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 تنوع زیستی روتیفرهای پالنکتونیک در امتداد گرادیان افقی شوری 

  در مصب رودخانه بهمنشیر

 
 

 مشهر، گروه زیست شناسی دریا، دانشکده علوم دریایی و اقیانوسی، دانشگاه علوم وفنون دریایی خر :زادهکوثر خفایی

  43175-64199صندوق پستی: 

 دانشکده علوم دریایی و اقیانوسی، دانشگاه علوم وفنون دریایی خرمشهر گروه زیست شناسی دریا، :*نسرین سخایی ،

  43175-64199صندوق پستی: 

 گروه زیست شناسی دریا، دانشکده علوم دریایی و اقیانوسی، دانشگاه علوم وفنون دریایی  :شناسبابک دوست

  43175-64199خرمشهر، صندوق پستی: 

 :دریایی و اقیانوسی، دانشگاه علوم وفنون دریایی خرمشهر، صندوق پستی: ، دانشکده علومشیمیگروه  کمال غانمی 

64199-43175  

 :شهر، گروه زیست شناسی دریا، دانشکده علوم دریایی و اقیانوسی، دانشگاه علوم وفنون دریایی خرم حسین ذوالقرنین

  43175-64199صندوق پستی: 

 1395 آبانتاریخ پذیرش:            1395 مرداد تاریخ دریافت:

 چکیده

 ودخانه بهمنشیر برحسبردر مصب  1393هدف از این مطالعه، بررسی تنوع  زیستی روتیفرهای پالنکتونیک در فصول  تابستان و زمستان  

در این بررسی  گردید. انجامکرون می 100یری با اندازه چشمه گپالنکتون با استفاده از تور  ایستگاه 6برداری از نمونه شوری افقی بود. گرادیان

 B. plicatilisو  Brachionus rotundiformisهای جنس شناسایی شد. گونه 6خانواده و  3گونه روتیفر زئوپالنکتونی متعلق به یک راسته و  14

(  -93/0) ی( و شور-94/0) دار منفی بین همبستگی روتیفرها با هدایت الکتریکیترین همبستگی معنیها غالب بودند. بیشدر تمامی ایستگاه

شدت ای به و تنوع گونه های مصبی با افزایش شوری، ترکیبای به سمت ایستگاه های رودخانهکه در مسیر ایستگاهطوری(. به>05/0pبود )

 6  ستگاهای در و آمد دستهب مکعب متر در فرد1/1362 میزانبه 1 ایستگاه در و تابستان فصل در فراوانی میانگین ترینبیش دچار تغییر شد.

ترین  و بیش52/1میزان تان بهوینر در فصل تابس -شاخص تنوع زیستی شانونترین میزان نشد. بیش مشاهده روتیفری گونههیچ تقریبا   نیز زمستان

ر تنوع و بترین فاکتور شوری موثر. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که محاسبه شد 4/0مقدار در فصل زمستان بهشاخص غالبیت سیمپسون 

  تراکم  رودخانه بهمنشیر است.

 روتیفر، زئوپالنکتون، تنوع زیستی، شوری، مصب رودخانه بهمنشیر کلمات کلیدی:

 nsakhaee@yahoo.com :ویسنده مسئولپست الکترونیکی ن* 
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 مقدمه
ای کنندهتعیین نقش که محیطی استزیست عامل ترینمهم شوری       

جانوران و گیاهان را خصوصاً  زندگی عملکردی و ساختاری هایویژگی در

مصبی بوده  اکوسیستم بخش مهمی ازها زئوپالنکتونارد. ها ددر مصب

مناسب  شوری گرادیان با زیستی فرآیندهای مطالعه و بررسی و جهت

 جمعیت ، فراوانی، ساختارزئوپالنکتون هایگونه تنوع و ترکیب .باشندمی

یابد و تغییر می یشرایط محیط تحت تاثیر )پالژیک( زیسطح جوامع

تبادل ، حجم زیسطح غذاییمورد انتقال شبکه ر داطالعاتی  در نتیجه

 و فرآیندهای آلودگی آب ،اکوسیستم انرژی از طریق تغییرات و آلی مواد

. روتیفرها گروه (Telesh ، a,b2006) دهدارائه می آب اتروفیکاسیون

گونه  1800حدود  ازباشند که شیرین میهای آبمهمی از زئوپالنکتون

 باشندمی شورشور و لب هایآب قادر به تحمل گونه ، تنها چندروتیفر

(Zakaria ؛2007 همکاران، وFontaneto  ؛2006 همکاران، و  

Onwudinjo  و Egborge ،1994 ؛Miracle  وSerra ،1989.)  روتیفرها

را بهتر  آب شیرین  محیطشور، شور و لب آب هایدر مقایسه با محیط

و همکاران   Remane؛2006و همکاران،  Fontaneto) نمایدتحمل می

 بر روی شورآب فیزیولوژیکیآشکار  هایمحدودیت به توجه (. با1971

محیطی با توجه زیست به مشکالت اکثر روتیفرها، این گروه برای پاسخ

فصلی در  هم درمقیاس و فاصلهدر مقیاس هم  ،به تغییرات شوری

ارشناسان ای قرار گرفتند. از اهداف اصلی کها مورد توجه ویژهمصب

محیط زیست در جهان، وابستگی بین زئوپالنکتون و شوری آب بوده 

؛   2006و همکاران،   Fontaneto؛2007وهمکاران،  Zakaria)است 

Hammer ،1993 .) بسیاری از مطالعات انجام شده بر روی پراکنش

مناطق  و فراوانی زئوپالنکتون در غنا که اندزئوپالنکتون مصب نشان داده

 Neumann؛2009و همکاران،  Silva) کندت افزایش پیدا میباالدس

Leitão ،1995) .روی بر که (1393 ) همکاران و در تحقیق آرا 

 گروه را داشتند، روتیفرها بهمنشیر رودخانه هایمیکروزئوپالنکتون

 معرفی رودخانه، دهانه در پایین هایشوری در هازئوپالنکتون غالب

دلیل ارتباط معکوس بین شوری و ها را بهاین یافته ها،آن. نمودند

های بهمنشیر یکی از شاخه رودخانه ند،اهداد نسبت زئوپالنکتون پراکنش

که از محل  استکیلومتر  78باشد که طول آن در حدود کارون می

شود و تا دهانه خلیج فارس اتصال کارون به حفار و بهمنشیر شروع می

توپوگرافی سرزمینی بسیار هموار  یابد. این منطقه از نظرادامه می

توان به عمق کم، های این رودخانه میشود. از ویژگیمحسوب می

ورودی آب شیرین از کارون و کدورت زیاد اشاره نمود.  از قسمت باال 

دست شود و از قسمت پاییندست رودخانه آب شرب منطقه تامین می

یر الگوی جزر و جزر و مد رودخانه بهمنشیر تحت تاث نیز تحت تاثیر

( . بندر چوئبده 1387 مد خلیج فارس قرار دارد )ورناصری و کتابداری،

از پرترددترین بنادر کشور بوده که در این منطقه قرار گرفته است. 

های شهری ها، ورود فاضالبها، شناورهای کوچک و قایقزیاد لنج تردد

این منطقه های کشاورزی زیاد در این منطقه سبب شده که  و فعالیت

دلیل بههای دریایی مطالعه اکوسیستمدر معرض خطر قرار گیرد. 

ها، اهمیت زیادی دارد. های انسانی در آنتغییرات ناشی از فعالیت

هدف از این مطالعه، بررسی تنوع روتیفرها در امتداد گرادیان افقی 

 شوری در فصول تابستان و زمستان در مصب رودخانه بهمنشیر است.

 

 هاو روشمواد 

بستان و همنشیر در فصول تاهای بهای آبروتیفربرداری از نمونه       

 6ا از هزمستان از ابتدای بهمنشیر و تا دهانه آن انجام گردید. نمونه

گاه ایست 4ای و موقعیت رودخانه ایستگاه در 2 که شدند ایستگاه برداشت

برداری ونهجهت نم(. 1و شکل 1)جدول در موقعیت مصبی قرار داشتند

استفاده سطحی صورت میکرون به 100گیری چشمه از تور پالنکتون

 رمشهرعلوم و فنون دریایی خ دریا دانشگاه بیولوژی آزمایشگاه در گردید.

 تاینورها با استفاده از میکروسکوپ مشاهده و شمارش زئوپالنکتون

ن ترین سطح ممکایینپها تا ( و شناسایی نمونهOlympus TL-2مدل )

و  Al-Yamani) با توجه به کلیدها و مقاالت معتبر صورت گرفت

و همکاران،  Muxagata؛ 2011و همکاران،  Hamaidi ؛2011همکاران، 

 (.Stemberger، 1979 ؛1980 همکاران، و Sharma ؛Shiel، 1995 ؛2004

ن در این مطالعه فاکتورهای محیطی، شوری، هدایت الکتریکی، اکسیژ

گیری اندازه Sension5 مدل Hach پرتابل دیجیتالی هدستگا توسط محلول

های تنوع زیستی مورد بررسی شامل شاخص شانون، شاخص شدند.

و شاخص غالبیت سیمپسون  هیل زیستی ترازی شاخص مارگالف، شاخص

ار دمنظور بررسی اختالف معنی. به(2005 همکاران، و Jorgenson) بودند

داری، های مختلف نمونه برتوجه به ماهبا  هاشاخص این عددی مقدار میان

ی و برا Tukey آزمون پس و (>05/0p) طرفهواریانس یک آنالیز آزمون از

 افزارها با نرماستفاده گردید. کلیه داده Correlationبررسی رابطه از 

11/5SPPS  .مورد بررسی قرار گرفتند  

 

 مطالعه مورد هایایستگاه جغرافیایی مختصات :1جدول

 عرض جغرافیایی طول جغرافیایی شماره ایستگاه تگاهایس

 E  ''1  '13 ◦48 N ''25 '26 ◦30 1 پل خرمشهر

 E ''5 '15 ◦48 N ''2 '22  ◦30 2 12 ایستگاه

 E "5  '20  °48 N"54 '18 °30 3 ذوالفقاری پل

 E "40 '20 °  48 N"12 '01 °30 4 تنگه روستای

 E˝24 '57 °  48 N "4  ´00 °30 5 چوئبده

 E "8  '57 °48 N"20 '52 °29 6 بهمنشیر دهانه



 1396 پاییز، 3، شماره نهمال س                                                                      پژوهشی محیط زیست جانوری    فصلنامه علمی 
 

403 
 

 
      1393 های بهمنشیربرداری شده در آبنمونه هایایستگاه : موقعیت1شکل

 

 نتایج
 ،15/11±28/9ترتیب به تابستان و زمستان فصل در شوری میانگین       

ر د طرفهقسمت در هزار بود. نتایج حاصل از آنالیز یک 92/7±28/10

ن دو های مختلف در ایبرداری نشان داد که بین ایستگاهدوره نمونه

الف (. اما بین دو فصل اخت>05/0pدار وجود دارد )فصل اختالف معنی

 الکتریکی در دو فصل هدایت میانگین (.2)شکل نداشت وجود داریمعنی

زیمنس میلی 38/10±76/6 و33/12±32/7 ترتیببه زمستان و تابستان

 (.3)شکل متر بودبر سانتی

 

 
: تغییرات شوری در دو فصل زمستان و تابستان در 2شکل 

1393های مصب بهمنشیر سال ایستگاه  

 
تغییرات هدایت الکتریکی در دو فصل زمستان و  :3شکل

1393های مصب بهمنشیر سال در ایستگاه تابستان  

 

ان شیر نشگیری اکسیژن محلول در بهمننتایج حاصل از اندازه       

 و 21/9±05/1داد که میانگین این فاکتور در تابستان و زمستان، 

رفه طگرم بر لیتر بود. نتایج حاصل از آنالیز یکمیلی 85/0±49/10

 ی مختلف در دو فصل اختالفهاحاکی از آن بود که بین ایستگاه

دار یدار وجود دارد و نیز ثابت شد که بین دو فصل اختالف معنمعنی

 (.4)شکل (>05/0p) نداردوجود 

 

 
در دو فصل زمستان وتابستان  اکسیژن محلولتغییرات  :4شکل 

 1393های مورد بررسی در مصب بهمنشیر سال در ایستگاه

 

استه و گونه روتیفر متعلق به یک ر 14طورکلی در این بررسی به       

ر های شناسایی شده دجنس شناسایی شد. نام گونه 6خانواده و  3

برخی از تصاویر  5در شکل چنین همقید شده است.  2جدول 

 روتیفرها به نمایش گذاشته شده است.
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 های شناسایی شده در مصب بهمنشیرهای مختلف روتیفرگونه :2جدول 

 رده راسته خانواده جنس 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) 

Brachionus Brachionidae Ploimina Monogononta 

Keratella valga (ahlstrom, 1943) 
Keratella sp. Keratella    

Unknown sp. Anuraeopsis    
Lenca ungulate (Gosse, 1887) 

Monostyle closterocerca (schmarda, 1895) 
Lecane 

Monostyle Lecanidae   

Unknown sp. Lepadella Colurellidae   
      

    
              B. angularis : 4تصویر  B. urceolaris :3تصویر             B. calyciflorus :2تصویر  Brachionus quadridentatus :1تصویر

    
                 B. rubens :8تصویر               Keratella valga  :7 تصویر B. plicatilis :6تصویر               B. rotundiformis :5تصویر

    
 .Keratella sp :12تصویر             .Anuraeopsis sp :11تصویر                    .Lepadella sp :10تصویر    B. leydigi Chon  :9تصویر 

 

  

 

  Monostyla closterocerca :14تصویر                  Lecane ungulata :13تصویر 

 های مختلف شناسایی شده در رودخانه بهمنشیر: تصاویر گونه 5 شکل
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دوره مطالعاتی نشان داد که میانگین  طی در هاروتیفر تراکم بررسی       

 2/40و  1/598 ترتیبتراکم روتیفرها در دو فصل تابستان و زمستان به

 میانگین فراوانی در فصل تابستان ترینباشد. بیشفرد در مترمکعب می

دست آمد و در هفرد در مترمکعب ب1/1362میزان به 1و در ایستگاه 

 روتیفری مشاهده نشد گونههیچ نیز تقریباً  6ایستگاه فصل زمستان و در

ها که بین ایستگاه طرفه نشان دادیک نتایج حاصل از واریانس .(6شکل)

   (.7( )شکل>05/0p) وجود دارد دارمعنی اختالف بررسی مورد فصول در
  

 
: میانگین تراکم روتیفردر فصل تابستان و زمستان 6شکل

 1393در مصب بهمنشیر در سال 
 

 
های مورد ها در ایستگاه: مقایسه تغییرات میانگین روتیفر7شکل

 1393مطالعه در دو فصل در مصب بهمنشیر 
 

های روتیفر در فصل گرم و سرد در تمام میانگین فراوانی گونه       

ترین فراوانی گونه دارای بیش 5طورکلی ها نشان داد که بهگاهایست

شوند. می ها را شاملاز کل روتیفر %80 که در مجموع تقریباً  بودند نسبی

  Brachionus plicatilis, B. rotundiformis, Keratella valgهایگونه

B. calyciflour  وB. urceolaris و 8، 5/11، 5/23، 3/32ترتیب با به 

در (. 8)شکل ها مشاهده شدندهای غالب روتیفرفراوانی گونه 7/7%

 (PSU) 53/2-10/4با محدوده شوری  2و  1ای های رودخانهایستگاه

 ،B. plicattilis ها شاملهای غالب روتیفرها در این ایستگاهگونه

rotundiformis B. ،B. calyciflouris  وK. valga (. در 9)شکل  بودند

 B.plicattilis هایگونه 5و3،4 ایستگاه

B.rotundiformis, ، K. valga B. urceolaris  وB. calyciflouris  غالب

سمت دهانه مصب تنوع ( به2و1بودند. با حرکت از رودخانه )ایستگاه 

در نزدیکی دهانه  6که در ایستگاه و تراکم روتیفرها کم شد. به طوری

های د. مقایسه تعداد گونهده نشگونه روتیفری مشاهمصب هیچ

 فرد در متر 11) ها در فصل تابستانها نشان داد که تعداد گونهروتیفر

 .(10) شکل فرد در مترمکعب( است 9) تر فصل زمستانمکعب( بیش

 

 
های غالب روتیفر ها در مصب : درصد فراوانی نسبی گونه8شکل 

 1393بهمنشیر در سال 

 
 های مختلفها در ایستگاههای مختلف روتیفرونه: مقایسه تنوع گ 9شکل

 
 مختلف ها در فصولهای روتیفر: مقایسه تعداد گونه10شکل 

نتایج حاصل از آزمون همبستگی پیرسون نشان داد که بین        

فراوانی روتیفرها با فاکتورهای محیطی هدایت الکتریکی و شوری  

 (. >05/0p) وجود داشتداری ترین همبستگی منفی و معنیبیش

چنین ما بین دما و فراوانی روتیفرها همبستگی منفی مشاهده هم

 (.3دار نبود )جدولگردید اما از نظر آماری  این همبستگی معنی
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 : نتایج همبستگی بین فراوانی روتیفرها و  فاکتورهای محیطی3جدول

 هدایت الکتریکی یشور دما اکسیژن محلول فاکتورهای محیطی فراوانی روتیفرها و

 فراوانی روتیفر
073/0 

05/0p> 
54/0- 
05/0p> 

93/0- 
05/0p< 

94/0- 
05/0p< 

 هدایت الکتریکی
186/0 

05/0p> 
44/0 
05/0p> 

96/0 
05/0p< 

1 

 شوری
14/0 
05/0p> 

62/0 
05/0p> 

1 
96/0 
05/0p< 

 دما
21/0 
05/0p> 

1 
62/0 
05/0p> 

44/0 
05/0p> 

 1 اکسیژن محلول
21/0 
05/0p> 

14/0 
05/0p> 

18/0 
05/0p> 

 

ها در دو فصل به مطابق نتایج حاصل از مقایسه میزان شاخص       

( در فصل 52/1±16/0ترین مقدار میانگین تنوع شانون )ترتیب بیش

در فصل تابستان،  73/0 -8/1ترازی زیستی هیل بین  تابستان، شاخص

یت ( در فصل تابستان، شاخص غالب17/1±15/0شاخص مارگالف )

دست آمد. ه( در فصل زمستان ب40/0±095/0سیمپسون با مقدار  )

های زیستی مورد مطالعه در دوره مطالعاتی در مقدار میانگین شاخص

های اکولوژیکی قید شده است. مقایسه میانگین میزان شاخص 4 جدول

داری های مورد مطالعه در طول سال، اختالف معنیدر برخی ایستگاه

 (.>05/0pرا نشان داد )
 

های اکولوژیک در فصول مختلف : مقدار میانگین شاخص4جدول 

 1392های بهمنشیر در آب

 تابستان زمستان شاخص
 a28/0±12/1 a16/0±52/1 تنوع شانون

 b 42/0±73/0 a15/0±17/1 غنای مارگالف
 b16/0±75/0 a14/0±80/0 ترازی هیل

 b095/0±40/0 a038/0±26/0 غالبیت سیمپسون
 

 بحث
مصب یک محیط انتقالی بین آب شور و شیرین است و وقتی        

 آیندوجود میشور بههای لبشوند آبآب رودخانه و دریا مخلوط می

(Nybakken ،1993 در این بررسی .)ای ایستگاه موقعیت رودخانه 2

ایستگاه موقعیت  4( (و PSU) قسمت در هزار 5/0-5های )شوری

 ایهای رودخانه( را داشتند. از ایستگاهPSU 5-30های )شوری مصبی

(، با افزایش شوری، 6و  5،  4، 3) های مصبی( به سمت ایستگاه2و1)

که طوریشدت دچار تغییر شد. بهای روتیفرها بهترکیب و تنوع گونه

طورکلی در این تقریباً هیچ روتیفری مشاهده نشد. به 6در ایستگاه 

ترین تراکم و تنوع که بیش دگونه روتیفر شناسایی ش 14تحقیق 

 PSU 5/2-7/5با بازه شوری  3و  2، 1های ها در ایستگاهروتیفر

 Van Rijswijkو  Soetaertمشاهده شد. نتایج مشابهی نیز توسط 

ها در ها گروه غالب زئوپالنکتوندست آمده است. آن( به1993)

 . دنها معرفی کردهای پایین در دهانه رودخانه را روتیفرشوری

ها در چنین این محققان گزارش نمودند که پراکنش زئوپالنکتونهم

مصب بر اثر تغییرات شوری، دما، کدورت و مواد غذایی است. 

Godhantaraman (2003) ها را در سیستم روزئوپالنکتونتنوع میک

 ها را در شوریترین فراوانی روتیفرمصبی در ژاپن بررسی و بیش

5/7-5/1 PSU  گزارش نمودند. وی علت تراکم زیاد روتیفرها را

ای ها در شوری های کم  و مهیا  بودن شرایط تغذیهسازگاری باالی آن

های شیرین بها را شاخص آها بیان کرده و روتیفرو تولیدمثل آن

در همین محدوده  ها تقریباًمعرفی نمود.  در پژوهش حاضر  نیز روتیفر

های گونه تنوع و تراکم بودند. در این بررسی ترینشوری کم دارای بیش

B. plicatilis  وB. rotundiformis ها وجود داشتند و در همه ایستگاه

های مختلف دهنده سازگاری باالی این موجودات در شوریاین نشان

در بررسی تاثیر شوری و دما بر  (2000)و همکاران  Fielderباشد. می

گزارش نمودند که این دو  B. rotundiformisو  B. plicatilisروی 

ای دارند. در مطالعه حاضر گونه آستانه تحمل شوری و دمای گسترده

(. 8)شکل ها مشاهده شدنددر همه ایستگاه نیز این دو گونه تقریباً

از نظر مورفولوژیکی  B. pilcatilis و B. rotundiformisروتیفرهای 

که طوریهم ولی از نظر اندازه با هم متفاوت هستند. بهبسیار شبیه به

 B. rotundiformis شد، صیدخزر  دریای از که هایینمونه براساس ابتدا، در

(. Tschugnuoff ،1921معرفی نمودند ) B. pilcatilisایی از را گونه

 B. rotundiformis گونه وL-type  نوع را B. pilcatilis گونه چنینهم هاآن

این دو گونه را در دو گروه متفاوت  اما اخیراً ند.نامید S-type را نوع

نتایج بررسی حاضر  (Arcifa ،2000 و(Castilho  کنندبندی میطبقه

 .B هاییفرروت باشند.نیز نشان داد که این دو گونه کامالً مجزا می

rotundiformis  وB. pilcatilis هالین هستند جمله روتیفرهای یوری از

پروری عنوان منبع مهم غذای زنده الرو ماهیان دریایی در آبزیکه به

 نتایج حاصل از(. 1989و همکاران،  Lubzens) شوندمحسوب می

آزمون همبستگی پیرسون در مطالعه حاضر نشان داد که بین شوری 

http://plankt.oxfordjournals.org/search?author1=N.+Godhantaraman&sortspec=date&submit=Submit
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(. در 3)جدول دار وجود داردکم روتیفرها رابطه منفی و معنیو ترا

که بر روی اثرات شوری  Gutkowska (2015) و   Paturejمطالعه 

ها گزارش نمودند که بین شوری و تراکم روی اجتماعات زئوپالنکتون

و  Perumalاما دار وجود دارد. روتیفرها همبستگی منفی و معنی

ها در مصب تغییرات فصلی زئوپالنکتون در مطالعه (2009) همکاران

ها را واقع در جنوب هند، همبستگی مثبت بین شوری و تراکم روتیفر

محیطی است که  ترین عوامل زیستشوری یکی از مهم گزارش دادند.

دهد و به طور قابل توجهی اجتماعات مصبی را تحت تاثیر قرار میبه

 کندزنده عمل می وداتعنوان یک عامل محدودکننده در پراکنش موج

(Sridhar  ،2006و همکاران.)  تغییرات هدایت الکتریکی در این

مطابق با تغییرات شوری بود و با حرکت از رودخانه به  مطالعه کامالً

ل اشکا) زمان افزایش یافتطور همسمت دریا مقدار هر دو فاکتور به

ها و اکسیژن همبستگی مثبت بین تراکم روتیفرچنین هم(. 3و  2

در مطالعاتی که بر  (2013) و همکاران Clarkeمحلول مشاهده شد. 

روی دینامیک جمعیت روتیفر در تاالب نیجریه داشتند، نتایج مشابهی 

را گزارش نمودند به این ترتیب که افزایش اکسیژن محلول تاثیر 

افزایش در میزان اکسیژن محلول ها دارد. مثبتی بر روی تراکم روتیفر

های بیولوژیکی فیتوپالنکتون توان به جریان آب باال و فعالیترا می

گونه که در همان .(Parveen ،2014و Mola ) )فتوسنتز( نسبت داد

این بررسی مشخص است، این همبستگی مثبت ممکن است   3جدول 

ن فعالیت چنیمدی رودخانه بهمنشیر و هم ناشی از جریانات جزر و

های آن باشد، البته برای یافتن نتیجه قطعی بیولوژیک فیتوپالنکتون

ها نیاز فعالیت فیتوپالنکتون و محیطی فاکتورهای جانبههمه بررسی

ها در فصل تابستان ترین تراکم روتیفردر مطالعه حاضر، بیش است.

ترین آن در فصل زمستان فرد در مترمکعب و کم 13/598میزان به

(. مطالعات 5فرد در مترمکعب مشاهده شد)شکل 29/40میزان به

ترین های سواحل خوزستان نشان داده است که بیشمتعدد در آب

ترین میزان مواد غذایی و تراکم فیتوپالنکتون در اوایل تابستان و کم

؛ 2010و همکاران،  Sabz) مقدار در فصل زمستان مشاهده شده است

Nilsaz  ،ها که اکثر زئوپالنکتونجاییاز آن و (2005و همکاران

کنند، بنابراین ها تغذیه میو یا با یک واسطه از فیتوپالنکتون مستقیماً

ها در تواند علت اصلی باال رفتن تراکم و تنوع زئوپالنکتوناین امر می

و همکاران  Mudha) ها در فصول سرد باشدفصل تابستان و کاهش آن

طورکلی در فصول سرد نیز با (. به2004و همکاران،  Yahia؛2007، 

)بر اثر دالیل  کاهش درجه حرارت آب و تغییرات میزان شوری

مختلفی چون بارندگی، وزش باد، تبخیر سطحی و ورودی آب شیرین( 

یابد که در نهایت منجر به کاهش میزان استرس در محیط افزایش می

-گردد )نیلها میدنبال آن زئوپالنکتونها و بهتولیدات فیتوپالنکتون

و همکاران  Sulehria (.1384ساز و همکاران، 

ترین آن را در ها در تابستان و کمترین تراکم روتیفر( بیش2009)

های روتیفر در تمام فراوانی گونه . میانگین ساالنهندزمستان ثبت کرد

ترین فراوانی نسبی بودند گونه دارای بیش 5ها نشان داد که ایستگاه

 هایشوند. گونهها را شامل میاز کل روتیفر %80 جموع تقریباًکه در م

B.plicatilis، B. rotundiformis ،K. valga ،B. Calyciflours  وB. 

urceolaris ترین فراوان %7/7و  8، 5/11، 5/23، 3/32ترتیب با به

در  Ahmed (2015) و Mola (.7)شکل های غالب روتیفرها بودندگونه

ها با تغییرات زیست ها و ارتباط آنر و تنوع زئوپالنکتونمطالعه ساختا

، B. plicatilis  ،B. calycifloursمحیطی در رودخانه نیل در مصر

Keratella sp.  وB. urceolaris ها گزارش های غالب روتیفررا گونه

ها در در مطالعه زئوپالنکتون (2011)و همکاران  Sherbiny .ندداد

های ( در آب2012) Ramanibaiو  Deviچنین همکانال سوئز مصر و 

ها معرفی کردند. های غالب روتیفررا از گونه B. plicatilisگونه چین 

ها سالمت اکوسیستم تعیین ها برایترین مولفهزیستی یکی از مهم تنوع

های مورد های مهم برای نشان دادن اهمیت زیستگاهو یکی از معیار

ترین مقدار شاخص غنای (. بیشPrice ،2002) باشدحفاظت می

و همکاران  Sulehriaدست آمد. ه( ب17/1) ای در فصل تابستانگونه

های پاکستان، در بررسی کیفیت آب و تنوع روتیفر در آب (2009)

ترین آن را در ( و کم3) ترین شاخص تنوع را در فصل تابستانبیش

ها در داد گونه( گزارش نمودند. علت افزایش تع77/1) فصل زمستان

داری با فصل گرم، افزایش دما است که همبستگی مستقیم و معنی

ای در فصل ها دارد. از طرف دیگر، میزان باالی غنای گونهتراکم روتیفر

تر باشد. شاخص دلیل وجود زنجیر غذایی بزرگتواند بهتابستان می

عه های نادر در جامرات گونهترین حساسیت را به تغییشانون بیش

ترین مقدار . نتایج این بررسی نشان داد که بیش(Krebes ،1999) دارد

شاخص شانون جمعیت روتیفرهای مصب رودخانه بهمنشیر در فصل 

ها در علت حداکثر بودن تعداد گونهبود که به 52/1میزان تابستان به

ترین میزان شاخص شانون نیز در فصل زمستان باشد. کماین فصل می

( در بررسی 1390محاسبه گردید. پاپهن و همکاران ) 12/1مقدار به

ها که ناشی از ترین تنوع جمعیتی زئوپالنکتونتاالب هوالعظیم بیش

از گروه روتیفرها بودند    Brachionidae های خانوادهفراوانی تنوع گونه

را در فصل تابستان گزارش نمودند که تا حدی با نتایج این بررسی 

نیز در بررسی جوامع  (2010) و همکارانSaygi خوانی دارد. هم

در ترکیه، محدوده شاخص  Kizilirmak Deltaزئوپالنکتونی در مصب 

گزارش دادند. این نتایج با نتایج تحقیق  61/0 -67/1شانون را بین 

 غالبیت شاخص میزان ترینبیش چنینهم .دارد مطابقت حاضر

ترین ( و کم40/0) روتیفرهای بهمنشیر در فصل زمستان  سیمپسون

تر بودن تنوع دست آمد. با توجه به کم( به26/0آن در فصل تابستان)

در  Sulehria (2013) در فصل زمستان این نتیجه منطقی است.



 ری در مصب رودخانه بهمنشیرتنوع زیستی روتیفرهای پالنکتونیک در امتداد گرادیان افقی شو                     زاده و همکارانخفایی

408 
 

های تنوع روتیفرها در پاکستان، محدوده این شاخص مطالعه شاخص

مشابه با محدود این  دست آوردند که تقریباًبه 31/0-48/0را بین 

ترین میزان میانگین این شاخص ص در مطالعه حاضر است. بیششاخ

ترین میزان میانگین این ( و کم80/0) ترازی زیستی  در فصل تابستان

( گزارش شد که در مجموع بین این 75/0) شاخص در فصل زمستان

های غالب در داری مشاهده نشد. حضور گونهدو فصل اختالف معنی

تر بودن این شاخص در شود. کمینمونه باعث کاهش این شاخص م

و  Sabaها است. های از روتیفرعلت غالب بودن گونهفصل زمستان به

ها در هند، محدوده این ( در مطالعه تنوع زئوپالنکتون2015همکاران )

دست آوردند که تا حدودی با نتایج این به 81/0-87/0شاخص را بین 

گروه روتیفرها  از  Brachionidaeخانواده ترینفراوان دارد. مطابقت بررسی

تنوع جمعیت  ترینتوجه به زمان بیش دهد که بامطالعات نشان می. بود

ترین تنوع مربوط و کم 1390زئوپالنکتونی مربوط به اردیبهشت ماه 

های طورکلی میانگین ساالنه فراوانی گونهبه .بود 1390به دی ماه 

 های غالب شاملونهها نشان داد که گروتیفر در تمام ایستگاه

B. rotundiformis و B. plicatilis 60 که در مجموع تقریباً دنباشمی% 

شود. قابل ذکر است که نتایج تحقیقات ها را شامل میاز کل روتیفر

 .B ( نشان داده است که پپتیدهای گونه1395خفایی و همکاران )

plicatilis امکان و بوده چشمگیری اکسیدانیآنتی فعالیت دارای 

وجود دارد. لذا با توجه  غذایی مواد در مکمل عنوانبه آن را از استفاده

اکسیدانی و دارا بودن خواص آنتیهای بهمنشیر در آب وفور این گونهبه

سازی، تکثیر و پرورش  خصوص خالصتوان تحقیقات جدیدی درمی

 د.  و تجاری سازی این گونه در منطقه آبادان و خرمشهر را آغاز نمو
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