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چکیده
به منظور بررسی تغییرات حاصل از توسعه و تغییرات آب و هوایی بر جوامع زیستی ،تراکم و ترکیب گروه هاا متتفا

زئوپالنکتاونی،

منطقه حد فاصل بندر بوشهر تا بندر دلوار مورد بررسی قرار گرفت .این تحقیق به صورت فصفی از تابستان  1394تا بهاار  1395در اعماا
کمتر از  10متر جفره ،جاللی ،دستک ،سرتل ،هفیفه ،بندرگاه ،نیروگاه ،بوشهر ،پیاز و دلوار به کمک تورپالنکتون گیر باا شمامه 100
میکرون انجام شد .در مجموع  40گروه پالنکتونی متعفق به  8شاخه جانور شناسایی گردید .ستت پوستان با میانگین ساالنه فراوانی حدود
 37/66درصد از کل نمونهها ،غالب ترین گروه زئوپالنکتون ها را تمکیل می دادند .ژله فیش ها شامل گروه ها پالنکتاونی ،مرجانیاان،
شانه داران و سالپ ها مقدار  16/11درصد از تعداد کل نمونهها را شامل می شدند که در مقایسه با مقادیر ثبت شده قبفی گویاا افااایش

معنی دار در سطح منطقه طی  4دهه اخیر می باشد .میانگین ساالنه میاان تراکم  10577/5±5512/69عدد در متر مکعب و شااخ

تناوع

گونه ا شانون -وینر زئوپالنکتون  2/44±0/218برآورد گردید .بیمترین میاان تراکم در ایستگاه ها سرتل با میاانگین 21250±13874
عدد در متر مکعب و کمترین آن در ایستگاه دلوار با میانگین  4388±3075عدد در متر مکعب بود .همچنین بیماترین و کمتارین میااان

تراکم و تنوع گونه ا بترتیب در فصل ها تابستان و زمستان ثبت گردید .میاان ضاریب همبساتگی باین نوساانات دماا باا میاانگین
شاخ

ها زیستی تراکم و تنوع گونه ا شانون-وینر بترتیب  )P<0/34(0/665و  )P<0/09(0/91محاسبه شد .مقایسه یافتاه هاا ایان

تحقیق با یافته ها قبفی ،گویا آن است که ساختار جوامع زئوپالنکتونی خفیج فارس بتصوص در آب ها ساحفی بوشهر تا دلوار ،تحت
تاثیر فمارها متتف

طبیعی و انسانی از جمفه افاایش دما و مواد مغذ تغییرات محسوسی شامل افاایش تاراکم ،کااهش تناوع و تغییار

ترکیب گونه ا داشته است.
لغات کلیدی :زئوپالنکتون ،تنوع گونه ای ،ژله فیش ،بوشهر ،خلیج فارس

*نویسنده مسئول
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100

;Laverack, 1991; Smith and Johnson, 1996
Chihara and Murano, 1997; Al-Yamani et al.,

) 2011و با استفاده از میکروسکوپ اینورت نیکون مدل
Ti-Sشناسایی و شمارش گردیدند.

شکل  :1نقشه منطقه و موقعیت ایستگاههای مورد بررسی
Figure 1: Map of the studied region and sampling
stations

به منظور محاسبه تنوع گونه ای شانون -وینر از رابطه زیرر
استفاده گردید که در آن  Hشاخص تنوع گونه ای شانون–
وینر Pi ،فراوانی نسبی هرر تاکسرون در جامعره و  sتعرداد
تاکسون در جامعه می باشد (.)Michael, 1984
)H =-∑s (Pi) (lnPi

همچنین مقایسه میانگین های دما ،تراکم و تنوع گونره ای
زئوپالنکتون ها در ایستگاه ها و فصول مختلف با نررم افرزار
آماری  SPSSنسخه 18و انجام آزمون های آنالیز واریران
و محاسرربه یررریب همبسررتگی دو طرفرره پیرسررون بررا
( )P<0/05انجام گردید (.)Michael, 1984
نتایج
در مجمرروع  40گررروه زئوپالنکتررونی متعلررق برره  8شرراخه
جانوری با توجه به میزان درصد فراوانری شرامل ،بنردپایان،
کرم های حلقوی ،مرجانیان ،شانه داران ،نماتودهرا ،طنراب
داران ،خارتنان ،روتیفرهرا ،نرمتنران ،کررم هرای پیکرانی و
جانوران تک سلولی شناسایی گردید (شکل .)2
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مواد و روش کار
این تحقیق طی  4فصل متوالی از تابستان  1394تا بهار
 1395در  10ایستگاه انتخابی شامل جفره ،جاللی،
دستک ،سرتل ،هلیله ،نیروگاه ،بندرگاه ،بوشهر ،پیازی و
دلوار در حد فاصل بندر بوشهر تا بندر دلوار در عمق های
 5تا  10متر به شرح شکل ( )1انجام گردید.
نمونه برداری به کمک تورپالنکتون گیری با چشمه 100
میکرون و جریان سنج هیدروبیوس و بر اساس (Smith

) .and Richardson, 1977انجام شد .در آزمایشگاه کلیه
نمونهها به کمک کلیدهای معتبر از جمله (Todd and
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مقدمه
ساختار جوامع مختلف زئوپالنکتونی همانند دیگر جوامع
آبزی متاثر از عوامل مختلف طبیعی و انسانی است .ترکیب
گونه ای و شاخص های اکولوژیک جوامع زئوپالنکتونی
عالوه بر تبیین بیشتر سطوح زنجیره غذایی ،نمایانگر تاثیر
عوامل مختلف طبیعی و انسانی بر اکوسیستم های مختلف
است (.)Richardson et al., 2013
سرعت باالی توسعه اقتصادی و اجتماعی و بهره برداری
زیاد از منابع در کنار شرایط سخت اقلیمی ،بطورکلی خلیج
فارس را در معرض بحران های متعددی از جمله نوسانات
زیاد دمای آب ،محدودیت تبادالت آب ،محدودیت ورود آب
شیرین ،افزایش میزان شوری ،افزایش مواد مغذی قرار داده
است (Grasshoff, 1976; MOOPAM, 2010; Sale
) .et al., 2010ادامه این موارد در کنار روند افزایشی
گرمایش زمین ،خلیج فارس و به خصوص آب های استان
بوشهر را با تشدید مشکالت متعدد زیست محیطی از جمله
از بین رفتن زیستگاههای ساحلی ،مرگ و میر ماهیان،
کشند قرمز و شکوفایی ژله فیشها مواجه کرده است .هر
چند شواهد فوق ،گویای تاثیر این فرآیندهای طبیعی و
انسانی بر جوامع زیستی خلیج فارس می باشد (Sale et
) ،al., 2010اما اکنون از روند پاسخ و تغییرات جوامع
زیستی از جمله زئوپالنکتون ها اطالعات محدودی موجود
است .نظر به اهمیت ساختار زئوپالنکتون ها در شبکه
غذایی اکوسیستم های آبی و پایش های زیست محیطی،
در این تحقیق ساختار جوامع پالنکتونی منطقه بوشهر تا
دلوار با هدف ثبت شرایط موجود و بررسی روند تغییرات
آن طی چند دهه اخیر مورد بررسی قرار گرفت.

تغییر ساختار زئوپالنکتونها و افزایش فراوانی ژله فیشها...
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شکل  :2درصد فراوانی گروه های مختلف زئوپالنکتونی در محدوده آبهای بوشهر -دلوار1394-1395 ،
Figure 2: Zooplankton Different groups Abundance (%) in Bushehr- Delvar region, 2015-2016

سررخت پوسررتان بررا چهررار رده ،Copepoda ،Decapoda
 Cirripediaو  Ostracodaاز شاخه بندپایان برا میرانگین
فراوانی ساالنه حدود  37/66درصد از کل نمونرههرا ،غالرب
ترین گروه زئوپالنکترون هرا را تشرکیل دادنرد .گرروه هرای
مختلررف پاروپایرران شررامل کاالنوئیرردها ،هارپاکتوکوئیرردها و
سریکلوپوئیدها بررا میررانگین فراوانری  20/91درصررد از کررل
نمونهها بیشترین میزان فراوانی را داشتند .گروه دکاپوداهرا
شررررامل خررررانواده هررررای ،Diogenidae ،Luciferidae
 Galatidae ،Parthenopidae ،Pagoridaeو Porcellanidae

بترتیب دارای فراوانی ساالنه ای حدود ،0/30 ،0/26 ،0/34
 0/04 ،0/02و  0/01درصد بودند.
مجموع میانگین تراکم ساالنه ژله فیش ها شامل گروه های
پالنکتونی مرجانیان ،شرانه داران و سرال هرا در آب هرای
مررورد تحقیررق 2719±3578 ،عرردد در مترمکعررب و بررا
میانگین فراوانری سراالنه  16/11درصرد ،محاسربه گردیرد.
میانگین ساالنه فراوانی هرر یرک از ایرن گرروههرا بترتیرب
 3/51 ،3/96و  8/64درصد محاسبه گردید.
بیشررررترین و کمترررررین تررررراکم مرجانیرررران بترتیررررب
 893/33±423و  146/66±106عررردد در مترمکعرررب در
فصل های تابستان و زمسرتان بره ثبرت رسرید ،در همرین
فصول بیشترین و کمترین ترراکم شرانه داران برا میرانگین
هررای  913±649و  290±229عرردد در مترمکعررب ثبررت

گردید .سال ها در دو فصرل پرائیز و زمسرتان بترتیرب برا
تررراکم  4993±967و  40±23عرردد در مترمکعررب ،دارای
بیشترین و کمترین میزان تراکم بودند.
از لحاظ حجمی ،بجز فصل زمستان در سایر فصل هرا ،ژلره
فیش هرا بریش از  95درصرد از حجرم زئوپالنکترون هرا را
تشکیل می دادند .میانگین حجمی نمونههرای مرجران هرا،
شانه داران و سال ها بترتیرب 5/12±3/54 ،10/25±6/23
و  6/43±2/83سانتیمتر مکعب اندازه گیری شد .برخری از
نمونههای مرجان ها بریش از  105سرانتیمترمکعب حجرم
داشتند.
میانگین ساالنه فراوانی الرو ماهیان از شراخه کروردات هرا،
حدود  4/23درصد از کل نمونرههرا بروده اسرت .طری ایرن
تحقیق ،از گروه کرم های حلقوی ،فقط مراحل الروی آنهرا
با میانگین فراوانی ساالنه  5/05درصد ،شناسایی و شمارش
گردید .بیشترین میانگین فصلی این آبزیان با  6/93درصرد
در فصل بهار مشاهده گردید .میانگین درصد فراوانری گرروه
های خارتنان ،روتیفرها ،نرمتنان ،ساژیتاها ،نماتودها و دیگر
بی مهره گان به غیر از ژله فیش ها ،بترتیرب ،3/28 ،5/72
 1/15 ،0/92 ،2/23و  4/90درصد محاسبه گردید.
میرررانگین سررراالنه میرررزان ترررراکم زئوپالنکترررون هرررا
 10577/5±5512/69عدد در هر مترمکعب برآورد گردیرد.
دو فصل زمسرتان و تابسرتان بترتیرب برا  2345و 15331
101
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گروه زئوپالنکتونی

۰

میزان فراوانی ساالنه (درصد)
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(تعداد در مترمکعب) و تنوع گونهای شانون-وینر
زئوپالنکتونی آبهای ساحلی محدوده بوشهر– دلوار،
1394-95
)Table 1: Average amount of water temperature (ºC
–zooplankton density (N/m3), Shannon
Wiener diversity index in the coastal waters
of Bushehr-Delvar, 2015-2016.
فصل

تابستان
پاییز
زمستان
بهار

شاخصهای

آماری
میانگین
انحراف معیار
میانگین
انحراف معیار
میانگین
انحراف معیار

تراکم

دمای آب

تنوع

(تعداد در

(درجه

گونه ای

مترمکعب)

سانتیگراد)

شانون

15331 a
11532

34/93 a
1/10

13338

20/19

2/80 a
0/34
2/36 a

4527

0/90

0/20

a

b

2345

b

18/65

b

1/88

931

0/50

0/43

میانگین

11295 a

30/25 a

2/72 a

انحراف معیار

5877

0/80

0/24

1۰577

26/۰1

2/44

میانگین ساالنه

* حروف متفاوت ( aو )bدر هر ستون بیانگر اختالف معنی دار بین
میانگین ها می باشد.

میانگین سراالنه میرزان دمرای آب برابرر برا  26/01درجره
سانتیگراد محاسبه و ثبت گردیرد .در دو فصرل زمسرتان و
تابستان بترتیرب برا  18/65و  34/93درجره سرانتیگرراد،
کمترین و بیشترین میزان دما مشاهده شد .مقایسه میرزان
نوسانات این شاخص در ایسرتگاه هرای مختلرف بره کمرک
102
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جدول  :1میانگین میزان دمای آب (درجه سانتی گراد) ،تراکم

بحث
مقایسه میانگین میرزان ترراکم و میرانگین تنروع گونره ای
شانون -وینر در بعد زمانی گویرای آن اسرت کره میرانگین
میزان تراکم و تنوع گونه ای شانون -وینر در فصل زمستان
با دیگر فصول به خصوص تابستان کاهش معنی دار داشرته
است .از طرف دیگر میزان همبستگی برین نوسرانات دمرا و
تراکم و همچنین دما با تنوع گونه ای شانون -وینر گویرای
تاثیر مستقیم دما بر رونرد شرکوفایی گرروه هرای مختلرف
زئوپالنکتونی در منطقه می باشد .تاثیر فرآیند دما بر جوامع
زیستی در دیگر مطالعات انجام شده در سرط منطقره نیرز
گزارش شده اسرت ( Abedi, 2015; Mokhayer et al.,
.)2017
مقایسه میرانگین هرای سراالنه میرزان ترراکم و همچنرین
مقایسه میانگین های ساالنه تنوع گونه ای شانون -وینر در
ایستگاههای مختلف گویای کاهش معنی دار شاخص هرای
تنوع گونه ای و تراکم در ایستگاه دلوار نسبت بره ایسرتگاه
های هلیله و سرتل مری باشرد .افرزایش مرواد مغرذی و بره
دنبال آن شکوفایی فیتوپالنکتون ها در کنار سرعت جریران
آب ،از فرآینرردهای مرروثر در شررکوفایی زئوپالنکتررون هررا
محسوب می شروند ( Nybakken, 2001; Wang et al.,
 .)2011ایستگاه های هلیله و سررتل در منطقره ای خلریج
مانند قرار داشته و روزانره متراثر از فایرالب هرای شرهری
بوشررهر و نیروگرراه اتمرری مرری باشررند .در چنررین شرررایطی
حاصلخیزی و شکوفایی نسبی زئوپالنکتون ها قابرل انتظرار
است.
مقایسه نتایج حاصل از این تحقیق و دیگر تحقیقات مشرابه
در سررال هررای اخیررر بررا نتررایج ثبررت شررده در دو تحقیررق
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عرردد در مترمکعررب کمترررین و بیشررترین میررزان تررراکم را
داشتند (جدول  .)1ایستگاه های سرتل و دلوار بترتیرب برا
 21250±13874و  4387/5±3075عرردد در مترمکعررب،
دارای کمترین و بیشترین میزان تراکم زئوپالنکترونی طری
این تحقیق بودند .میرانگین سراالنه میرزان شراخص تنروع
شررانون -وینررر زئوپالنکتررون هررا در منطقرره مررورد بررسرری
 2/44±0/218محاسبه گردید .جردول  1گویرای آن اسرت
که دو فصل زمستان و تابستان بترتیب برا میرانگین سراالنه
 1/88و  2/80دارای کمترین و بیشترین میزان تنوع گونره
ای بودهاند .طری ایرن تحقیرق دو ایسرتگاه جفرره و سررتل
بترتیب با میانگین ساالنه  2/64و  ،1/94دارای بیشرترین و
کمترین میزان تنوع گونه ای بودند.

آزمون آنالیز واریان گویای عدم اخرتالف معنریدار آن در
کل منطقه مورد نمونره بررداری مریباشرد .در بعرد زمرانی،
آزمون فوق گویرای اخرتالف معنری دار ( )P<0/05میرزان
میانگینهای دمرا ،تنروع گونره ای شرانون– وینرر و ترراکم
زئوپالنکتونها در فصلهای زمستان و تابستان اسرت.میزان
یریب همبستگی بین نوسانات دما با میانگین شاخصهرای
زیسررتی تررراکم و تنرروع گونرره ای شررانون-وینررر بترتیررب
 )P<0/34(0/665و  )P<0/09(0/91محاسبه شد.
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هم زمران برا کراهش میرزان شراخص تنروع گویرای تراثیر
فشررارهای مختلررف محیطرری حاصررل از فعالیررت انسرران و
طبیعررت بررر جوامررع زیسررتی مررورد مطالعرره مرری باشررد
( .)Michael, 1984دیگررر مطالعررات اکولوژیررک بررر روی
جوامع پالنکتونی و بنتیک انجام شرده در منطقره از جملره
(سراجی1379 ،؛ Nourinezhad et al., 2013 ;Sale et
 )al., 2010 Mokhayer et al., 2017نیز حاکی از تراثیر
استرس های ناشی از تغییرات طبیعی و انسانی برر محریط
زیست دریایی منطقه می باشد.
درصد فراوانی سخت پوستان در منطقه بوشهر -دلوار برابرر
با  ،)Eco-Zist, 1980( %80شمال و جنروب خرور کویرت
بترتیب برابر  %88/6و (Michel et al., 1986 a, %78/2
) bگزارش شده است .در مطالعره حایرر ،سرخت پوسرتان
غالب ترین گروه زئوپالنکترونی ،برا چهرار رده ،Decapoda
 Cirripedia ،Copepodaو  Ostracodaدر مجمرررررروع
 39/42درصد از کل نمونهها را تشکیل دادنرد کره گویرای
کاهش محسوس تراکم این گروه از آبزیان نسبت بره دیگرر
گروه های زئوپالنکتونی است .از سوی دیگر در این تحقیرق
شانه داران ،مرجانیران و سرال هرا بترتیرب  3/51 ،3/96و
 8/64درصد از تعداد کل نمونهها را تشکیل دادند .در حالی
که میزان فراوانی مرجانیان و سرال هرا در بررسری اثررات
زیست محیطی نیروگاه بر محیط زیست در منطقره بوشرهر
تا دلوار ،بترتیب کمتر از  1/0و  1/5درصد محاسبه شرده و
از گروه شانه داران نمونه ای گزارش نگردیده است (Eco-
 .)Zist, 1980همچنین در سرواحل جنروبی خرور کویرت،
میزان فراوانی مرجانیان ،شرانه داران و سرال هرا بترتیرب
 0/01 ،0/20و  7/50درصررد و در سررواحل شررمالی خررور
کویرررت ،بترتیرررب کمترررر از  0/10 ،0/10و  7/10درصرررد
محاسبه شده است ) .(Michel et al., 1986 a,bمقایسره
مقادیر ثبت شده در این تحقیرق برا مقرادیر گرزارش شرده
طی 40سال گذشته گویای افزایش تراکم و درصرد فراوانری
ژله فیش ها در منطقه می باشد ،بره طوریکره گرروه شرانه
داران کرره در نمونرره برررداریهررای سررال  1355غیررر قابررل
تشخیص بوده ،در سال  3/96 ،1394درصد از کل نمونههرا
را تشکیل می دهد .روند تغییررات جوامرع پالنکترونی طری
این سال ها به نحوی است که می توان آثار آن را در آمار و
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پالنکتونی در سواحل بوشهر تا دلوار محدوده نیروگاه بوشهر
و همچنین در سواحل عربی خلیج فارس گویرای تغییراتری
در میزان میانگین تراکم ،تنوع گونه ای و ترکیرب گونره ای
می باشد .در این تحقیق میزان تراکم سراالنه زئوپالنکترون
بطور میانگین 10577/50±5512/69عدد در هر مترمکعب
برآورد گردید .ایزدپنراهی در سرال  1383میرانگین ترراکم
ساالنه زئوپالنکتون ها در آبهرای اسرتان بوشرهر را 9000
عدد در مترمکعب گزارش نمرود .در مطالعره ای مشرابه در
سواحل دیر در بیرون خور بردستان ،کمتررین و بیشرترین
میزان ترراکم در فصرل هرای زمسرتان و تابسرتان بترتیرب
 9757و  22718عرردد در مترمکعررب گررزارش شررده اسررت
(.)Abdi, 2015
با توجه به موارد مذکور فوق به رغم تفاوت زیستگاه هرا ،در
سررال هررای اخیررر نوسررانات شرراخص تررراکم ثبررت شررده
زئوپالنکتون ها در منطقه آب های اسرتان بوشرهر بریش از
 10000عدد در متر مکعب گزارش می شود .در حرالی کره
در مطالعات انجام شده در سال  1355در محردوده بوشرهر
تررا دلرروار ،میررانگین میررزان تررراکم  1743±1916عرردد در
مترمکعب محاسبه شده است .بیشترین و کمترین میانگین
میررزان تررراکم بترتیررب  3490و 660عرردد در مترمکعررب
درفصل های تابستان و زمستان ثبرت شرده اسرت (Eco-
 .)Zist, 1980مقایسه مقرادیر ثبرت شرده شراخص ترراکم
زئوپالنکتونی در این دو محدوده زمانی گویای آن است کره
میزان این شاخص افزایش معنی داری در حردود  10برابرر
داشته است .از طرف دیگر میانگین میزان سراالنه شراخص
تنوع گونه ای شرانون وینرر در ایرن تحقیرق2/44±0/22 ،
محاسبه گردید .میزان این شراخص همچنرین در سرواحل
بوشهر 1/36±0/43 ،گزارش گردیده است ( Mokhayer et
 .)al., 2017در دهانه خرور مصرب فراکره میرزان شراخص
تنوع  3/02برا انحرراف معیرار  0/20محاسربه شرده اسرت
(پرروالدی و همکرراران .)1392 ،در سررال  1355میررانگین،
حداکثر و حداقل میزان شاخص تنوع گونه ای شانون -وینر
در منطقرره مررورد بررسرری بترتیررب  3/96 ،3/35و 2/20
محاسبه شده اسرت .اطالعرات فروق گویرای آن اسرت کره
شاخص تنوع گونه ای شانون -وینر ،طری حردود  40سرال
کاهش محسوسی داشته است .افزایش میزان شاخص تراکم

سال بیست و هفت /شماره 1
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منابع
امیدی ،س .138۰ ،.بررسی پسابهای مزارع پررورش میگرو
در منطقه حله بوشهر و اثرات احتمرالی آن برر محریط
زیسرت دریرایی (سررال  .)1377مجلره علمری شرریالت
ایران13 :)3( 10 ،تا .34
امیدی ،س .1386 ،.بررسی اثرات متقابل آبزی پروری برر
محیط زیست دریایی در مناطق پرورش میگوی حله و
مند بوشهر .موسسه تحقیقات علوم شیالتی کشرور67 .
ص.
انصاری ،ه .1396 ،.میزان صید ژله فیش هرا در آب هرای
خوزستان .بخش مردیریت ذخرایر .موسسره تحقیقرات
علوم شیالتی کشور10 .ص.
پوالدی ،م ،.فرهادیان ا ،.وزیری زاده ،ا .و نوری نژااد،
م .1392 ،.تنوع زیستی جامعه زئوپالنکتونی در مصب
رودخانه حله بوشهر ،خلیج فارس .فصرل نامره علروم و
فنون شیالت.41-25 :)1( 2 ،
حق شناس ،آ ،.محمد نااد ،ج .و کاویژانی ،ع.1392 ،.
بررسی شکوفایی ژله فیش ها در سواحل استان بوشهر.
بخش اکولوژی .موسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور.
8ص.
دهقان مدیسژه ،س ،.کوچژ زاده ،ع ،.موسژوی ده
موردی ،ل .و میژاحی ،ی .139۰ ،.ژلره فریش هرای
سواحل خوزستان و نقرش آنهرا در تغییررات جمعیرت
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شرایطی تغییر اکوسیستم در راسرتای سرازش برا اسرترس
های به وجود آمده همانند دیگر منابع آبی قابل انتظار مری
باشد.
با توجه به موارد فوق ،ساختار زئوپالنکتونهای خلیج فارس
طی چند دهه گذشته تغییرات محسوسری شرامل افرزایش
تراکم و کراهش شراخص تنروع گونره ای زئوپالنکترونهرا،
کاهش فراوانی سخت پوستان و افزایش تراکم ژله فریشهرا
داشته است .این تغییرات می توانرد در راسرتای سرازش برا
فشارهای طبیعی و غیرطبیعی موجود در منطقره از جملره
روند تغییر کاربری زیستگاهها ،افرزایش میرزان دمرا و مرواد
مغذی باشد.
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ترکیب صید آبزیان درشت و گشت های تحقیقراتی برا ترور
تورال کف نیز مشاهده نمود .از سال  1381در گشت هرای
پروژه پایش ذخیره میگوی ببری سبز در تمامی عمق هرای
 5-35متر در محدوده آب های استان بوشهر ،ژله فیش هرا
بخش قابل توجه ای از صید را تشکیل میدهنرد ،بطوریکره
در برخی از تور اندازی ها ،وزن ژله فیش ها بریش از  4ترن
در یک ساعت تورکشی ،گزارش شده است (مبرزی1389 ،؛
حررق شررناس و همکرراران .)1392 ،در تحقیررق دیگررری در
منطقه شمال غرب خلیج فارس ،تراکم ژله فیشهای بزرگ
در صرریدگاه هررا ،تررا حرردود  2811عرردد در کیلومترمربررع
محاسبه شده است (دهقان مدیسه و همکراران .)1390 ،برا
افزایش تراکم ژله فیش هرا در منطقره ،صرید تجراری ایرن
آبزیان در استان خوزستان آغاز گردید .با توجه به آمار صید
آبزیان شیالت استان خوزستان ،میانگین میزان صید ساالنه
ژله فیش ها طی سال های  ،1386 -95حردود  2580ترن
برآورد شده اسرت (انصراری .)1396 ،شرواهد فروق گویرای
تغییر ساختار زئوپالنکتون ها و به دنبال آن تاثیر بر ترکیب
صید آبزیان در منطقه شمال غرب خلیج فارس مری باشرد.
بررسی منابع گویای آن است که شرکوفایی ژلره فریش هرا
پدیده ای فرا منطقره ای اسرت .در سرواحل چرین و ژاپرن
تاکنون بریش از  2000گونره برا غالبیرت Nemopilema
 nomuraiشناسایی شده اسرت ،در شررق چرین و دریرای
زرد ،صید این آبزی طری سرالهرای  2000-2003حردود
 250درصد افزایش یافت ) .(Dong et al., 2010هر چند
تعیین مکانیسم های موثر در شکوفایی ژله فیشها مشرکل
می باشد ولی به نظر می رسد که چندین عامرل انسرانی از
جملرره؛ صررید برری رویرره )،)Purcell and Arai, 2001
افزایش مواد مغذی ) ،)Lo and Chen, 2008سرازه هرای
دریایی ) (Hoover and Purcell, 2009و تغییررات آب و
هوایی ) (Brodeur et al., 2008در ایرن فرآینردها مروثر
می باشند .بررسی منابع موجود گویای آن است کره خلریج
فارس نیز با روند افزایشی مواد مغذی ،کلرو فیل  ،aتخریب
زیستگاه ها به خصوص مررداب هرای نمکری ،جنگرل هرای
حرا ،مناطق مرجانی ،جلبکری و علفری مواجره بروده اسرت
(امیرررردی 1380،و 1386؛ فرررراطمی و عبررررایی1382 ،؛
 .)MOOPAM, 2010 ;Grasshoff, 1976در چنررین
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Abstract
The present investigation was performed to identify the impact effect of development and climate
change on the zooplankton assemblage in coastal waters of Bushehr-Delvar region. Sampling was
occurred seasonally at depths of less than 10 m using a Bongonet (100 µm) at 10 stations including
Jophreh, Jalali, Dastak, Saretol, Helileh, Bandargah, Niroogah, Bushehr, Piazy and Delvar from the
summer 2015 to the spring 2016. 40 Zooplanktoon groups belong to 8 Phyla were identified.
Crustaceans were the most dominant zooplankton group with the average annual abundance of 37.66%
of total zooplankton abundance. The total annual abundance of jellyfish including Salps, Cnidaria and
Ctenophora was 16.11% which in comparison with the previous registered data indicated a significant
increase over the last four decades in the region. The average annual abundance of zooplankton and
Shannon-wiener diversity index were 10577.5±5512.69 /m3 and 2.44±0.218, respectively. The highest
and the lowest density of zooplankton were found in Saretol and Delvar stations with the average
amounts of 21250±13874/m3 and 4388±3075/m3, respectively. Also, the highest and the lowest density
and diversity of zooplankton were observed in the summer and the winter, respectively. Correlation
coefficient between the average temperature variation with zooplankton density and Shannon–wiener
diversity variations were assessed 0.665 (P<0.34) and 0.91 (P<0.09), respectively. Comparing the
results of the present study with the results of the previous investigations indicated that zooplankton
assemblage in the coastal waters of Bushehr-Delvar region has been changed under the influence of
various natural and human pressures including increased temperature and nutrients which resulted in
increasing the density, reducing diversity and changing the species composition of zooplankton.
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