه داشتند.
فوق خااانواده  Penaeoideaبااا فراواني نسااابي 45
درصد ،گروه غالب در کل دوره مطالعه بود (شکل.)9
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شکل -3درصد فراوانی نسبی فوق خانواده های مختلف در کل دوره در منطقه بحرکان،شمال غرب خلیج فارس سال 39-33

در مجموع  9گونه ، Metapenaeus affinis

و گونه  Acetes sp.با ميانگين فراواني  01/5فرد در
مترمکعب به ترتيب بيشااترين و کمترين تراکم را در
کل دوره مطالعه به خود اختصاص داده اند (جدول.)0
بيشااترين فراواني گونه ای در شااهريور ماه به تعداد
 3957/97فرد در مترمکعب و کمترين فراواني کل در
ماه های دی ،بهمن و اسافند (فصال زمستان) است
که هيچ گونه ای مشاهده نشده است (جدول .)0

 Parapenaeopsis styliferaو
 indicusاز خااانواده ،Penaeidaeگونااه Lucifer
 hanseniاز خانواده  ، Luciferidaeگونه Acetes
sp.از خانواده Sergestidaeو گونه .Alpheus sp.از
خانواده  Alpheidaeشااناسااايي شاادند .گونه M.
 affinisباا ميانگين فراواني  017/5فرد در مترمکعب
Penaeus

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

خطای استاندارد

انحراف معیار

میانگین

فروردین

اسفند

بهمن

دی

آذر

آبان

مهر

شهریور

مرداد

تیر

خرداد

اردیبهشت

%93
%03
%9
%06
%34
%9
%011

65
96
8
51
54
4
06

339
090
30
093
046
03
048

017/59
89/14
00/3
81/98
68/38
01/5
996/7

1
96/94
1
4/6
1
1
55/04

1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1

8/8
9/9
9/9
1
597/18
1
541/38

040/95
397/39
50/56
87/88
915/96
50/56
659/47

54/38
5/79
1
05/39
1
91/93
34/90

0133/3
539/33
87/70
564/39
366/30
43/33
3957/9

1
1
1
091/34
3/14
1
093/9

96/58
97/54
06/75
5/50
3/77
1
010/69

9/8
3/44
1
03/19
1
1
06/06

05/86
3/76
9/38
5/10
1
1
90/79

فوق خااانواده  Penaeoideaباااالترين فراواني
نساابي را در تير ماه و به ميزان  65درصااد دارد .فوق
خانواده  Sergestoideaبه ميزان  36درصاااد در آذر

گونه ها
M.affinis
P.stylifera
P.indicus
Alpheus
L.hanseni
Acetes sp
مجموع

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

شکل-1درصد فراوانی نسبی فوق خانواده های مختلف به تفکیک در ماه های مختلف در منطقه بحرکان،شمال غرب خلیج فارس سال
39-33

فراواني مراحاال مختلف الروهااا و باااليين فوق
خاانواده هاای  Penaeoidea, Sergestoideaو زير

راسااته  Carideaبرای کل دوره مطالعاتي محاساابه
گردياد .بيشاااترين درصاااد فراواني در فوق خانواده
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(جدول  .)5بيشااترين درصااد فراواني در زير راسااته
 Carideaمربوط باه مرحلاه زوآی چهاار و به ميزان
 31درصد است (شکل .)4

 Penaeoideaمربوط به مرحله مايسااايس يک و به
ميزان  83درصاد اسات (جدول  .)9بيشاترين درصد
فراواني در فوق خااانواده  Sergestoideaمربوط بااه
مرحله پساات الرو يک و به ميزان  33درصااد اساات

postlarvae
10%

zoea 4
90%

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

درصد و ايستگاه  Cبا  09درصد به ترتيب در جايگاه
بعدی فراواني گونه ای در کل دوره نمونه برداری قرار
گرفتند (جدول.)3

ايساااتگاه  Bبا  50درصاااد باالترين فراوني
گونه ای را در کل دوره مطالعه به خود اختصاص داده
اسات .پس از آن ايستگاه  Dبا  ، 34ايستگاه  Aبا 30

جدول -1فراوانی و فراوانی نسبی کل گونه ها به تفکیک ایستگاههای نمونه برداری در منطقه بحرکان ،شمال غرب خلیج فارس سال
39-33
فراوانی نسبی
%30
%50
%09
%34

خطای
استاندارد
047
943
86
333

انحراف معیار

میانگین

فراوانی

فروردین

آذر

آبان

مهر

شهریور

مرداد

تیر

خرداد

اردیبهشت

ایستگاه

455
0359
396
773

367/90
441/67
073/76
955/39

9557/73
8801/56
3179/98
5091/60

93/30
58/5
96/77
43/30

817/75
330/94
310/35
771/18

855/46
0438/74
877/99
544/73

305/49
00/05
009/45
53/17

0653/43
5393/9
839/43
3877/17

53/96
093/43
343/53
67/35

53/83
359/53
017/86
09/4

1
30/85
40/08
1

1
37/63
1
93/07

A
B
C
D

جدول -3درصد فراوانی نسبی مراحل مختلف الروی فوق خانواده  Penaeoideaدر کل دوره نمونه برداری در منطقه بحرکان،
شمال غرب خلیج فارس سال 39-33

فوق خانواده

ProtozoeaIII

Mysis I

MysisII

MysisIII

Mysis IV

Mysis V

Penaeoidea

%00

%83

%3

%00

%5

%9

در نتايج حاصل از آناليز واريانس يکطرفه ميان
ماه های مختلف نمونه برداری ،فراواني گونه ای دارای
اختالف معني دار در سااط اطمينان  34درصااد بود.
ساااپس آزمون توکي انجام گرديد و نتايج اين آزمون
اختالف معني داری را نشاااان داد ( .)P <1/14بين

ايساااتگااه هاا از نظر فراواني گونه ای اختالف معني
داری مشاااهده نشااد ( .)P >1/14به منظور مقايسااه
ترکيب گونه ای ايستگاه ها،آناليز خوشه ای انجام شد
و ايساتگاه ها در ساط تشاابه  74درصد به دو گروه
مجزا تقسيم شدند (شکل.)8
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شکل -6آنالیز خوشه ای تشابه ایستگاه ها بر اساس ترکیب گونه ای در کل دوره نمونه برداری در منطقه بحرکان،شمال غرب خلیج
فارس سال 39-33

( )0/49و کمترين ميزان آن در فروردين ماه ()1/96
بود (جدول.)4

نتايج حاصاال از مقايسااه ميزان شاااخص تنوع
شااانون در ماه های مختلف نمونه برداری نشااان داد
که بيشاترين مقدار ميانگين اين شاخص در آبان ماه

جدول -5مقایسه شاخصهای مختلف غنای گونه ای مارگالف ،غالبیت سیمپسون ،تنوع شانون و یکنواختی پیلو در ماه های
مختلف نمونه برداری در منطقه بحرکان ،شمال غرب خلیج فارس سال 39-33
فروردین
1/963
1/385
1/7884
1/48

اسفند
1
-

بهمن
1
-

دی
1
-

آذر
1/0836
1/530
1/3535
1/00

آبان
0/490
1/7530
1/3406
1/64

مهر
0/046
1/8469
1/9579
1/69

شهریور
0/553
1/8553
1/3697
1/61

بيشااترين ميزان شاااخص شااانون در کل دوره
نمونه برداری در ايستگاه  )1/87( Bو کمترين ميزان
آن در ايساتگاه  )0/05( Dبود (جدول  .)8بيشترين
ميزان شااخص غنای گونه ای مارگالف در ارديبهشت
ماه ( )1/68و کمترين ميزان آن در مردادماه ()1/31
بود (جدول .)4بيشااترين ميزان شاااخص مارگالف در
ايستگاه  )1/618( Aو کمترين ميزان آن در ايستگاه

مرداد
0/530
1/3157
1/3839
1/05

تیر
0/360
1/6843
1/9178
1/73

خرداد
1/6835
1/8638
1/5874
1/73

شاخص

اردیبهشت
0/304
1/6877
1/905
1/67

' Hشانون
Dمارگالف
ƛسیمپسون
یکنواختی
پیلو'J

 )1/70( Cبه دسات آمد (جدول  .)8بيشترين ميزان
شاااخص غالبيت ساايمپسااون در آذر ماه ( )1/35و
کمترين مقدار آن در آبان ماه ( )1/34بود (جدول.)4
بيشااترين ميزان شاااخص ساايمپسااون در کل دوره
نمونه برداری در ايساتگاه  )1/93( Dو در ايستگاه B
( )1/3کمترين ميزان را داشت (جدول.)8

جدول -6مقایسه شاخصهای مختلف غنای گونه ای مارگالف ،غالبیت سیمپسون ،تنوع شانون و یکنواختی پیلو در
ایستگاه های مختلف نمونه برداری در منطقه بحرکان ،شمال غرب خلیج فارس سال 39-33
شاخص یکنواختی پیلو

شاخص غنای گونه ای

شاخص غالبیت سیمپسون

شاخص تنوع شانون

نام ایستگاه

مارگالف

1/63
1/39
1/68
1/85

1/6184
1/7585
1/7037
1/6113

1/3437
1/3
1/3445
1/9314

0/560
0/879
0/5
0/053

A
B
C
D
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بيشاااترين ميزان شااااخص يکنواخي پيلو در
ارديبهشت ماه ( )1/67و کمترين مقدار آن در آذرماه
( )1/00و مردادماه ( )1/05محاساابه شااد (جدول.)4
محدوده شااااخص يکنواختي پيلو در ايساااتگاه های
نموناه برداری بين  1/85-1/39محاسااابه گرديد که
بيشااترين مقدار آن در ايسااتگاه  Bو کمترين ميزان
آن در ايسااتگاه Dبه دساات آمد (جدول .)8مقايسااه
ميانگين شااااخصاااهای اکولوژيکي در ايساااتگاه ها و
ماااه هااای مختلف اختالف معني دار نشااااان نااداد
(.)P < 1/14

 .4بحث و نتیجه گیری
در طي اين دوره مطاالعااتي بيشاااترين تراکم
گونه ای با  46درصاد در شاهريور ماه و سپس با 30
درصاااد در آباان مااه محااسااابه گرديد .در مطالعه
اساااکنادری و همکاران ( )3116بر روی سااااختار
جمعيتي زيستگاه های مصنوعي سواحل بحرکان نيز
بيشترين تراکم گونه ای در فصل تابستان و بعد از آن
پاااييز گزارد شاااد کااه مطااابق نتااايج اين تحقيق
ميبااشاااد .در مطاالعه حاضااار پيک فراواني الروی
گونه های خانواده  Penaeidaeدر تابساتان (شهريور
مااه) و پس از آن در پااييز (آبان ماه) بود Peen .در
ساااال  0361نيز در مورد پيااک فراواني ميگوهااای
 Penaeidaeبه اين نتيجه رس ايد که اين ميگوها در
يک سال اغلب دو پيک را نشان مي دهند که معموال
در تاابساااتان و پاييز اسااات که اين مطالعه ،نتيجه
تحقيق حاضااار را تاييد مي کند .علت افزايش تراکم
گوناه هاا در تاابساااتاان مي تواناد به دليل افزايش
تادريجي دماا از فصااال بهار باشاااد که موجب بلوم
فيتوپالنکتوني و به تبع آن بلوم زووپالنکتوني ميشود
که به علت وجود مواد غیايي کافي برای ميگوشکالن
تراکم اين گونه ها افزايش مي يابد .در مطالعه حاضاار
در ماه های ساارد (دی ،بهمن ،اساافند) هيچ گونه ای
مشاااهده نشااد که علت آن مي تواند به دليل کاهش
دما در فصااال زمساااتان باشاااد که موجب کاهش
فيتوپالنکتونهاا باه عنوان منبع غیايي ميگوشاااکالن
شاده اسات .از ديگر داليل مي توان به صيد يا شکار
شدن توس ديگر موجودات در اين فصل اشاره نمود.
در مطااالعاه حااضااار مراحال ماايسااايس خااانواده
 Penaeidaeدر مجموع با  63درصد فراواني بيشتری

نساابت به بقيه مراحل الروی داشاات (جدول .)9در
توجياه فراواني بيشاااتر الروها در مرحله مايسااايس
نسااابت به سااااير مراحل الروی ،محققين ديگر نيز
نتايج مشاابه اين تحقيق را بدست آورده اند به عنوان
مثاال  Goswamiدر ساااال 0364در هند مراحل
الروی هشات گونه مهم از  Penaeideaرا شاناسايي
کرد .نتاايج مطاالعه وی نشاااان داد که در بين تمام
گونه ها مرحله مايسيس نسبت به بقيه مراحل الروی
غالب بود .در مطالعه حاضاار مراحل پساات الروی و
ميگوهای بالغ خانواده  Penaeidaeمشاااهده نشاادند
که در توجيه عدم حضااور پساات الروها مي توان به
اين نکته اشاااره نمود که احتماال جهت توليد مثل به
سااامات منااطق عميق درياايي مهااجرت کرده اند.
همانگونه که  Georgeدر ساااال 0388گزارد نمود
که قساامت اعظم پساات الروهای ميگوی ساافيد در
درياا باقي ميمانند و به سااامت ساااواحل مهاجرت
نمي کنند.
فراوان ترين الرو در مطالعه حاضاار گونه M.
 affinisبود که فراواني نسااابي آن  93درصاااد در
شاهريور ماه محاسبه گرديد و پيک فراواني اين گونه
در شاااهريورمااه با ميانگين فراواني  0133/3فرد در
مترمکعاب و ساااپس در آبان ماه با ميانگين فراواني
 040/95فرد در مترمکعب بود (جدولAl-Attar .)0
در سال 0365در خليج کويت ،پيک تخم ريزی گونه
 M. affinisرا اواس بهار تا پاييز اعالم کرد .با توجه
باه اين تحقيق و تحقيقاات مشااااباه مي توان پيک
حضور الروهای گونه  M. affinisمطالعه حاضر را در
مااه هاای شاااهريور و آباان توجيه نمود که اين امر
ميتواند به دليل بيشاااتر بودن مواد غیايي مورد نياز
اين گونه در اين ماه ها باشااد .در مطالعه حاضر پيک
فاراواناي الرو ميگوی خنجری ( )P. styliferaبااه
ميزان  539/33فرد در مترمکعب در شاااهريور ماه و
پس از آن باا  397/39فرد در مترمکعاب در آبان ماه
مشاااهده شااد (جدول .)0ديهم ( )3119الرو ميگوی
خنجری را در اکثر ماااه هااای ساااال در ساااواحاال
خوزساااتاان گزارد داد کاه اين تحقيقاات با نتيجه
تحقيق حاااضااار ميااايرت دارد .در توجيااه علاات آن
هماانطور کاه  Grabeو  Leeدر ساااال 0333بيان
کردنااد تنهااا چرخااه حيااات ميگوی خنجری بااا فرم
تيپيک چرخه حيات ساااير ميگوهای سااواحل جنو
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غربي اقيانوس هند متفاوت اساات و يک فصاال تخم
ريزی طوالني و ممتااد دارد و بعضاااي از افراد در هر
زماان از ساااال مي توانند تخم ريزی کنند در نتيجه
پيک حضاااور الروها را در ماه های متفاوت مي توان
مشاهده نمود .فراواني نسبي گونه های  M. affinisو
 P. styliferaبه ترتيب  93و  03درصد محاسبه شد
(جدول .)0در تاييد اين نتايج حاصاال از اين تحقيق،
صااافي خاني و همکاران ( ،)0336دهقان و همکاران
( )3116و ديهم ( )3119نيز ساااواحل خوزساااتان را
مناطق تخم ريزی اين دو گونه اعالم نمودند .بنابراين
حضااور الروهای اين دو گونه در اين منطقه با فراواني
باال به دليل مناسااب بودن شااراي محيطي و فراهم
بودن مواد غایايي را مي توان توجياه نمود .باا پيک
حضور گونه  L. hanseniدر آذر و آبان (فصل پاييز)
باه ترتيب با ميانگين فراواني  597/18و  915/96فرد
در متر مکعب مي باشااد (جدول .)0شااباني ()3100
نيز پيک حضااور ميگوهای خانواده  Luciferidaeدر
آبهای سااحلي خوزساتان (شمال غربي خليج فارس)
را پاييز اعالم کرد و گونه غالب از اين خانواده را L.
 hanseniگزارد نمود که با پيک حضاااور گونه L.
 hanseniدر تحقيق حاضاار مطابقت دارد .در مطالعه
حاضااار درصاااد فراواني مرحله پسااات الرو در فوق
خاانواده  Sergestoideaدر مجموع  98درصاااد بود
(جدول )5که نسبت به مراحل ديگر فراواني بيشتری
داشات که اين مي تواند به اين دليل باشد که منطقه
مورد مطالعه ساااحل بين جزر و مدی دارد و پساات
الروهااا مي تواننااد از جريااانااات جزر و ماادی برای
مهاجرت عمودی اسااتفاده کنند ،زيرا طبق تحقيقJo
و Omoriدر سااال 0338مرحله پساات الرو بيشااتر
تحات تايير مهاجرت عمودی جزر و مدی اسااات .در
مطالعه حاضر پيک حضور الروهای گونه Acetes sp.
در شاااهريورماااه باا ميااانگين فراواني  43/33فرد در
مترمکعب و پس از آن در آبان ماه با ميانگين فراواني
 50/56فرد در متر مکعب مشاااهده شااد (جدول.)0
 Grabeو Leeنيز در ساال  0933در آبهای ساحلي
کويت بيان نمودند که گونه  Acetes sp.از اواخر بهار
تاا پااييز تخم ريزی مي کناد کاه باا پيک حضاااور
الروهااای اين گونااه در اين تحقيق مطااابقاات دارد.
خصااوص ايات ريخت شااناس اي گونه  Acetes sp.در
تحقيق شاااباني ( )3100با مطالعه حاضااار مشاااابه
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ميباشااد و به نظر مي رسااد که اين گونه ،يک گونه
جديد در منطقه اساات.در مطالعه حاضاار بيشااترين
تراکم الروهای  Carideaدر شااهريور ماه و به ميزان
 564/39فرد در متر مکعب مشااااهده شاااد .اکبريان
( )3103نيز بيشترين ميزان الروهای  Carideaرا در
ساواحل خوزستان در فصول گرم سال مشاهده نمود.
کاه يکي از علاال آن مي توانااد وفور مواد غاایايي در
فصاول گرم ساال باشاد .در بررسي تشابه ايستگاه ها
نتااايج نشااااان داد کااه اختالف معني داری بين
ايساتگاه ها از نظر فراواني کل گونه ای ديده نشااد ،با
اين حال ايساااتگاه  Bبيشاااترين فراواني گونه ای را
نشاااان داد و مي توان اين احتماال را دادکاه ويهگي
های سااختاری سازه های اين ايستگاه ()Reef ball
موجب تجمع بيشتر الروها در اين ايستگاه شده است
( .)Codey et al., 2005پس از آن ايساااتگاااه D
بيشااترين فراواني گونه ای را داشاات که اين امر مي
تواند به دليل قديمي تر بودن سااازه های مصاانوعي
اين ايسااتگاه نساابت به ساااير ايسااتگاه ها و بنابراين
ساااازگااری بيشاااتر موجودات در طول زمان با اين
ساااازه ها و در نتيجه تجمع باليين و الروهايشاااان
باشاااد.از نظر ترکيب گونه ای با توجه به نتيجه آناليز
خوشاه ای ،در ساط تشاابه  74درصد ايستگاه ها از
يکديگر مجزا شااده اند که ايسااتگاه  Cو Dبا سااط
تشاابه  64درصد در يک دسته و ايستگاه های  AوB
با سط تشابه  63درصد در دسته دوم قرار مي گيرند
(شکل  .)8اين امر نشان دهنده اين است که به دليل
نزديکي ايسااتگاه ها به يکديگر و جابجايي الروها بين
آنهاا توسااا جريااناات جزرو مادی در اين منطقه،
ايستگاه ها کامال به يکديگر شبيه هستند.
تنوع زيساااتي يکي از معيااارهااای مهم برای
نشاااان دادن اهميات زيساااتگاه های مورد حفا ت
ميباشااد ( .)Price, 2002بررسااي شاااخصااهای
اکولوژيکي در يک اکوساايسااتم ،تصااوير روشني را از
وضاعيت زيست محيطي و تنوع گونه ای منطقه اراوه
مي دهد (.)Jorgenson et al., 2005
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
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شاااود يعني تنوع بااالسااات و گونه ای خاص غالب
نيسااات .در اين مطااالعااه بيشاااترين ميزان آن در
ارديبهشت ماه ( )1/67و کمترين مقدار آن در آذرماه
(1/00و مردادماه( )1/05محاسبه شد که مي تواند به
دليل پراکندگي نرمال گونه ها در ارديبهشااات ماه و
غاالااب بودن گونااه  L. hanseniدر آذرماااه و گونااه
 Alpheus sp.در مردادماه باشااد .محدوده شاااخص
يکنواختي پيلو در ايساااتگااه های نمونه برداری بين
 1/85 -1/39محاساابه گرديد که بيشااترين مقدار آن
در ايساتگاه  Bو کمترين ميزان آن در ايستگاه  Dبه
دساات آمد (جدول .)8اين امر به علت باالبودن تنوع
گونه ای در ايساااتگاه  Bو غالبيت گونه M. affinis
در تمام ماه های نمونه برداری باشد.
از شاهريور تا آبان شاخص غنای مارگالف روند
افزايشااي داشااته که اين مي تواند به دليل حضااور
تمامي گونه ها و احتماال پيک توليدمثلي آنها در اين
ماه ها باشاد (جدول .)4کمترين مقدار شاخص غنای
گونه ای مارگالف در مردادماه ( )1/31محاساابه شااد
کاه باه علت غالب بودن گونه  Alpheus sp.در اين
ماه است .شاخص تنوع شانون در درماه های تابستان
روند افزايشاي داشته است که اين نشان دهنده توان
بااالی بااروری و پياک توليادمثلي گوناه ها به علت
افزايش فيتوپالنکتونها در اين ماه اسااات (جدول.)4
بيشاترين مقدار شاخص تنوع شانون در ايستگاه  Bو
کمترين ميزان آن در ايساااتگاه  Dمحاسااابه شاااد.
کمترين مقدار شاااخص غالبيت ساايمپسااون در آبان
ماه ( )1/34و بيشااترين مقدار شاااخص تنوع شااانون
درهمين ماه ( )1/49به دسات آمد که به علت حضور
يکساااان تقريباً تمام گونه ها در آبان ماه اسااات .اين
نتايج در شاااناخت و مديريت بهتر زيساااتگاه های
مصاااناوعاي ايان ماناطاقااه نااقااش مويری دارد.

با توجه به اينکه ساااده ترين ارزيابي اکولوژی
زيساااتگاههای مصااانوعي تهيه ليسااات گونه های
مشاهده شده است .مطالعه ای در خصوص اجتماعات
پالنکتونياک ميگوشاااکالن در منطقاه ساااازه هااای
مصااانوعي ساااواحال بحرکان برای اولين بار پس از
گیشاات هشاات سااال از زمان احداس اين سااازه ها
صاااورت گرفاات .در طي اين دوره مطااالعاااتي فوق
خاانواده های  Sergestoidea، Penaeoideaو زير
راسااته  Carideaشااناسااايي شااد و در مجموع چهار
خانواده Sergestidae ، Penaeidae ،Alpheidae
و  Luciferidaeشاااناساااايي و معرفي گرديدند که
بررسي آنها منجر به شناسايي  8گونه شد .فراوانترين
الروها مربوط به گونه  M. affinisبا فراواني نسااابي
 93درصااد از خانواده  Penaeidaeبود که به نظر مي
رسد سازه های مصنوعي به خوبي توانسته اند منطقه
نوزادگااهي برای ميگوهاای  Penaeidaeباااشااانااد.
ميگوهای بالغ فق در گونه  L. hanseniمشااااهده
گرديد .پيک حضاور تمام گونه ها در شهريور ماه بود
بجز گونه  L. hanseniکه در آذر ماه باالترين فراواني
خود را در کل دوره مطالعه نشان داد .نتايج به دست
آماده از مطالعه الرو ميگوشاااکالن در اين منطقه در
ارزياابي ذخااير ميگو و نيز جهات ماديريت بهينه و
حفاا ات از اين نوع زيساااتگااه ها نقش مهمي ايفا
ميکنند .بهتر است پايش هرساله الرو ميگوشکالن و
همچنين ديگر موجودات زيستگاه های مصنوعي اين
منطقه جهت بررساااي دقيق تر نقش آنها در افزايش
تنوع زيسااتي گونه ها صااورت گيرد .در نتيجه بنظر
مي رساااد زمااان عاااماال مهمي در افزايش جاای
موجودات به سمت سازه های مصنوعي باشد.
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