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 چکیده

 آىای تزخَردار است. اس ی اس جایگاُ ٍیضُتاالتی ّاّا در سًجیزُ غذایی ٍ ّزم اکَلَصیک اکَسیستنًقش ٍ اّویت سئَپالًکتَى

تَاًذ تز هی یسئَپالًکتًَفَى قزار دارد، تٌَع، تزاکن ٍ پزاکٌش هکاًی دریا رٍی آب رٍی ٍ پسکِ تاالب گویشاى تحت تاثیز پیشجایی

ّا ٍ عَاهل هحیطی تاثیزگذار تز آىسئَپالًکتَى تٌَع ٍ فزاٍاًی فَى ، لذا در تحقیق حاضزایي اکَسیستن تاثیزگذار تاشذ. هَاد در چزخِ 

تذیي . َرد هطالعِ قزار گزفته 1930ایستگاُ )هصة گویشاى، سّکش، تٌذر تزکوي، ٍ سایت هیگَ( در تْار ٍ تاتستاى در چْار 

ّای هَرد هطالعِ اًجام شذُ ٍ اس آًالیش افشًٍگی ّای هختلف ایستگاُّای تزاکن، تٌَع ٍ یکٌَاختی هیاى تخشهٌظَر هقایسِ شاخص

(RDA جْت تعییي ارتثاط ٍ اثز عَاهل )ٍُّای سئَپالًکتًَی گزٍُّای هختلف سئَپالًکتًَی استفادُ شذ. هحیطی تز تزاکن گز

(، کاالًَیذا، اٍستزاکَدا، Pyrgulidae ،Scurbicularidae ،Cardiidae ٍ ،Mytilidaeّا )ایشٌاسایی شذُ شاهل دٍکفِ

تزداری در فصَل ّای هختلف در ّز هٌطقِ ًوًَِي تخشفَراهیٌیفَرا، ًواتَدّا، شیزًٍَهیذُ، ٍ گاهاریذُ تَدًذ. در اکثز هقایسات تی

ًتایج حاصل . (<00/0P) هشاّذُ ًشذ (J ،N ،H ،λ ،S ،d) ّایداری اس لحاظ شاخصهَرد هطالعِ )تْار ٍ تاتستاى( اختالف هعٌی

ای فیشیکَشیویایی تاثیزگذار تز تزداری اس لحاظ پاراهتزّّای هختلف ًوًَِ( ًشاى دٌّذُ تفاٍت هیاى ایستگاRDAُاس آًالیش افشًٍگی )

 ّا در ّز یک اس فصَل تْار ٍ تاتستاى تَد. فزاٍاًی سئَپالًکتَى
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 مقدمه
ّای التلادی، فشٌّگی ٍ ّا هٌثـ تضسگی تا اسصؽتاالب       

 فلوی تشای صًذگی اًؼاى تَدُ ٍ تشاون تاالیی اص جاًذاساى 

ّای هَجَد دس اًذ. تاالبهاّیاى سا دس خَد جای دادُخلَف ِت

جَاس تا دسیای خضس ّا هاًٌذ تاالب گویـاى وِ ّن وٌاس دسیاچِ

اػت، داسای خلَكیات ّیذسٍلَطیىی تؼیاسی اػت وِ تا 

فالٍُ هٌاعك تاالتی دس تِ ؿَد.ػیؼتن دسیاچِ ّذایت هی

 ٍ Hilly) ػَاحل دسیایی داسای خلَكیات ػاحلی ّؼتٌذ

Glemarec ،1991)  هاًٌذ تخؾ جٌَتی تاالب گویـاى وِ تا

 اوَلَطیه ٍ تیَلَطیه هغالقاتدسیای خضس دس استثاط اػت. 

 ٍ تحمیمات هثحث دس تشیيّا اػاػیچَى تاالبآتی ّن هٌاتـ

 اوَػیؼتن، ؿَد. ؿٌاػایی ّشهی هحؼَب فلوی ّایتشسػی

 گام آى، تش هحیغی حاونصیؼت فاوتَسّای ٍ صًذُ هَجَدات

 پیـشفتِ جْاى داًؾ اػت. دس فلوی تحمیمات ایي ًخؼت

 ٍ حفؼ ٍ هحیظ آتی یه اص هٌاػة ٍسیتْشُ تشای وًٌَی،

 گشفتِ، اًجام تحمیمات تٌیاًی اتتذا عثیقی، یؼتصهحیظ حوایت

 افوال ؿایؼتِ هذیشیت دس ًْایت ٍ اسائِ جاهـ سیضیتشًاهِ ػپغ

 .(1381وشاى، ًٌِاحوذی ٍ هَػَیگشدد )هی

ّا ٍ صئَپالًىتَّای تاالب گویـاى ّواًٌذ فیتَپالًىتَى       

ّای صًجیشُ غزایی سا تـىیل ّای آتی، اٍلیي حلمِػایش هحیظ

دّی دسیا ّا دس تْشُدادُ ٍ لزا اص اّویت فشاٍاًی تشخَسداسًذ. آى

وٌٌذ )ػلواًَف، گاى آتضی ًمؾ اػاػی ایفا هیهْشٍُ تغزیِ تی

آتی  ّایاوَػیؼتن دس (.1377گٌجیاى ٍ ّوىاساى،  ؛1987

ؿًَذ ٍ هحؼَب هی خَاسگیاُ هَجَدات تشیيهْن ّاصئَپالًىتَى

 ّاصئَپالًىتَى . ًمؾداسد خاكی اّویت ًیض ّاآى خَاسیعقوِ فادت

پالطیه  وٌٌذگاى اٍلیِ ٍ جوقیت هاّیاىاًتمال اًشطی تیي تَلیذ

 خَاسّا كافی)تَلیذوٌٌذگاى ثاًَیِ( اػت وِ لؼوت افؾن آى

(Filterfeeder) ّاصئَپالًىتَىوٌٌذگاى هلشف تشیيفوذُ ٍ ّؼتٌذ 

 فاوتَسّایاص  تاتقی صئَپالًىتًَی جوقیت فشاٍاًی .ؿًَذهی هحؼَب

هختلف اص جولِ دسجِ حشاست آب، اوؼیظى هحلَل، هَاد آلی، 

تاؿذ )فالحی، هقذًی ٍ ًیض فشاٍاًی جوقیت فیتَپالًىتًَی هی

تشاػاع تحمیمات ّیذسٍتیَلَطی كَست گشفتِ دس ًیوِ (. 1372

ّای ایشاى( دس حَصُ جٌَتی دسیای خضس )آب 1373دٍم تاتؼتاى 

تًَی هـاّذُ ؿذُ دس ئَپالًىصتشیي تشاون هـخق گشدیذ وِ ون

جَاس تا تاالب تشیي همغـ ّنخضس جٌَتی هشتَط تِ ؿشلی

هشوض تحمیمات ؿیالتی اػتاى هاصًذساى، ) گویـاى لشاس داسد

ّای تاالب صهیٌِ پشاوٌؾ، تٌَؿ ٍ تشاون صئَپالًىتَى دس. (1374

( ٍ دس 1381گویـاى تحمیمات اًذوی كَست گشفتِ )سیاضی، 

ًیض تشاون ٍ تٌَؿ هَجَدات تٌتیه ٍ  اًذن هغالقات اًجام ؿذُ

تش دس ایي تاالب هَسد تحث ٍ ّا تیؾهغالقات هشتثظ تا آى

ًیا، ؛ تؼاط1391تشسػی لشاس گشفتِ اػت )ؿیشٍدهیشصایی، 

( ٍ تشسػی ػغَح اٍلیِ ّشم اوَلَطیه دس ایي تاالب 1390

 ًادیذُ گشفتِ ؿذُ اػت. 

غشب ٍ ؿوال  دس غشتی گشگاى ٍتاالب گویـاى دس ؿوال       

ضلـ جٌَتی تاالب تِ سٍدخاًِ  غشب گویـاى ٍالـ ؿذُ اػت.

ٍ ضلـ  ضلـ ؿوالی آى تِ هشص ایشاى ٍ تشووٌؼتاى سٍد،گشگاى

تاالب . غشتی آى دسیای خضس ٍ ؿشق آى دؿت گویـاى اػت

هتش ٍ 5/1ّىتاس، فوك هتَػظ  17700گویـاى تا هؼاحت 

آصاد ٍ تا هختلات  تش اص ػغح دسیاّایهتش پاییي 27استفاؿ 

جٌَتی دس  o54 10´ 00˝تا  ؿوالی 15o53´37˝جغشافیایی 

. عی دٍ دِّ (Ramsar ،1997) ؿْشػتاى تشووي لشاس داسد

اخیش، فوك ٍ ػغح تاالب گویـاى تِ پیشٍی اص تاال آهذى ػغح 

آب دسیای خضس افضایؾ چـوگیشی داؿتِ اػت )سیاضی، 

فٌَاى تاالب تا اّویت تِ 1380دس ػال (. تاالب گویـاى 1380

 ّا تِ ثثتالوللی دس وٌَاًؼیَى جْاًی حفاؽت اص تاالبتیي

، Ramsar) گشدیذتٌذی ؿَس عثمِّای لةآب ٍ دس دػتِ سػیذ

ّا، فوك ون آب ٍ ؿَس اص عشیك آتشاٍِّسٍد آب لة .(1997

تاتؾ ًَس خَسؿیذ تا تؼتش، ػثة افضایؾ ػشیـ دسجِ حشاست ٍ 

آتی گشدیذُ وِ دس  ّایدس ایي اوَػیؼتن ّای غزاییسؿذ حلمِ

)ویاتی ٍ  تاؿٌذًتیجِ اص تَلیذات صیؼتی تاالیی تشخَسداس هی

تشدیذ، تذٍى لضٍم تَجِ وافی تِ ػغَح تی (.1378ّوىاساى، 

ّای تیَلَطیه ٍ اوَلَطیه پاییي ایي ّشم ٍ هغالقِ ًاؿٌاختِ

داسی تشتَاى تِ تْشُّای جاًَسی، ًویهضٍفَى چٌیي هیىشٍ ٍ

چَى وپَسهاّیاى ٍ پایذاس ٍ لاتل تَجِ اص ػغَح تاالی ّشم ّن

چٌیي حفؼ تقادل ٍ تَاصى اًشطی دس ایي هاّیاى ٍ ّنوفال

ّا دس ًمؾ ٍ اّویت صئَپالًىتَىتا تَجِ اوَػیؼتن اًذیـیذ. 

ًثَد اص یه ػَ ٍ ّا صًجیشُ غزایی ٍ ّشم اوَلَطیه اوَػیؼتن

تاالب گویـاى اص ػَی  اوَػیؼتناعالفات جاهـ ٍ وافی اص 

 ّایگشٍُتَدُ ای، تشاون ٍ صیگًَِ تشویةؿٌاػایی  ، ضشٍستدیگش

ّذف اص اص ایي سٍ، . ؿَدآى تیؾ اص پیؾ احؼاع هی پالًىتًَی

ّای تقییي تشاون، تٌَؿ ٍ پشاوٌؾ هىاًی گًَِ اًجام ایي هغالقِ

 ایگًَِتاثیشگزاس تش پشاوٌؾ ٍ غٌای  فَاهلصئَپالًىتًَی ٍ تقییي 

ّای هختلف تاالب گویـاى اػت تا ّا دس تخؾصئَپالًىتَى

تش تذیي عشیك تتَاى گاهی هَثش دس جْت ؿٌاخت ّش چِ تیؾ

ایي اوَػیؼتن پشداختِ ٍ فمذاى اعالفات دس ایي صهیٌِ سا 

 تشعشف ًوَد.
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 هاشمواد و رو
ّای تخؾ ػاحلی دس ایي هغالقِ جْت تشسػی صئَپالًىتَى       

 4تشداسی دس ّای ًوًَِهحل 1390تاالب دس تْاس ٍ تاتؼتاى 

ایؼتگاُ )هلة گویـاى، ػایت هیگَ، واًال صّىؾ، تٌذس تشووي( 

هـخق گشدیذ ٍ دس ّش ایؼتگاُ، اص ػِ هٌغمِ )هجاٍس خـىی، 

كَست گشفت. دس ّش هٌغمِ تِ تشداسی هیاًی ٍ هجاٍس دسیا( ًوًَِ

فٌَاى ِهتش ػِ ًمغِ ت 100هَاصات خظ ػاحل ٍ فَاكل تمشیثاً 

ّا كَست تشداسی دس آىػِ تىشاس اص ّش تخؾ اًتخاب ٍ ًوًَِ

 هذل وَلَسادٍ GPSهختلات ّش ایؼتگاُ تا دػتگاُ گشفت. 

(Colorado) t 400  هَلقیت جغشافیایی تاالب گویـاى ٍ ثثت ٍ

آٍسدُ ؿذُ اػت.  1ٍ جذٍل  1تشداسی دس ؿىل وًَِّای ًایؼتگاُ

ؿیویایی  فیضیىَ فاوتَسّای آٍسدى دػتِت تشداسی اص آب جْتًوًَِ

 كَست گشفت ٍ فوك تؼتش ًیض ثثت گشدیذ. 

 

 ترداریّای ًوًَِهٌطقِ هَرد هطالعِ ٍ ایستگاُ: 1 شکل
 : تٌذس تشووي4ایؼتگاُ ، : واًال صّىؾ3ایؼتگاُ ، : ػایت هیگ2َایؼتگاُ ، : هلة گویـاى1ایؼتگاُ 

 
 UTMترداری شذُ از ّر هٌطقِ تاالب تراساس سیستن ّای هختلف ًوًَِ: هختصات جغرافیایی ایستگا1ُجذٍل 

 هجاٍر دریا هیاًی هجاٍر خشکی ّاایستگاُ ردیف

 هلة گویـاى 1
 E 42 56 23  E 78 54 23  E 32 52 23 

N 028 05 41 N 612 04 41 N 340 05 41 

 صّىؾ 2
 E 13 55 23  E 86 56 23  E 81 56 23 

N 375 00 41 N 510 00 41 N 744 00 41 

 ػایت هیگَ 3
 E 47 38 23  E 77 66 23  E 46 66 23 

N 411 15 41 N 486 15 41 N 244 90 40 

 تٌذس تشووي 4
 E 45 66 23  E 74 65 23  E 44 65 23 

N 123 90 40 N 118 90 40 N 115 90 40 

       
ص تَس ا، تشداسیًوًَِایؼتگاُ  4تاالب دس  ّایصئَپالًىتَىس تشسػی د 

هتش( چـوِ دس ّش ػاًتی 49هیىشٍى ) 100تا چـوِ گیش پالًىتَى

 8تِ تقذاد  تشداسیًوًَِهتش اػتفادُ ٍ دس ّش ًمغِ  36/0ٍ دّاًِ 

 هشتثِ دس آب حشوت دادُ ؿذُ تا ول ػتَى آب فیلتش ؿَد

(Newell  ،1981ٍ ّوىاساى)پالػتیىی  ؽشٍف دس ّاًوًَِ . ػپغ 

 
ٍ  Wetzel) % فیىغ4لیتشی سیختِ ؿذُ ٍ تا فشهالیي ًین

Linkens ،1991)  ٍ تِ آصهایـگاُ هٌتمل ؿذًذ. دس ػپغ

ل ًوًَِ ٍ ّوگي ًوَدى گیشی حجن واهآصهایـگاُ، پغ اص اًذاصُ

لیتش )تا تَجِ تِ تشاون هیلی 350تا  100هحتَیات ؽشف، هیضاى 

صئَپالًىتًَی هَجَد( اص ول حجن ًوًَِ تِ ؽشٍف پلیت جْت 
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اًجام واسّای تىویلی )ؿٌاػایی ٍ ؿواسؽ( هٌتمل ٍ دس صیش لَج 

ّایی ٍ هیىشٍػىَج ًَسی تا دیذ چـوی تشسػی ؿذًذ ٍ ًوًَِ

السٍ هاّیاى ٍ حتی دس تقضی هَاسد دس ایؼتگاُ ػایت هاًٌذ تخن ٍ 

ّای صئَپالًىتَى هیگَ، الٍسّای هیگَ ؿٌاػایی ؿذُ اص ًوًَِ

تا اػتفادُ اص الم تَگاسٍف ّا ٍ تقذاد صئَپالًىتَى ُجذاػاصی ؿذ

. (Newell  ٍNewell ،1977) ؿواسؽ گشدیذهغاتك فشهَل صیش 

تشداسی دس ّش ًوًَِ تا تَجِ تِ حجن ػتًَی اص آب تاالب وِ دس

ایؼتگاُ فیلتش ؿذُ اػت، تشاون یا تقذاد صئَپالًىتَى دس ٍاحذ 

 دػت آهذ.ِحجن هَسد ًؾش ت

 

No./lتقذاد ّش خاًَادُ دس ّش لیتش ; 

Nsتقذاد ّش خاًَادُ دس حجن هَسد تشسػی ; 

Voحجن هَسد تشسػی ; 

Vmحجن ول فیلتش ؿذُ اص تاالب ; 

تشداسی ٍ ػپغ تا تَجِ ًوًَِ فىغ جْت ؿٌاػایی، اتتذا اص       

 ؛1379سٍهاًٍَا،  ٍ تشیـتیي)تِ ولیذّای ؿٌاػایی ٍ هٌاتـ هَجَد 

Hannerz ،1961) ًَِّای صئَپالًىتًَی تا ػغح ؿٌاػایی ًو

خاًَادُ كَست گشفت. فشاٍاًی ّش خاًَادُ تش حؼة تقذاد دس لیتش 

فشاٍاًی هىقة هحاػثِ ٍ تغییشات ٍ ًْایتاً تش حؼة تقذاد دس هتش

 ّای هختلف دس ّش فلل هَسد همایؼِ لشاس گشفت.ّا دس ایؼتگاُآى

تشداسی اص الیِ هیاًی آب تَػظ ًوًَِ: ترداری آبًوًَِ       

 تَػظ دهاػٌج كَست گشفت. دهاهیضاى یه لیتش تِتغشی ًؼىیي 

ٍ pH دػتگاُ تَػظ آب pH320 هذل دیجیتالی هتش WTW  

 گیشی تشخی اص فَاهل ؿیویاییجْت اًذاصُگیشی ؿذ. اًذاصُ

ًیتشات، ًیتشیت، آهًَیان، ػیلیغ، للیائیت ول، فؼفات، ػَلفات )

 فثَس دادُ 42ّای آب اص واغز كافی ٍاتوي ًوًَِاتتذا  (ٍ ػختی

ؿذًذ.  گیشیاًذاصُ اص دػتگاُ فتَهتش ٍگته اػتفادُتا ٍ ػپغ 

دس تشداؿتِ ؿذ ٍ  آب حجن هقیٌی اص آب پاساهتشّایجْت ػٌجؾ 

 .ًذؿذؾ تشداسی ػٌجهحل ًوًَِ

 ّای تٌَؿتشای هحاػثِ ؿاخق: ّای تٌَعشاخص       

 صیش اػتفادُ ؿذ: ّایاص فشهَل ّاصئَپالًىتَى

 ؿاخق تٌَؿ ؿاًي ًٍیش هغاتك فشهَل صیش هحاػثِ ؿذ

(Shannon  ٍWeaver ،1949): 

 

دس  وِ هحاػثِ گشدیذ ⁄    تا فشهَل    وِ دس ایي ساتغِ       

: تقذاد ول افشاد N، دس یه خاًَادُ خاف: تقذاد ول افشاد   آى 

 ؿذُ  ؿٌاػایی خاًَادُ: تقذاد ول sٍ ّا دس تواهی خاًَادُ

  تاؿذ. هی

 ؿاخق ػیوپؼَى هغاتك فشهَل صیش هحاػثِ ؿذ       

(Margalef ،1978) داؿتِ ٍ  1ٍ  0تیي  ایداهٌِ. ایي ؿاخق

 تش اػت. تٌَؿ تیؾدٌّذُ تش ًـاىهمذاس ون

 

 فشهَل صیش تشآٍسد ؿذ تشاػاع (d) هاسگالَف ؿاخق       

(Margalef ،1972) . 

 فشهَل صیش هحاػثِ گشدیذ هغاتك (J) یىٌَاختی ؿاخق       

(Pielou ،1966:) 

ّا اص جْت تجضیِ ٍ تحلیل دادُ: تجسیِ ٍ تحلیل آهاری       

 هٌؾَس تشػین ًوَداس اص ٍ تِ .16Spss ver افضاس آهاسیًشم

ّا اػتفادُ ؿذ. اتتذا ًشهال تَدى دادُ Excel 2010 افضاسًشم

 α=05/0 داسیهقٌی ػغح دس اػویشًٍَف-وَلوَگشٍف آصهَى تَػظ

 oneعشفِ )تشسػی ؿذُ ٍ ػپغ اص آصهَى تجضیِ ٍاسیاًغ یه

way ANOVAّای تٌَؿ هیاى ( جْت تشسػی اختالف ؿاخق

ّا ایؼتگاُ ٍ ّش فلل ٍ اختالف ایي ؿاخقهٌاعك هختلف دس ّش 

 اػتفادُ ؿذ. تشداسی دس ّش فللّای هختلف ًوًَِهیاى ایؼتگاُ

 داسّا تا اػتفادُ اص آصهَى حذالل تفاٍت هقٌیهمایؼِ هیاًگیي

(Least Significant Difference ;LSD دس ػغح ٍ )داسیهقٌی 

05/0=α ضاسفاًشمّای تٌَؿ تا اػتفادُ اص اًجام ؿذ. هحاػثِ ؿاخق 

5Primer ver.   اًجام گشفت. جْت تقییي استثاط تیي فَاهل

 جْت چٌیيّنؿذ.  گیشی ؿذُ اص آصهَى پیشػَى اػتفادُاًذاصُ

صئَپالًىتًَی ٍ پاساهتشّای  ّایخاًَادُ تشویةاستثاط هیاى  اسصیاتی

 DCCA Detrended Canonicalهحیغی اتتذا آًالیض 

Correspondence) Analysis ) ُّای فشاٍاًی تش سٍی داد

ّا اًجام ؿذ تا دسجِ ّا تذٍى اػتفادُ اص تثذیل دادُخاًَادُ

 Braak  ٍSmilauerگشادیاى دس اٍلیي هحَس تشاػاع سٍؽ 

تش اص دػت آیذ. هغاتك ایي سٍؽ اگش دسجِ گشادیاى ونِ( ت2002)

جْت تقییي  Redundancy Analysis(RDA) تاؿذ، آًالیض 3

تاؿذ اص  4تش اص ؿاخق تیؾوِ ایي استثاط تَكیِ ؿذُ ٍ ٌّگاهی

 CCA (Canonical Correspondence Analysis)آًالیض 

ّای فشاٍاًی دس ایي تحمیك دسجِ پاییٌی اص گشدد. دادُاػتفادُ هی

ًـاى دادًذ ٍ لزا اص هذل خغی  DCCAگشادیاى سا دس آًالیض 

RDA حضَسفذم تشیي هذل اػتفادُ ؿذ. تاتَجِ تِهٌاػةفٌَاى ِت 

تش سٍی  log (x+1)ّا، اص تثذیل ّا دس تشخی ایؼتگاُتشخی خاًَادُ

اػتفادُ ؿذ. آًالیضّای  RDAّای فشاٍاًی لثل اص اًجام آًالیض دادُ

ٍ  Braak) اًجام گشفت  5/4Canoco افضاسهزوَس تَػظ ًشم

Smilauer ،2002.) 
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 نتایج:
ًتایج حاكل اص تشسػی فاکتَرّای فیسیکَشیویایی آب: 

ّای هختلف دس ّش یه پاساهتشّای فیضیىَؿیویایی آب دس تخؾ

 2تشداسی تاالب گویـاى دس فلل تْاس دس جذٍل اص هٌاعك ًوًَِ

 آٍسدُ ؿذُ اػت.

 
 
 
 

 رشاى در فصل تْاّای هختلف تاالب گویپاراهترّای فیسیکَشیویایی آب در تخش :2جذٍل 

 عاهل
 (زّکش) 2ایستگاُ   (هصة گویشاى) 1ایستگاُ 

 دریا هجاٍر هیاًی هجاٍر خشکی  دریا هجاٍر هیاًی هجاٍر خشکی

 33/11±04/4 7±79/7 83/8±05/6  67/5±53/1 33/2±29/0 33/3±53/1 هتش()ػاًتی فوك

DO (لؼوت دس هیلیَى) 33/5±03/1 63/5±1/1 33/5±31/1  88/8±57/1 52/8±41/1 52/9±61/1 

 8/28±11/3 5/27±6/2 3/27±6/1  4/19±4/3 06/19±6/1 8/20±13/3 گشاد()دسجِ ػاًتی دها

 97/6±75/0 5/7±82/0 31/11±07/1  71/5±07/1 42/10±06/1 96/12±42/2 (لؼوت دس تشیلیَى) ؿَسی

 15/1±03/12 13/2±8/25 07/3±3/84  6/18±164 41/12±2/45 11/6±3/36 (NTU) وذٍست

 2300±03/155 3600±06/120 4200±07/45  4300±12/98 4500±12/100 1200±61/9 (هیلیَى دس لؼوت) وشتٌات ولؼین

 93/0±01/0 77/0±06/0 23/0±01/0  46/0±04/0 55/0±05/0 39/0±01/0 (لؼوت دس هیلیَى) فؼفات

 110±1/12 145±15/8 140±6/7  120±07/8 160±32/11 160±51/10 (لؼوت دس هیلیَى) ػَلفات

SiO2 (لؼوت دس هیلیَى) 4/8±41/0 8/9±41/1 5/11±22/0  124±35/9 45±42/6 48±01/8 
 19±09/0 17±06/1 22±03/3  5/32±0/0 8/53±01/1 6/3±02/0 (هیلیَى دس لؼوت) هًَیاویآ ًیتشٍطى

 03/0±02/0 47/0±11/0 06/0±01/0  18/0±05/0 04/0±02/0 04/0±01/0 (لؼوت دس هیلیَى) ًیتشیت

 0/0±0/0 8/0±02/0 7/0±0/0  29/0±01/0 62/0±02/0 12/0±05/0 (لؼوت دس هیلیَى) ًیتشات

HCO3 (لؼوت دس هیلیَى) 300±06/11 200±07/13 520±11/27  340±17/13 80±24/10 155±12/10 

Fe (لؼوت دس هیلیَى) 0/0±0/0 0/0±0/0 7/0±31/0  5/0±31/0 2/0±12/0 4/1±35/0 

TDS (لؼوت دس هیلیَى) 8/11±05/0 7/12±32/0 1/19±02/0  2/20±43/0 6/18±92/0 1/23±71/0 

 

 عاهل
 (تٌذر ترکوي) 4ایستگاُ   (سایت هیگَ) 3ایستگاُ 

 دریا هجاٍر هیاًی هجاٍر خشکی  دریا هجاٍر هیاًی هجاٍر خشکی

 33/41±09/28 67/35±76/26 5/36±43/25  12±0/0 16±58/4 17/9±25/4 هتش()ػاًتی فوك

DO (لؼوت دس هیلیَى) 9/10±91/1 18/10±77/1 35/9±55/1  42/6±81/0 15/11±61/1 68/9±09/1 

 1/21±17/2 4/22±64/1 1/19±52/1  9/24±18/1 8/27±1/1 2/20±4/1 گشاد()دسجِ ػاًتی دها

 32/5±09/1 77/5±18/1 24/5±41/1  23/11±33/1 98/14±12/1 86/10±07/1 (لؼوت دس تشیلیَى) ؿَسی

 21/3±9/24 13/2±8/22 29/1±8/21  18/5±58 65/6±99 27/10±175 (NTU) وذٍست
 2200±1/31 1075±51/27 2500±3/35  2400±21/62 3500±71/86 2600±25/67 (هیلیَى دس لؼوت) ولؼین وشتٌات

 73/0±0/0 31/0±0/0 55/0±01/0  32/0±0/0 0/0±0/0 32/0±0/0 (لؼوت دس هیلیَى) فؼفات 

 138±2/14 165±2/11 118±7/18  92±8/10 134±4/9 120±2/13 (لؼوت دس هیلیَى) ػَلفات

SiO2 (لؼوت دس هیلیَى) 76±21/7 53±11/3 54±04/4  68±84/6 92±21/4 160±14/8 
 1±01/0 2/1±05/0 25/1±01/0  13/0±0/0 28/7±03/1 85/0±0/0 (هیلیَى لؼوت دس) هًَیاویآ ًیتشٍطى

 04/0±01/0 0/0±0/0 03/0±01/0  04/0±01/0 1/0±03/0 05/0±02/0 (لؼوت دس هیلیَى) ًیتشیت

 1/0±02/0 2/0±01/0 01/0±01/0  23/0±02/0 35/0±01/0 25/0±01/0 (لؼوت دس هیلیَى) ًیتشات

HCO3 (لؼوت دس هیلیَى) 298±31/7 121±71/7 198±5/10  255±14/18 130±09/11 190±02/14 

Fe (لؼوت دس هیلیَى) 2/0±17/0 1/0±07/0 45/0±41/0  05/0±04/0 25/0±07/0 2/0±01/0 

TDS (لؼوت دس هیلیَى) 9/10±54/0 1/11±61/0 7/10±08/0  5/34±07/1 9/26±81/0 5/19±97/0 
 تاؿٌذ. هیاًگیي( هی±كَست )خغای هقیاسافذاد داخل جذٍل تِ*

DO (Dissolved Oxygenاوؼیظى هحلَل؛ :) SiO2 اوؼیذػیلیؼین؛ :HCO3وشتٌات؛ : یَى تیFeیَى آّي : ،TDSول هَاد هحلَل : 
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ًتایج حاكل اص تشسػی پاساهتشّای فیضیىَؿیویایی آب دس        

تشداسی تاالب ّای هختلف دس ّش یه اص هٌاعك ًوًَِتخؾ

 آٍسدُ ؿذُ اػت.  3گویـاى دس فلل تاتؼتاى دس جذٍل 

: دس عی دٍسُ هغالقِ دس فلل تْاس تشخی اکسیژى هحلَل       

فاوتَسّای ویفی آب هاًٌذ اوؼیظى هحلَل تغییشات هٌؾوی سا 

دس لؼوت هیاًی ػایت هیگَ ٍ  DOًـاى دادًذ. حذاوثش هیضاى 

یای دس ایؼتگاُ صّىؾ حذالل هیضاى آى دس لؼوت هجاٍس دس

هیلی  5هـاّذُ ؿذ. ایؼتگاُ صّىؾ دس ّش ػِ تخؾ تا هیاًگیي 

تشد؛ چشا وِ ًؼثت تِ ػایش ػش هیگشم دس لیتش دس فمش اوؼیظًی تِ

ّا داسای فوك ووتش تَدُ ٍ دهای تاال ًیض دس ایي هٌغمِ ایؼتگاُ

 چٌیي هیضاى ػَلفیذهَجة ووثَد اوؼیظى ؿذُ اػت. ّن

یؼتگاُ صّىؾ تاالتش تَدُ وِ تا تَجِ تِ هـاّذات ّیذسٍطى دس ا

هیذاًی ٍضقیت گٌذآتی ؿذیذی سا دس تخؾ ػاحلی تاالب ایجاد 

دس ایؼتگاُ تٌذس تشووي  (DO)وشدُ تَد. همادیش اوؼیظى هحلَل 

دس ّش ػِ تخؾ هجاٍس خـىی، هیاًی ٍ هجاٍس دسیا تمشیثاً تشاتش 

تَدى ایي تخؾ اص تَاى تِ حالت دسیایی وِ دلیل آى سا هی تَد

 تشی دس پاساهتشّای فیضیىَتاالب ًؼثت داد وِ داسای ثثات تیؾ

تا  6تشیي ًَػاًات اوؼیظى اص ؿیویایی اػت. دس ػایت هیگَ تیؾ

 گشم دس لیتش هـاّذُ ؿذ. هیلی 11

 5 تشیي هیضاى ؿَسی دس تٌذستشووي تا هیاًگیي: ونشَری       

ppt تش دلیل ٍجَد استثاط گؼتشدُِدس ّش ػِ هٌغمِ آى تَد وِ ت

تشیي ؿَسی دس ّا اػت. تیؾتا آب دسیا ًؼثت تِ ػایش ایؼتگاُ

ّای هلة ٍ اػت. دس ایؼتگاُ ppt 14 تخؾ هیاًی ػایت هیگَ تا

هیضاى ؿَسی واّؾ  فتِ،صّىؾ ّشچِ اص ػوت ػاحل تِ دسیا س

 یاتذ.هی

 

 تاتستاىّای هختلف تاالب گویشاى در فصل تخش پاراهترّای فیسیکَشیویایی آب در :3جذٍل 

 (زّکش) 2ایستگاُ   (هصة گویشاى) 1ایستگاُ  عاهل

 دریا هجاٍر هیاًی هجاٍر خشکی  دریا هجاٍر هیاًی هجاٍر خشکی

 14±58/4 33/10±81/6 33/12±02/8  8±1 6±2 67/8±05/3 هتش()ػاًتی فوك

DO (لؼوت دس هیلیَى) 52/5±16/1 24/11±41/1 76/9±97/0  38/9±87/1 55/10±05/1 33/12±08/2 

 6/35±15/2 36±62/3 6/36±66/1  9/29±18/2 6/30±01/2 4/32±23/3 گشاد()دسجِ ػاًتی دها

 82/22±12/2 3/26±31/3 82/22±02/2  5/13±7/1 22/14±02/1 61/13±16/1 (لؼوت دس تشیلیَى) ؿَسی

 31/1±86/16 98/0±15/8 28/2±2/25  48/3±3/37 08/4±4/58 65/2±7/22 (NTU) وذٍست

 330±41/11 19500±28/212 22000±22/341  8600±13/141 9400±25/175 1100±01/31 (دسهیلیَى لؼوت) وشتٌات ولؼین

 52/0±02/0 49/0±01/0 55/0±02/0  0/0±0/0 1/0±0/0 1/0±01/0 (لؼوت دس هیلیَى) فؼفات

 143±12/6 145±31/6 148±24/7  145±73/6 150±14/6 150±02/7 (لؼوت دس هیلیَى) ػَلفات

SiO2 (لؼوت دس هیلیَى) 26±12/3 105±24/8 32±51/4  320±68/12 350±71/10 69±45/7 
 19±17/2 4/14±04/1 21/0±05/0  1±14/0 2±75/0 11±05/1 (دسهیلیَىلؼوت) هًَیاویآًیتشٍطى

 0/0±0/0 07/0±02/0 03/0±0/0  02/0±0/0 03/0±0/0 04/0±01/0 (لؼوت دس هیلیَى) ًیتشیت

 12/0±04/0 04/0±01/0 05/0±01/0  0/0±0/0 02/0±0/0 17/0±07/0 (لؼوت دس هیلیَى) ًیتشات

HCO3 (لؼوت دس هیلیَى) 90±25/3 60±47/4 80±35/4  160±78/7 160±52/6 170±41/7 

Fe (لؼوت دس هیلیَى) 45/0±02/0 1/0±0/0 3/0±03/0  4/0±02/0 0/0±0/0 25/0±01/0 

TDS (لؼوت دس هیلیَى) 4/40±28/1 9/46±43/1 8/40±92/0  2/24±77/0 2/25±67/0 4/24±81/0 

  

 

تشداسی ػٌجؾ همادیش فوك دس ّش ایؼتگاُ دس عی ًوًَِ       

ًـاى داد وِ فوك آب تاالب دس فلل تاتؼتاى ًؼثت تِ تْاس دس 

ّای سٍی آب دس تخؾّا افضایؾ یافتِ ٍ ػثة پیؾتواهی ایؼتگاُ

تشیي فوك هشتَط تِ ایؼتگاُ تٌذستشووي ػاحلی ؿذُ اػت. تیؾ

اػت وِ ًؼثت تِ فلل تْاس تا هتش ػاًتی 33/54±02/31تا 

عَسولی ِافضایؾ داؿتِ اػت. تهتش ػاًتی 33/41±09/28 هیاًگیي

هیگَ ًؼثت تِ دٍ ایؼتگاُ ّای تٌذستشووي ٍ ػایت فوك ایؼتگاُ

 تش ثثت گشدیذ.دیگش تیؾ
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 تاتستاىّای هختلف تاالب گویشاى در فصل پاراهترّای فیسیکَشیویایی آب در تخش :3جذٍل اداهِ 

 عاهل
  تٌذر ترکوي    سایت هیگَ 

 دریا هجاٍر هیاًی هجاٍر خشکی  دریا هجاٍر هیاًی هجاٍر خشکی

 33/54±02/31 67/48±02/31 67/45±02/30  83/15±76/0 67/19±62/4 33/10±93/4 هتش()ػاًتی فوك

DO (لؼوت دس هیلیَى) 75/5±11/1 91/5±57/1 7/5±17/1  76/4±91/0 04/7±65/0 1/6±66/0 

 8/30±08/2 1/29±01/3 5/30±6/2  5/34±17/2 9/32±27/3 2/34±81/2 گشاد()دسجِ ػاًتی دها

 08/6±08/1 58/6±87/1 13/6±23/1  59/21±01/2 18/22±07/1 93/22±81/1 (لؼوت دس تشیلیَى) ؿَسی

 18/1±8/23 45/0±5/10 65/3±4/37  05/1±6/4 17/1±79/4 1±03/6 (NTU) وذٍست

 3000±75/23 800±89/11 2500±07/23  450±11/13 22500±52/381 800±03/14 (دسهیلیَى لؼوت) وشتٌات ولؼین

 12/0±02/0 03/0±01/0 01/0±0/0  0/0±0/0 3/2±09/0 05/1±07/0 (لؼوت دس هیلیَى) فؼفات

 170±34/8 145±08/7 145±41/6  145±73/6 144±25/5 144±05/7 (لؼوت دس هیلیَى) ػَلفات

SiO2 (لؼوت دس هیلیَى) 35±01/4 32±76/3 16±22/2  410±07/14 380±35/12 74±45/6 
 6/17±63/1 82/0±05/0 03/0±0/0  9/3±71/0 1/1±08/0 1/0±02/0 (دس هیلیَىلؼوت ) هًَیاویآ ًیتشٍطى

 02/0±0/0 13/0±04/0 06/0±03/0  0/0±0/0 0/0±0/0 0/0±0/0 (لؼوت دس هیلیَى) ًیتشیت

 06/0±0/0 04/0±01/0 09/0±02/0  11/4±91/0 89/0±07/0 5/4±73/0 (لؼوت دس هیلیَى) ًیتشات

HCO3 (لؼوت دس هیلیَى) 150±01/7 120±73/6 140±12/5  65±31/4 70±12/3 70±88/3 

Fe (لؼوت دس هیلیَى) 5/1±05/0 0/0±0/0 0/0±0/0  2/0±03/0 95/0±04/0 4/0±05/0 

TDS (لؼوت دس هیلیَى) 8/10±08/0 7/11±48/0 11±75/0  6/38±91/1 6/40±07/2 8/40±88/1 
 تاؿٌذ. هیاًگیي( هی±هقیاسكَست )خغای افذاد داخل جذٍل تِ*

DO (Dissolved Oxygenاوؼیظى هحلَل؛ :) SiO2 اوؼیذػیلیؼین؛ :HCO3وشتٌات؛ : یَى تیFeیَى آّي : ،TDSول هَاد هحلَل : 

 
ّای گشٍُ: ّای زئَپالًکتًَی شٌاسایی شذُگرٍُ       

، Pyrgulidaeّا )ایصئَپالًىتًَی ؿٌاػایی ؿذُ ؿاهل دٍوفِ

Scurbicularidae ،Cardiidae ٍ ،Mytilidae ،واالًَیذا ،)

 اٍػتشاوَدا، فَساهیٌیفَسا، ًواتَدّا، ؿیشًٍَهیذُ، ٍ گاهاسیذُ تَدًذ

  .(2)ؿىل 

 

 
 ؛A1 ،A2 ،A3 ٍ ،A4 :Calanoidaّای زئَپالًکتًَی شٌاسایی شذُ در تاالب گویشاى )گرٍُ :2شکل 

B :Chironomidae ٍ ؛C: Nematoda) 



  هبی تبالة گویشبى و ارتببط آى بب عواهل هحیطیهطبلعه تنوع و فزاوانی جوعیت سئوپالنکتوى              پزست و هوکبراىحق

020 
 

 
 ؛F :Ostracoda؛ E :Scrubicularidae؛ D :Cardiidaeّای زئَپالًکتًَی شٌاسایی شذُ در تاالب گویشاى )گرٍُ :2اداهِ شکل 

 G :Pyrgulidae ؛H :Foraminifora؛I :Mytilidae) 

 
اص ًتایج حاكل : ّای تٌَع، تراکن ٍ یکٌَاختیشاخص       

ّای تیي ّای تٌَؿ، تشاون ٍ یىٌَاختی صئَپالًىتَىهمایؼِ ؿاخق

تشداسی دس ّش یه اص فلَل ّای هختلف دس ّش هٌغمِ ًوًَِتخؾ

ًـاى  5ٍ  4دس تاالب گویـاى دس جذاٍل  1390تْاس ٍ تاتؼتاى 

 دادُ ؿذُ اػت.

 
 زئَپالًکتًَی )تعذاد خاًَادُ، تعذاد کل افراد، ٍ هارگالَف( در تاالب گویشاىّای تٌَع : هقایسِ ترخی شاخص4جذٍل 

 ّاایستگاُ
 (dهارگالَف ) (Sتعذاد خاًَادُ ) (Nتعذاد کل افراد )

 تاتستاى تْار تاتستاى تْار تاتستاى تْار

 هصة

67/6260±9/1107 هجاٍر خشکی  A
a 68/715±7/1243  A

 b 33/0±9 A
a 33/0±5 A

b 04/0±96/0 A
a 09/0±59/0 A

b 

38175±33761 هیاًی A
a 32 /73±33/133  A

 a 1±7 A
a 33/1±4 A

a 09/0±64/0 B
a 26/0±51/0 A

a 

10223±6/1618 دریا هجاٍر A
a 15/725±7/6775 B

a 47/0±8 A
a 5/0±6 A

b 02/0±83/0 AB
a 03/0±53/0 A

b 

 زّکش

33/817±5/431 هجاٍر خشکی A
a 68 /38±67/524 A

a 33/0±7 A
a 33/0±5 A

b 01/0±83/0 A
a 058/0±59/0 A

b 

33/491±91/19 هیاًی A
a 21 /104±849  A

 b 00/0±6 A
a 33/0±5 A

b 0/0±81/0 A
a 04/0±54/0  A

 b 

33/1252±07/314 دریا هجاٍر A
a 6 /303±7/1275  A

 a 1±7 A
a 66/0±6 A

a 11/0±84/0 A
a 07/0±75/0 A

a 

 سایت هیگَ

67/333±95/36 هجاٍر خشکی A
a 1/1114±7/2667 A

a 2/1±6 A
a 0/0±5 A

a 2/0±8/0 A
a 02/0±52/0 A

a 

33/2270±9/1108 هیاًی A
a 3/3481±7/7111 A

a 58/0±7 A
a 2/1±6 A

a 08/0±8/0 A
a 12/0±57/0 A

a 

2033±7/1504 دریا هجاٍر A
a 22/365±969 A

a 88/0±5 A
a 58/0±5 A

a 08/0±62/0 A
a 07/0±59/0 A

a 

 تٌذرترکوي

67/1674±05/644 هجاٍر خشکی A
a 4/1122±7/2115 A

a 33/0±7 A
a 88/0±7 A

a 07/0±79/0 A
a 06/0±85/0 A

a 

33/685±29/316 هیاًی A
a 01/333±33/673 A

a 88/0±7 A
a 57/0±5 A

a 16/0±1 A
a 08/0±64/0 A

a 

2395±3/1196 دریا هجاٍر A
a 52/935±7/2569 A

a 33/0±7 A
a 1±7 A

a 1/0±77/0 A
a 12/0±78/0 A

a 

   (.>05/0P) تاؿذتشداسی هیًوًَِ داس تیي دٍ فلل دس ّش تخؾ اص هٌاعكدٌّذُ تفاٍت هقٌیحشٍف التیي وَچه ًـاى

   (.>05/0P) تاؿذهیتشداسی دس ّش فلل ّای هختلف اص ّش هٌغمِ ًوًَِداس تیي تخؾدٌّذُ تفاٍت هقٌیحشٍف التیي تضسي ًـاى
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ّای هختلف دس اوثش همایؼات تیي تخؾ ،4هغاتك ًتایج جذٍل 

هغالقِ )تْاس ٍ تشداسی دس فلَل هَسد دس ّش هٌغمِ ًوًَِ

( N ،S ٍ dّای )داسی اص لحاػ ؿاخقتاتؼتاى( اختالف هقٌی

 داسیهقٌی اختالف( وِ N) جض ؿاخقِ(؛ ت<05/0P) هـاّذُ ًـذ

ٍ هیاًی تا هجاٍس دسیا دس فلل هجاٍس خـىی ّای سا هیاى تخؾ

( ٍ تشاون >05/0P) تاتؼتاى دس هٌغمِ هلة گویـاى ًـاى داد

 گیشیچـن دسیا واّؾ تخؾ هجاٍس تًَی دسصئَپالًى ّایًوًَِ ول

  تْاس اختالف دس فلل چٌیيایي هٌغمِ ًـاى داد. ّن سا دس

ٍ هیاًی دس هلة گویـاى هجاٍس خـىی تیي هٌاعك  داسیهقٌی

 تشیيتیؾتشتیة ٍ تِ (>05/0P) هـاّذُ ؿذ (d) اص لحاػ ؿاخق

یه تا تخؾ تشیي همذاس ایي ؿاخق سا ًـاى دادُ ٍلی ّیچٍ ون

 (.    <05/0P) داسی ًذاؿتٌذهجاٍس دسیا اختالف هقٌی

ّای تٌَؿ تش عثك ًتایج جذٍل هزوَس، همایؼِ ؿاخق       

ّای تیي دٍ فلل دس ّش ایؼتگاُ ًـاى داد وِ دس ایؼتگاُ

( ٍ صّىؾ )تخؾ هیاًی( اختالف هجاٍس خـىی)تخؾ  گویـاى

 S ،Nّای داسی تیي فلَل تْاس ٍ تاتؼتاى اص لحاػ ؿاخقهقٌی

 ٍd ٍجَد داسد (05/0P<.) تخؾ هجاٍس دسیا دس  دس چٌیيّن

اص ایؼتگاُ صّىؾ هجاٍس خـىی ایؼتگاُ گویـاى ٍ تخؾ 

تیي دٍ فلل  S ٍ dّای داسی اص لحاػ ؿاخقاختالف هقٌی

 (.>05/0P) تاتؼتاى ٍ تْاس هـاّذُ ؿذ
 

 
 ترداری در تاالب گویشاىّای تٌَع زئَپالًکتًَی تیي دٍ فصل تْار ٍ تاتستاى در ّر تخش از هٌاطق ًوًَِهقایسِ ترخی شاخص :5جذٍل 

 ّاایستگاُ
 (λ´سیوپسَى ) (Hشاًَى ) (Jیکٌَاختی )

 تاتستاى تْار تاتستاى تْار تاتستاى تْار

 هصة

43/0±13/0 هجاٍر خشکی A
a 17/0±52/0 A

a 44/0±39/1 A
a 37/0±14/1 A

a 15/0±57/0 a
A 15/0±58/0 a

A 

33/0±16/0 هیاًی A
a 00/0±6/0 A

a 34/0±86/0 A
a 47/0±93/0 A

a 15/0±69/0 a
A 17/0±65/0 a

A 

35/0±06/0 دریا هجاٍر A
a 00/0±44/0 A

a 17/0±1/1 A
a 02/0±1/1 A

a 71/0±66/0 a
A 0/0±58/0 a

A 

 زّکش

84/0±05/0 هجاٍر خشکی A
a 05/0±87/0 A

a 07/0±3/2 A
a 02/0±92/1 A

b 13/0±22/0 a
A 0/0±29/0 b

A 

7/0±05/0 هیاًی A
a 05/0±86/0 A

a 12/0±81/1 B
a 12/0±9/1 A

a 55/0±36/0 a
A 03/0±31/0 a

A 

73/0±04/0 دریا هجاٍر A
a 04/0±7/0 A

a 06/0±01/2 AB
a 22/0±88/1 A

a 0/0±3/0 a
A 06/0±32/0 a

A 

 سایت هیگَ

81/0±09/0 هجاٍر خشکی A
a 17/0±47/0 A

a 41/0±02/2 A
a 39/0±09/1 A

a 1/0±31/0 a
A 15/0±6/0 a

A 

72/0±04/0 هیاًی A
a 18/0±54/0 A

a 12/0±01/2 A
a 37/0±24/1 A

a 03/0±31/0 a
A 16/0±54/0 a

A 

63/0±05/0 دریا هجاٍر A
a 05/0±62/0 A

a 28/0±53/1 A
a 14/0±43/1 A

a 08/0±46/0 a
A 02/0±44/0 a

A 

 تٌذرترکوي

76/0±04/0 هجاٍر خشکی A
a 04/0±73/0 A

a 11/0±07/2 A
a 09/0±07/2 A

a 03/0±29/0 a
A 03/0±3/0 a

A 

73/0±06/0 هیاًی A
a 06/0±81/0 A

a 31/0±1/2 A
a 12/0±86/1 A

a 07/0±32/0 a
A 03/0±32/0 a

A 

62/0±03/0 دریا هجاٍر A
a 13/0±47/0 A

a 1/0±7/1 A
a 31/0±26/1 A

a 03/0±39/0 a
A 11/0±6/0 a

B 

 (.>05/0P) تاؿذتشداسی هیداس تیي دٍ فلل دس ّش تخؾ اص هٌاعك ًوًَِدٌّذُ تفاٍت هقٌیحشٍف التیي وَچه ًـاى

 (.>05/0P) تاؿذتشداسی دس ّش فلل هیّای هختلف اص ّش هٌغمِ ًوًَِداس تیي تخؾدٌّذُ تفاٍت هقٌیحشٍف التیي تضسي ًـاى
 

      

 ّایؿاخق اص لحاػ داسیهقٌی اختالف ،5 جذٍل ًتایج تشعثك  

تشداسی دس هختلف دس ّش هٌغمِ ًوًَِ ّایتٌَؿ دس تیي تخؾ

جض دس هٌغمِ ِ(؛ ت<05/0P) فلَل تْاس ٍ تاتؼتاى هـادُ ًـذ

ّای داسی هیاى تخؾتشداسی صّىؾ وِ اختالف هقٌیًوًَِ

ٍ هیاًی آى اص لحاػ ؿاخق ؿاًَى دس فلل تْاس هجاٍس خـىی 

تشتیة ّا تِوِ ایي تخؾعَسیِ(؛ ت>05/0P) ٍجَد داؿت

تشیي همذاس ایي ؿاخق سا داؿتِ ٍلی تا تخؾ ونتشیي ٍ تیؾ

 . هغاتك ًتایج (<05/0P)داسی ًذاؿتٌذ هجاٍس دسیا اختالف هقٌی

 

 

داسی هیاى دٍ فلل تْاس ٍ تاتؼتاى اص ایي جذٍل، اختالف هقٌی

ّای هَسد ( دس ّشیه اص تخؾj ،H  ٍλّای )لحاػ ؿاخق

جض دس ِت ؛(<05/0P) هغالقِ دس ّش ایؼتگاُ هـاّذُ ًـذُ اػت

داسی هیاى ایؼتگاُ صّىؾ وِ تفاٍت هقٌیهجاٍس خـىی تخؾ 

 ( هـاّذُ ؿذHفلَل هزوَس اص لحاػ ؿاخق ؿاًَى )

(05/0P<ت )ِعَس ِوِ همذاس ایي ؿاخق دس فلل تْاس تعَسی

 تش اص فلل تاتؼتاى تَد. لاتل تَجْی تیؾ
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آًالیض تا اػتفادُ اص سٍؽ  ًتایج حاصل از آًالیس افسًٍگی:       

ّای صیؼتی تا خلَكیات ( ًیض استثاط ؿاخقRDAافضًٍگی )

تٌذی هؼتمین آًالیض افضًٍگی هحیغی تقییي گشدیذ. ًتایج دػتِ

، ُگیشی ؿذّای فیضیىَؿیویایی اًذاصًُـاى داد وِ تشای وویت

دسكذ  91دسكذ ٍ  93تَاًٌذ تشتیة هیهحَسّای اٍل ٍ دٍم تِ

ّای فیضیىی ٍ ؿیویایی ویتّای صیؼتی تا واص استثاط ؿاخق

ّا فٌَاى هثٌای تحلیلآب سا تَجیِ وٌٌذ. تٌاتشایي، هحَس اٍل تِ

حاكل اص تحلیل استثاط دادُ فیضیىی ٍ  3اػتفادُ ؿذ. ؿىل 

دس فلل تْاس سٍؽ آًالیض افضًٍگی ّای صیؼتی تِؿیویایی تا دادُ

 اػت. 

 ( در فصل تْارRDA: ًتایج حاصل از تحلیل افسًٍگی )3 شکل
 

تشیي تخؾ تاالب لشاس وِ دس جٌَتی تٌذستشووي ایؼتگاُ       

تشی تِ دسیاّا تیؾگشفتِ اص ًؾش خلَكیات اوَلَطیىی ؿثاّت 

تاؿذ ٍ ّا داسا هیتشیي فوك سا دس تیي ایؼتگاُداؿتِ ٍ ًیض تیؾ

 تشیهـاتِ خلَكیات ًؼثتاًهلة  ٍ صّىؾ هیگَ، ػایت ّایایؼتگاُ

. تشاػاع ؿىل حاكل اص تحلیل استثاط دادُ داؿتٌذًؼثت 

آًالیض افضًٍگی، دس سٍؽ ّای صیؼتی تِفیضیىَؿیویایی تا دادُ

تشیي فاهل تاثیشگزاس دس فشاٍاًی ٍ تشووي هْنتٌذسایؼتگاُ 

دس تشی تیؾپشاوٌؾ هَجَدات، فوك آب تَدُ ٍ وذٍست ًمؾ 

ّا داسد. دس ایي ایؼتگاُ ایي ایؼتگاُ ًؼثت تِ ػایش ایؼتگاُ

تشی ًؼثت تِ ػایش ؿیشًٍَهیذُ ٍ گاهاسٍع داسای فشاٍاًی تیؾ

ػایش  ّا دسی آىتاؿٌذ ٍ فشاٍاًؿٌاػایی ؿذُ هی ّایپالًىتَىصئَ

تشداسی كفش تَد. ّای ًوًَِایؼتگاُ تؼیاس اًذن ٍ دس اوثش هىاى

تا تَجِ تِ ًوَداس، ؿیشًٍَهیذُ ٍ گاهاسٍع تا فوك ٍ وذٍست لزا 

ساتغِ فىغ  TDSتا ؿَسی، ًیتشیت ٍ داؿتِ اها ساتغِ هؼتمین 

تشی ّای ػایت هیگَ ٍ صّىؾ خلَكیات هـاتِداسًذ. ایؼتگاُ

ایؼتگاُ هلة داسًذ. ّش دٍ ایؼتگاُ داسای فوك ون، ًؼثت تِ 

تشیي تیؾگل تَد.  دس یتشتاالی آب ٍ فوك فشٍسفتگی تیؾ دهای

وِ فلت آى  هـاّذُ ؿذدس ایؼتگاُ صّىؾ فشاٍاًی ًواتَدّا 

 تشایNO3 ؿشایظ هٌاػة اص ًؾش دهای آب، ًیتشیت ٍ  ٍجَد

داسای  ایؼتگاُ هلة ایي فلل،تاؿذ. دس صیؼت ایي جاًذاس هی

فلت فَساهیٌیفشا ٍ اػتشاوذا تٍِ پَؿؾ گیاّی تؼیاس اًثَّی تَد 

خاًَادُ داؿتٌذ. تش فشاٍاًی تاالیی ون HCO3ٍ تاالتش  Feٍجَد 

یذا داسد ٍ واالًَ Feوِ تِ تاالیی  فلت ٍاتؼتگیًِیض تیذُ پیشگَل

آهًَیاوی، داسای تشاون -Nتا ػختی ٍ دلیل ٍاتؼتگی ًؼثی ِت

 دس ایؼتگاُ هلة تَدًذ. تاالیی 
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 ( در فصل تاتستاىRDAًتایج حاصل از تحلیل افسًٍگی ): 4شکل 

 
ّای فیضیىی ٍ ًتایج حاكل اص تحلیل استثاط دادُ 4ؿىل        

دس فلل سٍؽ آًالیض افضًٍگی ؿیویایی تا اعالفات صیؼتی سا تِ

تٌذی هؼتمین دّذ. تا تَجِ تِ ًتایج دػتًِـاى هیتاتؼتاى 

 84دسكذ ٍ  88تشتیة آًالیض افضًٍگی، هحَسّای اٍل ٍ دٍم تِ

ّای فیضیىی ٍ ّای صیؼتی تا وویتدسكذ اص استثاط ؿاخق

ؿیویایی آب سا تَجیِ وٌٌذ. تٌاتشایي هحَس اٍل یا هحَس افمی 

 ّا اػتفادُ ؿذ.ٌای تحلیلفٌَاى هثتِ

ّا ًؼثت تِ تْاس تغییش دس فلل تاتؼتاى ساتغِ تیي ایؼتگاُ       

داسی پیذا وشد. دس تْاس ایؼتگاُ تٌذستشووي داسای اختالف هقٌی

ّا تَد اها دس تاتؼتاى، ایؼتگاُ ػایت هیگَ داسای تا ػایش ایؼتگاُ

تَاًذ هی ایي اهشّا تَد. خلَكیات هتفاٍتی تا ػایش ایؼتگاُ

آب دسیا دس ایي فلل تاؿذ وِ هَجة تغییشات  سٍیًاؿی اص پیؾ

ػاحلی تاالب دس تواهی  تخؾ فیضیىَؿیوایی دس ٍضقیت ایفوذُ

ٍ ، ًیتشات ، هیضاى فؼفاتػایت هیگَدس ّا ؿذُ اػت. ایؼتگاُ

TDS ّا ٍ ًؼثت تِ ػایش فَاهل تاثیشگزاستش تَد. گاهاسٍع

تَدُ وِ تشی تشخَسداس فشاٍاًی تیؾ اصدس ایي ایؼتگاُ ّا ًواتذ

 تاؿذ.  NO3ٍجَد وذٍست ٍ تَاًذ ًاؿی هی

 Pyrgularidae، Mytilidae چَىّن ایدٍوفِ تٌاىًشم فشاٍاًی       

 ٍScrobiculariidae چٌیي فَساهیٌیفشا ٍ اػتشاوَدا دس ٍ ّن

ّای دس ایؼتگاُّا تَد. تش اص ػایش ایؼتگاُتیؾایؼتگاُ هلة 

ؿیشًٍَهیذُ تَد  Calanoidaٍ صّىؾ ٍ تٌذستشووي، غالثیت تا 

ّواًٌذ فلل تْاس تِ فوك ٍاتؼتِ تَد. ًیتشیت ٍ ّا حضَس آىوِ 

  .ًذتاثیشگزاس تَدّا آىدس فشاٍاًی ًیض ًیتشٍطى آهًَیاوی 

 بحث
 15 ّای تاالب گویـاى سا دسصئَپالًىتَى (1381)سیاضی        

، Nemathelminthes)پشٍتَصٍآ، ؿاخِ  5گشٍُ هتقلك تِ 

Annelida ،Mollusca ،Arthropoda ) ؿٌاػایی وشد ٍ تیاى

ای ّای لاتل هالحؾِّا تفاٍتًوَد وِ تغییشات صهاًی پالًىتَى

تشیي تشاون ایي هَجَدات وِ ونعَسیِدّذ، تسا ًـاى هی

دس  ،دی هاُ تَدُ اػتدس ٍ پغ اص آى هاُ هشتَط تِ تْوي 

ّا دس تاالتشیي تؼتاى ٍ اٍایل پاییض تشاون اوثش گًَِوِ دس تاحالی

صئَپالًىتًَی  دسیافت وِ اجتوافات اٍ .اػت ُؿذ هالحؾِ خَد حذ

ّا اص دلیل تٌَؿ هغلَب آىصیؼتوٌذ دس تاالب گویـاى تِ

پیچیذگی ٍ ثثات تشخَسداس تَدُ ٍ لزا دس پاػخ تِ تغییشات 

 تاؿٌذ.هحیغی داسای تَاى الصم هی
ّای صئَپالًىتًَی هختلفی عی هغالقِ حاضش، گشٍُ دس       

ّای تشسػی دس دٍ فلل تْاس ٍ تاتؼتاى ؿٌاػایی ؿذُ وِ تفاٍت

ّای هختلف ًـاى ّا ٍ هىاىگیشی اص لحاػ تشاون دس صهاىچـن

تش دس هٌاعمی وِ داسای حذالل ّا تیؾدادًذ. ؿیشًٍَهیذُ

دس  ٍوٌٌذ یاػت، صًذگی هگشم دس لیتش هیلی2/0تا 1/0اوؼیظى 

 ؿًَذ.ای دس ػغح لجي دیذُ هیكَست تَدُایي ؿشایظ تِ

دس اص عشف دیگش  گشم دس لیتش اػت.هیلی10تا  3اپتیون اوؼیظى 

السٍّای تالغ اص ًَس اها  ذًهشاحل اٍلیِ السٍی تِ ًَس گشایؾ داس

ّویي دلیل دس هٌاعمی وِ داسای وذٍست ّؼتٌذ، ٍ تِ گشیضاًٌذ

ّا . تا تَجِ تِ ایي ٍیظگی(Bode ،1990) ؿًَذتش دیذُ هیتیؾ
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تَاى فلت ٍیظُ ًَس گشیض تَدى السٍّای تالغ ایي گشٍُ، هیِت

وشد؛ ٍ اص  ِّوثؼتگی ؿذیذ هیاى ؿیشًٍَهیذُ تا فوك سا تَجی

تش ایؼتگاُ تٌذستشووي، تش ٍ تاسیهّای فویكّا دس آبایي سٍ آى

 ّاایؼتگاُش، اص ػایش تتش تَدى اوؼیظى هحلَل تیؾسغن پاییيفلی

 2تشی تَدًذ، هـاّذُ ؿذًذ )جذٍل وِ داسای هتَػظ فوك ون

تَاى تا حذی تیاى وشد (. تا تَجِ تِ ًتایج هی4ٍ  3، ؿىل 3ٍ 

 وِ تاثیش فوك تش پشاوٌؾ ٍ تشاون السٍّای تالغ ؿیشًٍَهیذُ 

دلیل ساتغِ غیشهؼتمین آى تا هیضاى سٍؿٌایی ٍ ًفَر ًَس لاتل ِت

 تأهل اػت. تَجِ ٍ 

ای دس دٍ فلل تْاس ٍ ّای دٍوفِفشاٍاًی تاالی كذف       

تاتؼتاى دس ایؼتگاُ هلة لاتل تَجِ اػت ٍ ّوثؼتگی تاالیی 

ًیض تا تشخی اص فَاهل فیضیىَؿیویایی هاًٌذ ػختی، آّي ٍ 

ای ّای دٍوفِ(. كذف4 ٍ 3اوؼیذ ػیلیغ ًـاى دادًذ )ؿىل 

ّای هلثی، دسیایی اوثش اوَػیؼتنّای غالة فٌَاى هاوشٍفَىتِ

دس گشٍُ  1خَاسیؿیشیي هحؼَب ؿذُ وِ تا فول پَدٍُ آب

تٌذی عثمِ وٌٌذگاى هْن تَلیذات اٍلیِ فیتَپالًىتًَیهلشف

دس دٍ فلل  Pyrgulidaeّای خاًَادُ جًَایل ٍفَسؿًَذ. هی

تْاس ٍ تاتؼتاى وِ تخؾ افؾن فَى صئَپالًىتًَی سا دس تاالب 

دٌّذ، تؼیاس لاتل تقذ اص فَساهیٌیفَسا( تـىیل هیگویـاى )

حضَس اًذوی دس ایي خاًَادُ ؿایاى روش اػت وِ تَجِ اػت. 

دسیای خضس داؿتِ وِ ایي اهش ًیض یىی اص هشوضی ٍ غشتی ػَاحل 

هشوض ) گشددایي اوَػیؼتن هحؼَب هیخاف ّای ٍیظگی

 .(1374تحمیمات ؿیالتی اػتاى هاصًذساى، 

ّا( دس هشاحل السٍی تلَست ای )كذفتٌاى دٍوفًِشم       

هشٍپالًىتَى صیؼت وشدُ ٍ اص ایي سٍ، هَسد هلشف تؼیاسی اص 

(. دس 1389پَس، گیشًذ )صیٌلیآتضیاى اص جولِ هاّیاى لشاس هی

ّا( ؿشٍؿ تِ تىثیش ٍ سؿذ وشدُ ٍ ولؼین ایتٌاى )دٍوفِتْاس ًشم

د اػتفادُ لشاس هَجَد دس آب سا تشای ػاخت پَػتِ خَد هَس

گشدًذ. دس دٌّذ ٍ هَجة واّؾ همذاس آى دس هحیظ هیهی

اًذ ٍ دیگش هیضاى وافی سؿذ پیذا وشدُتٌاى تِتاتؼتاى ایي ًشم

هیشًذ ًیاصی تِ ولؼین ًذاسًذ. اص عشفی دیگش ًشهتٌاًی وِ هی

ّا دس آب ؿشٍؿ تِ تجضیِ وشدُ ٍ ولؼین هَجَد دس پَػتِ آى

ؿَد. تاالتش تَدى فضایؾ ولؼین آب هیسّاػاصی ؿذُ ٍ هَجة ا

هیضاى ولؼین دس فلل تاتؼتاى دس همایؼِ تا فلل تْاس دس 

ٍ  2تشداسی ؿذُ واهالَ هـَْد اػت )جذٍل ّای ًوًَِایؼتگاُ

ای تٌاى دٍوفِّای هَسد هغالقِ، تشاون ًشم(. دس تیي ایؼتگا3ُ

ّای تش اص ایؼتگاُدس دٍ ایؼتگاُ ػایت هیگَ ٍ تٌذستشووي ون

                                                           
1 Filter feeding 

صّىؾ ٍ گویـاى تَدُ ٍ دس ًتیجِ هیضاى وشتٌات ولؼین آب 

تش اػت. اًَاؿ دس دٍ ایؼتگاُ ػایت هیگَ ٍ تٌذستشووي تیؾ

تشیي تشاون خَد سا دس ّا ّوگی تیؾتٌاى ٍ كذفّای ًشمگًَِ

فلت فشاٍاًی تَاًذ تِایؼتگاُ صّىؾ داؿتٌذ وِ ایوي اهش هی

تشای اداهِ صًذگی ایي  صیاد ولؼین دس ایي ایؼتگاُ تاؿذ وِ

 هَجَدات ضشٍسی اػت.

ؿًَذ ّشچٌذ ّای ػاوي دیذُ هیػتشاوذّا هقوَالً دس آبا       

ؿًَذ. تا تَجِ ّای جاسی ًیض هـاّذُ هیوِ گاّی اٍلات دس آب

چَى ّن فَاهلیتِؿذت ایي گشٍُ تِ فشاٍاًیحاضش،  ًتایج هغالقِ تِ

تَاًذ دلیل ي اهش هیآّي ٍ ػختی تاالی آب ٍاتؼتِ تَدُ ٍ ای

تاالتش تَدى فشاٍاًی ایي گشٍُ دس فلَل تْاس ٍ تاػتاى دس ایؼتگاُ 

چٌیي یىی دیگش اص فَاهل (. ّن4ٍ  3هلة تاؿذ )ؿىل 

ّا دها اػت. ایي هَضَؿ تا تَجِ تِ فشاٍاًی تاثیشگزاس تش تشاون آى

ایي گشٍُ صئَپالًىتًَی دس فلل تاتؼتاى وِ تا افضایؾ دسجِ 

    (. 3تاؿذ، لاتل تأییذ اػت )جذٍل هَاد آلی ّوشاُ هیحشاست ٍ 

ػت وِ هؼتمیواً ٍاتؼتِ اخَاسی گیاُ واالًَئیذ فیلتشوٌٌذُ       

ّایی وِ داسای ًیتشیت ٍ تِ دسجِ حشاست اػت ٍ ًیض دس هحیظ

صیؼت هغلَب  جْت ؿشایغی چٌیي ؿًَذ.هی یافت ّؼتٌذ، ًیتشات

 ّا هحیا ؿذُ اػت.ػایش ایؼتگاُایؼتگاُ صّىؾ تْتش اص  ّا دسآى

ٍ  وٌٌذصًذگی هیؿَس ّای لةآبّا اوثشاً دس سٍعاگاه       

هخفی ّا ٍ گیاّاى آتضی جلثه دس هیاى ،دس وف تؼتش هقوَالً

دس  وٌٌذ ٍسا حفش هیتؼتش ایي هَجَدات وفضی تَدُ، . ؿًَذهی

. ایي هَجَدات دس هشاحل الٍسی ٍ جًَایل ؿًَذآى هخفی هی

ّای آب دس كَست صئَپالًىتًَی ًیض صیؼت وشدُ ٍ هیاى الیِِت

تش صًذگی خَد سا دس ًضدیىی تؼتش تؼش حشوتٌذ، اگشچِ تیؾ

ّا ٍجَد تشًذ. یىی اص ًیاصّای اٍلیِ هحیظ صیؼت گاهاسٍعهی

دس  اًذاصی ٍ ػاخت اػىلت خاسجی اػت.ولؼین تشای پَػت

تاؿٌذ، هحل هٌاػثی ّائی وِ اص ًؾش ولؼین غٌی صیؼتگاًُتیجِ 

 وٌٌذگاىهلشف فٌَاىتِ ّاگاهاسٍع .آیٌذهی ؿواسِت ّاآى صیؼت تشای

َاسی هحتَای خخَاسی ٍ الؿِدػتِ اٍل تا سطین غزایی پَدُ

واستٌَئیذ غزای هلشفی خَد سا وِ ؿاهل جلثه، هَاد پَػیذُ 

تاؿذ تاصیافت ٍ هتاتَلیضُ وشدُ ٍ هْشگاى سیض هیگیاّی ٍ تی

. دس هغالقِ (1997ٍ ّوىاساى،  Mac-Neil) ًوایٌذهیرخیشُ 

ّا هیاًگیي تشداسی دس تواهی ایؼتگاُحاضش، دس تیي فلَل ًوًَِ

تش اص تْاس تَد وِ همذاس وشتٌات ولؼین دس فلل تاتؼتاى تیؾ

( هشتَط ّاایدٍوفِتٌاى )تَاى تِ حضَس ٍ سؿذ ًشمسا هی دلیل آى

ساتغِ هتماتل ٍ هقىَػی داًؼت وِ تا حضَس ولؼین دس هحیظ 

 دٌّذ )پاییي تَدى ػغح ولؼین ٍ افضایؾ هتقالةسا ًـاى هی

تاتؼتاى دس ایؼتگاُ  فلل دس ایدٍوفِ تٌاىًشم



 9313 سهستبى، 4، شوبره ششنسبل                                        فصلنبهه علوی پژوهشی هحیط سیست جبنوری               
 

021 
 

تٌذستشووي ٍ تاالتَدى ػغح ولؼین دس تاتؼتاى ٍ واّؾ 

 ای دس فلل تْاس دس ایؼتگاُ صّىؾ(. تٌاى دٍوفِهتقالة ًشم

ّا هیضاى وشتٌات ولؼین تواهی ایؼتگاُدس  وِایي تَجِ تِ تا       

دس حذ اپتیون هَسد ًیاص تشای گاهاسٍع اػت، دس ًتیجِ پشاوٌؾ 

فَاهل دیگش هشتثظ داًؼت. تا تَاى تِّا دس هحیظ سا هیگاهاسٍع

ٍجَد تَجِ تِ خلَكیات صیؼتگاّی گاهاسٍع، ٍجَد ٍ یا فذم

غزیِ اص تاؿذ وِ تتَاًٌذ ّن تِ تّا ضشٍسی هیگیاّاى تشای آى

چٌیي خَد سا هخفی ًگِ داسًذ. تا تَجِ تِ گیاّاى تپشداصًذ ٍ ّن

هـاّذات، دس فلل تْاس ایؼتگاُ تٌذستشووي داسای پَؿؾ 

ّویي دلیل فشاٍاًی ّا تَد ٍ تِگیاّی هٌاػة تشای گاهاسٍع

ّا دس ایي ایؼتگاُ افضایؾ پیذا وشدُ تَد. اها تا تَجِ تِ گاهاسٍع

تؼتاى ٍ افضایؾ فوك آب ایؼتگاُ سٍی آب دس فلل تاپیؾ

تشی ّا داسای فوك تیؾتٌذستشووي وِ ًؼثت تِ ػایش ایؼتگاُ

وٌذ ٍ اص عشفی دیگش اػت، ؿشایظ سا تشای گاهاسٍع هحذٍد هی

حالی  پَؿؾ گیاّی ًیض دس فلل تاتؼتاى هحذٍدتش ؿذ. ایي دس

اػت وِ ایؼتگاُ ػایت هیگَ داسای فوك آب ٍ پَؿؾ گیاّی 

صیؼت ایي جاًذاس تَد. اص عشفی دیگش افضایؾ  هٌاػثی تشای

تقذاد ًواتذّا دس ایي ایؼتگاُ دس فلل تاتؼتاى هَجة تغزیِ 

ّا هٌجش ّا اص ًواتذّا ؿذُ ٍ لزا تِ افضایؾ فشاٍاًی آىگاهاسٍع

گـت. اص عشف دیگش، هحممیي تؼیاسی ًـاى دادًذ وِ فاهل 

ػضایی دس ِؿَسی دس دسجِ اٍل ٍ پغ اص آى دسجِ حشاست تاثیش ت

لاػوف، تَلیذهثل، سؿذ ٍ تمای ایي دػتِ اص هَجَدات داسًذ )

دس هغالقِ (. Rommanova ،1973؛ 1374صادُ، ؛ ؿفیـ1995

ّا ٍ الٍسّای تالغ گاهاسیذُ تا حاضش، هـخق گشدیذ وِ جًٍَایل

افضایؾ دسجِ حشاست دس فلل تاتؼتاى ّوثؼتگی هؼتمین ٍ 

لیىي تا فاهل ؿَسی ساتغِ هتماتل ٍ هقىَػی سا ًـاى دادُ 

 (. 4ٍ 3اػت )ؿىل 

ًیتشیت ٍ ًیتشات دس هحیظ ًیاصهٌذ  ٍجَدتِ ؿذتتِ ّاًواتذ       

ّای وَػیؼتنّای هختلف ًواتَد دس اعَسولی گًَِِّؼتٌذ. ت

ّای آتی ٍاتؼتِ ّؼتٌذ. آتی تِ پَؿؾ گیاّی غٌی خلَكاَ خضُ

ّا ٍ پشٍتَصٍئَّایی دلیل تغزیِ ًواتَدّا اص تاوتشیِایي اهش ت

سٍیٌذ هیّا ٍ تمایای پَػیذُ گیاّی اػت وِ تش سٍی دتشیت

(Glime ،2013)ّا دس فلل . لزا تشاون ایي گشٍُ اص صئَپالًىتَى

تش تَدى دلیل غٌیِّا( تد دس هجوَؿ ایؼتگاُفذ 6814تاتؼتاى )

فذد دس هجوَؿ  3981پَؿؾ گیاّی دس همایؼِ تا فلل تْاس )

ّا( تاالتش تَد. دس ایي خلَف، هحممیي تؼیاسی ًَػاًات ایؼتگاُ

ّای هختلف ًواتَدّا سا ًاؿی اص تغییشات فللی ٍ دس تشاون گًَِ

 ٍ Boag) اًذهتقالثاً تغییش ٍضقیت پَؿؾ گیاّی تیاى وشدُ

Yeates ،2004 ؛Merrifield ٍ Ingham ،1998 ؛

Merrifield ،1994، Steiner ،d1994).  
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