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 ديكاتبررسي تنوع زيستي كفزيان تاالب شادگان با 
 1394ي غالب در بهار و تابستان ها گونهبر 

 3زاده قطرميابراهيم رجب، *2گان خدادادي، مژ1نژادپريسا داعي

 sam1_derakhshan@yahoo.comپست الكترونيكي:  ايران، دانشجوي كارشناسي ارشد، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسالمي، اهواز، -1
 mjkhodadadi@gmail.comپست الكترونيكي:  ايران، دانشيار گروه شيالت، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسالمي، اهواز، -2
 rajabzadeh@gmail.comپست الكترونيكي:  ايران، استاديار گروه محيط زيست، دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر، -3

 7/4/96 تاريخ پذيرش:                                      نويسنده مسوول *                                        25/10/95تاريخ دريافت: 

 چكيده
هدف از مقاله حاضر شناسايي و بررسي اثرات تغيير فصل (بهار و تابستان) روي كفزيان تاالب شادگان است. اين 

. به منظور بررسي نقش عوامل محيطي روي گرفت  انجامدر طول اين تاالب  1394 در سال ستگاهيا 7در  بررسي
، ميزان اكسيژن محلول و شوري توسط دستگاه EC، دما، pHتغييرات جمعيتي كفزيان، در هر ايستگاه فاكتورهاي 

ي از رسوب جهت شناسايي كفزيان، تعيين درصد مواد آلي و آناليز بردار نمونهي شدند. ريگ اندازه HQ40dپرتابل 
ي ريگ اندازه جينتاانجام شد.  مترمربع 025/0با سطح مقطع  ون وين ايبردار چنگهنمونهي رسوبات توسط بند دانه

بين دو فصل بهار و تابستان داشت. اما در مورد تعداد  دار يمعناكتورهاي فيزيكي و شيميايي نشان از عدم اختالف ف
 يها گروه نيب ، فصل بهار فراواني باالتري را نشان داد.شده  شمارشدر هر مترمربع و تركيب كفزيان شناسايي و 

درصد  نيشتريبكه  رده كفزي شمارش شد 6مترمربع از  21فرد در  48520 مجموع دردر فصل بهار،  شده  ييشناسا
 ها يا ، دوكفه)73/1(% ت، حشرا)39/2پرتاران (%، )79/3(% تارانكم ،)34/91(% انيپاشكم به بيبه ترت يفراوان

 21فرد در  38640 مجموع درهمچنين در فصل تابستان  .اختصاص يافت )082/0(% پوستان سخت) و 65/0(%
 ها يا دوكفه ،)28/95(% انيپاشكم مربوط به بيبه ترت يدرصد فراوان نيشتريبرده كفزي شمارش شد كه  6مترمربع از 

) بود. در اين بررسي 103/0(% تحشرا ) و103/0پرتاران (%، )103/0(% تارانكم)، 86/1(% پوستان سخت)، 53/2(%
ي شده نظير دما نشده است، در نتيجه عواملي ريگ اندازهپارامترهاي  دار يمعنبه دليل اينكه تغيير فصل سبب تغييرات 

 غير از تغيير شرايط فصلي روي فراواني كفزيان در دو فصل بهار و تابستان تاثيرگذار هستند.

 .كفزيان، تنوع زيستي، پارامترهاي فيزيكوشيميايي، تاالب شادگان كلمات كليدي:

  
 مقدمه. 1

ي ها يژگيو لحاظ ازي هستند كه رينظ يبي ها ستگاهيز ها تاالب
 ها ستگاهيزي از ساير ديگر خوب بهبوده و  فرد منحصربهي شناخت بوم

و اين  دارند راشرايط خاص خود  وخاك  آبهستند.  كيتفك قابل

 سازد ينمامكان زيست هر جانداري را ميسر  طرف  كي ازشرايط 
ي را كه بعضا در رينظ يبي زيستي ها گونه گريدو از طرف 

، پرورش شوند ينمي ديگر طبيعت يافت ها ستگاهيزاز  كي چيه
، ها تاالببررسي  رو نيا از). 1391(هاشمي و همكاران،  دهد يم

هستند، بلكه  مهمها سامانهدر تشخيص سالمت بوم تنها نه
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نشانگر فشارهاي احتمالي وارده از محيط اطراف نيز  توانند يم
ت با توجه به بر موجودا ها ندهيآال ريثات). Sandin, 2003باشند (

، متفاوت است. اين اثرات در باالترين ها آننوع و حجم ورودي 
سطوح موجب از بين رفتن فون و فلور منطقه شده و در مقادير 

(نظامي و خارا،  دنشو يمي مقاوم ها گونهكم موجب حذف 
و وابسته  تحرك كمي مقاوم ها گونه). با توجه به اينكه اكثر 1384

ي ها شاخص عنوان بهوسط محققين زيادي به بستر هستند، لذا ت
 استفاده موردو پايش اثرات آلودگي  ها بحراني در طيمح ستيز

از  واقع در). Mclusky, 1990; Andrew, 1996( اند قرارگرفته
اقتصادي جهت تعيين  صرفه بهي عملي و ها روش نيثرتروم

ي انساني ها تيفعالو تعيين اينكه آيا  ها آبشناختي سالمت بوم
شناختي ، ارزيابي و پايش بومشود يم ها آبموجب كاهش كيفيت 

- كف مهرگان يبي اخير ها سال در .)Alipoor et al., 2011است (

ي محيطي را ها يآلودگي ساكن رسوبات اثرات ناشي از ز
كه به  كنند يمتغيير در تنوع يا تراكم خود منعكس  صورت به

 توجه مورد تر شيبهمين دليل در مطالعات پايش زيستي 
  ).Vendonscho, 2000اند ( قرارگرفته

شناسايي موجودات آبزي در كنار مطالعات  واقع در
در جهت تعيين  توانند يمفيزيكوشيميايي و باكتريولوژي آب 

ي كمك نمايند ثرومبه شكل مطلوب و  ها آبوضعيت كيفي 
، فراواني و توزيع كند يم). زماني كه شرايط تغيير 1368(احمدي، 

كيب جمعيت موجودات آبزي در منطقه مورد اثر تغيير و تر
ي باعث معدني شدن مواد آلي شده و زكف. موجودات دنكن يم

ساير  استفاده مورددومين يا سومين سطح غذايي  عنوان بههمچنين 
ي از ميزان كل ا هينما عنوان به توانند يمو  گرفته قرارآبزيان 

  ).1384توليدات محسوب شوند (نظامي و خارا، 
توده و مطالعه و كسب اطالعات در رابطه با ميزان فراواني، زي

- ماكروبنتوزها در بوم ژهيو بهي زكفتوليد ثانويه موجودات 

شاخصي براي شناخت بيشتر  عنوان به دنتوان يمي آبي ها سامانه
تعيين پتانسيل  جهينت دري شيالتي و ها تيظرفمنابع آبي و ارزيابي 

قرار بگيرند (نيكويان،  مورداستفاده انيزكف ي از ذخايربردار بهره
). همچنين عواملي مانند مقدار غذا، نوع بستر، شرايط 1376

فيزيكي و شيميايي حاكم بر زيستگاه، مقدار مواد آلي، آلودگي 
، اندازه ذرات رسوب، ميزان اكسيژن محلول، تغييرات ستيز طيمح

بر  دنوانت يمخوار يزكففصول، نوع ماهي و تعداد ماهيان 
- نصرالهباشند ( رگذاريثاتي زكففراواني و تنوع اين موجودات 

). به دليل رابطه و حساسيتي كه 1392و همكاران،  زاده ساروي

- مطالعات زيست دارند خودنسبت به شرايط زيستي  انيزكف

ي ايران و خارج ها رودخانهشناختي مختلفي توسط محققان روي 
به مطالعات  توان يمآن جمله  كه از است شده  انجاماز كشور 
Alipoor ) و  دروديسف) در مصب رودخانه 2011و همكاران

همچنين در مصب رودخانه چمخاله در حوزه جنوبي درياي 
ي ها تيفعال) روي 2005و همكاران ( Azrinخزر؛ مطالعات 

و كيفيت آب  انيكف زانساني بر توزيع و تنوع جوامع درشت 
 Liansoو  Wazniakطالعات رودخانه لنگت در مالزي و م

زي سواحل ماريلند اشاره كرد. با توجه به ) بر جوامع كف2003(
نشانگر اثر توسعه  عنوان بهزيان در باال كف شده ذكرموضوعات 
ي زيستي كيفيت آب بوده ها شاخص گريد  يعبارت  بهبر محيط يا 
ي طيمح ستيزشناختي و آثار در مطالعات بوم ها آنو تغييرات 

ان داراي اهميت است (قانع ساسان سرايي و همكاران، انس
در اين تحقيق تنوع زيستي كفزيان و ارتباط آن با  ).1385

دهد. اين  يمقرار  موردتوجهي را طيمح ستيزپارامترهاي 
 عنوان بهموجودات كف زي با توجه به تحرك اندك، همواره 

ا كه در صورت وجود ي اند بوده توجه موردي آلودگي ها شاخص
ي ها گروهسامانه، تركيب در بوم ها يآلودگعدم وجود 

تنوع  رو نيا از. گردد يمي دچار دگرگوني زكففون  دهنده ليتشك
ي برخوردار است. ا ژهيوي از اهميت زكفزيستي اين موجودات 

ي كفزيان ستيو تنوع ز يبررسدر اين راستا هدف از اين تحقيق 
 1394فصل بهار و تابستان  ي شادگان در دوالملل نيب غالب تاالب 

  بوده است.

 ها. مواد و روش2

با توجه به مطالعه ميداني، در محدوده تاالب شادگان در بخش 
ي تاالب در منطقه، ها يخروجو  ها يورودآب شيرين و شور و نيز 

و  1ايستگاه در محدوده مطالعاتي انتخاب شد. در جدول  7تعداد 
  ي آمده است.بردار نمونهي ها ستگاهيانقشه  مختصات و 1شكل 

  يبردار نمونهي ها ستگاهيا: مختصات 1جدول 
 طول شرقي عرض شمالي  ايستگاه  شماره

 48° 33 ´      00,6 ´´ 30° 41 ´05,2 ´´ صراخيه شمالي  1

 48° 31 ´      55,2 ´´ 30° 40 ´00,2 ´´ صراخيه  2

 48° 44 ´      57,8 ´´ 30° 33 ´38,2 ´´ گاهن  3

 49° 03 ´     29,8 ´´ 30° 22 ´26,8 ´´ رگبه  4

 48° 30 ´     32,9 ´´ 30° 22 ´26,6 ´´ ورودي  5

 48° 49 ´     38,4 ´´ 30° 32 ´28,1 ´´ دورق  6

 49° 03    ´24,16 ´´ 30° 25 ´31,7 ´´ خروجي  7
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  يبررس موردهاي و ايستگاه مطالعه مورد: نقشه محدوده 1شكل 

و با قايق انجام  1394و تابستان  ي طي دو فصل بهاربردار نمونه
، EC ، دما،pHشد. طي اجراي پروژه در هر ايستگاه فاكتورهاي 

ميزان اكسيژن محلول و شوري در محل و توسط دستگاه پرتابل 
HQ40d نمونه رسوب براي  4ي قرار گرفت. ريگ اندازه مورد

 025/0سطح مقطع  با ون وين ايچنگه بردار نمونهكفزيان توسط 
نمونه براي شناسايي  3از هر ايستگاه برداشت شد كه  بعمترمر

ي رسوبات و تعيين بند دانهنمونه براي آناليز  1زي و موجودات كف
). Holme and Mcintyre, 1984درصد مواد آلي استفاده شد (

  دادهميكرون شستشو  500ي مربوط به كفزيان، با الك ها نمونه
يدند و با درج تاريخ و درصد تثبيت گرد 4ند و در فرمالين شد

شماره ايستگاه به آزمايشگاه دانشگاه آزاد اسالمي واحد اهواز منتقل 
ميكرون  500). كفزيان با استفاده از الك Mitra et al., 2002يافتند (

و با استفاده از محلول رزبنگال (يك گرم در ليتر)  جداسازي شده
ستفاده از لوپ ). سپس با اLeunda et al., 2009شدند (ي زيآم رنگ
با استفاده  Xsz-801 BNو ميكروسكوپ مدل  Yaxun ak-10مدل 

احمدي و  (ي شناسايي معتبرها اطلسي ظاهري و ها يژگيواز 
 ;Stock et al., 1998; Sars, 1894, 1895, 1896;1380ي، سيفن

Clifford, 1991; Hutchings, 1984 در حد جنس و گونه (
  شناسايي و شمارش شدند.

موجود در رسوبات از روش  TOMجش ميزان براي سن
احتراق استفاده شد. اساس اين روش كاهش وزن رسوب در 

 8در كوره به مدت حداقل  گراد يسانت درجه 500- 600دماي 
از روش  رسوباتي بند دانه منظور بهساعت استوار است. 

. شد  استفاده  Buchanan (1984) توسط شده يمعرفاستاندارد 
، 1، 2، 4وبات از يك سري الك استاندارد (طبق اين روش رس

 تيدرنهاند و شد دادهي) عبور متر يليم 125/0، 25/0، 5/0
ي ا اندازهدرصد وزن خشك رسوبات در سه محدوده  صورت به

 125از  تر بزرگميكرون و  63-125ميكرون،  63از  تر كوچك
  ).Buchanan, 1984( ندشد  گزارشميكرون 

، SPSS افزار نرمبا استفاده از  ها هداد ليتحل و  هيتجزبراي 
هاي كولموگروف اسميرنوف، و با استفاده از آزمون 18نسخه 

آنوا و براي مقايسه ميانگين  طرفه كهمبستگي پيرسون، واريانس ي
  استفاده شد. 05/0از آزمون دانكن در سطح اطمينان  ها داده

  نتايج و بحث. 3

اين بررسي نشان  نتايج سنجش پارامترهاي فيزيكوشيميايي در
ي در فصل بردار نمونهي ها ستگاهياداد كه ميانگين پارامتر دما در 

و در فصل  گراد يسانتميانگين) درجه  ±SE( 65/27 ± 58/1بهار 
بوده  گراد يسانتميانگين) درجه  ±SE( 09/30 ± 43/2تابستان 

). همچنين باالترين ميانگين آن در فصل بهار 3و  2است (جداول 
 نيتر كمو  گراد يسانتدرجه  4/30 ±07/2گاه گاهن با در ايست

در  گراد يسانتدرجه  45/32 ±44/1ميانگين آن در فصل تابستان با 
ايستگاه صراخيه ثبت گرديد. نتايج آناليز واريانس نشان داد كه بين 

 دار يمعني اختالف بردار نمونهميانگين پارامتر دما در دو فصل 
وجود  دار يمعني مختلف اختالف ها گاهستياوجود نداشته، اما بين 

رده  6، جمعاً مطالعه موردي در منطقه بردار نمونهدر دو فصل  دارد.
  ).2گونه، جداسازي و شناسايي شدند (شكل  15از كفزيان و 

  
ي (بهار و بردار نمونهدر دو فصل  شده ييشناساي كفزي ها گونه: 2شكل 

  )1394تابستان 

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 jo
c.

in
io

.a
c.

ir 
at

 1
0:

26
 IR

D
T

 o
n 

T
ue

sd
ay

 S
ep

te
m

be
r 

12
th

 2
01

7

http://joc.inio.ac.ir/article-1-1108-fa.html


 1394ي غالب در بهار و تابستان هاگونهبر  ديكاتشادگان با خدادادي و همكاران / بررسي تنوع زيستي كفزيان تاالب 

78 

  
  1394 بهار فصل در ي در تاالب شادگانبردار نمونه يها ستگاهيا در آب پارامترهاي )±SE ميانگين ( :2جدول 

  ايستگاه 
  خروجي  دورق  ورودي  گاهن  رگبه  صراخيه  صراخيه شمالي

DO (ميلي گرم بر ليتر)  a40/0±32/4  a55/0±5/4  a  38/0±4/4  b71/0±4/5    c68/0±5/7    b50/0±1/6  b 76/0±44/5  
EC a19/89±7415  a99/50±7456  b39/60±7984  c30/76±8904  c38/45±8912  d29/79±42102  e28/69±65841  

  c11/1±4/29  ab49/1±5/26  bc99/1±28  c33/1±4/30  a28/1±1/25  ab68/1±27  ab57/1±6/26 (oC) حرارت
pH a72/0±20/7  a85/0±43/7  a68/0±33/7  a61/0±25/7  a24/0±09/7  a38/0±37/7  b48/0±55/8  

TDS تر(ميلي گرم بر لي(  c67/0±48/4  b65/0±69/2  c28/0±29/5  d24/0±46/7  a08/0±08/1  f08/1±4/19  e37/1±5/14  
  b67/0±13/7  a28/0±31/4  b49/0±25/7  b55/0±06/7  a58/0±12/4  c02/4±4/36  d28/3±8/43 (ppt) شوري

TOM (درصد)  b17/0±1/9 c58/0±32/10 f98/0±67/17 f80/0±49/17 d65/0±07/12 e58/0±89/13 a20/0±91/3 

  ).P>05/0است ( 05/0در سطح  دار يمعننشان از اختالف  رمشابهيغحروف 

  1394 تابستان فصل در تاالب شادگان در يبردار نمونه يها ستگاهيا در آب پارامترهاي )±SE ( ميانگين :3جدول 
  ايستگاه  

  خروجي  دورق  ورودي  گاهن  رگبه  صراخيه  صراخيه شمالي
DO (ميلي گرم بر ليتر)  a50/0±87/4  a55/0±06/5  a43/0±66/5  a12/0±41/5  c01/0±49/7  b06/0±47/6  a11/0±34/5  
EC a33/557±33/7630  b96/1257±33/8757  a75/943±66/7417  b89/662±66/8219  b03/381±66/8109  c52/2223±33/43873  d33/42±33/67608  

  a58/1±83/31  a17/3±45/32  a76/1±66/30  a30/2±30  b20/1±66/25  a73/1±30  a02/2±06/30 (oC) حرارت
pH a42/0±34/7  a09/0±32/7  a09/0±23/7  a04/0±21/7  a08/0±16/7  a29/0±62/7  b20/0±43/8  

TDS ميلي گرم بر ليتر)(  a0/1±53/2  a45/0±16/2  a22/1±60/3  b08/0±34/7  a55/0±17/2  d61/0±55/19 c53/0±48/13  
  b24/0±27/7  a15/0±27/4  b16/0±27/7  b14/0±59/7  a17/0±47/4  c59/1±91/32  d80/1±49/43 (ppt) شوري

TOM (درصد)  b54/0±11 c47/0±89/12 c86/0±97/12 d84/0±27/15 c18/0±02/13 b53/0±57/11 a80/0±03/2 

  ).P>05/0است ( 05/0در سطح  دار يمعننشان از اختالف  رمشابهيغحروف 
  

ترتيب  بيشترين درصد فراواني به شده ييشناساي ها گروهدر بين 
درصد،  16/2درصد، كم تاران با  37/93با  مربوط به شكم پايان

 ، حشرات بادرصد 19/1با  ها يا دوكفه، درصد 38/1پرتاران با 
طبق نتايج  درصد بوده است. 09/0با  پوستان سختدرصد و  79/1
در  مترمربعفرد در  48520، بيشترين تراكم كفزيان با آمده دست به

فرد در مترمربع در  38380با  ها آنتراكم  فصل بهار و بيشترين
ي كفزي ها گروهاست. فراواني و درصد  شده  ثبتفصل تابستان 

  آمده است. 5در دو فصل بهار و تابستان در جدول 

در دو فصل بهار و  شده يي شناسا كفزي يها گروه فراواني فراواني و درصد :5جدول 
  1394تابستان 

  هاي كفزيگروه
  تابستان  بهار

  جنس)تعداد (  درصد  )جنستعداد (  درصد
  1  14/7  1  7/6 حشرات

  8  16/57  8  5/53  شكم پايان
  2  28/14  2  4/13  هاايدوكفه

  1  14/7  1  6/6  سخت پوستان
  1  14/7  2  4/13  پرتاران
  1  14/7  1  6/6  كم تاران
  14  100  15  100  جمع كل

          
نشان داد ي بردار نمونهي ها ستگاهيادر  DOميانگين پارامتر 

در ليتر  گرم يليم 45/5±58/0كه مقدار اين پارامتر در فصل بهار 
در ليتر بوده است.  گرم يليم 76/5±11/0و در فصل تابستان 

 گرم يليم 5/7±09/0همچنين باالترين ميانگين آن در فصل بهار 

ميانگين آن در فصل  نيتر كمدر ليتر در ايستگاه ورودي و 
در ليتر  گرم يليم 87/4ي با شمال هيصراختابستان در ايستگاه 

ثبت شد. نتايج آناليز واريانس نشان داد كه بين ميانگين پارامتر 
DO  وجود نداشت،  دار يمعني اختالف بردار نمونهدر دو فصل

مشاهده شد  دار يمعني مختلف اين اختالف ها ستگاهيااما بين 
 ها ونهنمدر تمامي  DOي ريگ اندازهي براي بردار نمونه(ساعات 

  يكسان بوده است).
ي نشان داد بردار نمونهي ها ستگاهياميانگين پارامتر شوري در 

و در فصل 76/15±98/1 كه مقدار اين پارامتر در فصل بهار
بوده است. همچنين باالترين ميانگين  psu65/1± 32/15 تابستان 

و  psu 25/2±8/43 آن در فصل بهار در ايستگاه خروجي با 
در  psu 86/0±27/4 گين آن در فصل تابستان با ميان نيتر كم

ايستگاه صراخيه ثبت گرديد. نتايج آناليز واريانس نشان داد كه 
ي اختالف بردار نمونهبين ميانگين پارامتر شوري در دو فصل 

ي مختلف اختالف ها ستگاهياوجود نداشت ولي بين  دار يمعن
  ي وجود داشت.دار يمعن

ي نشان داد كه بردار نمونهي ها تگاهسيادر  pHميانگين پارامتر 
 ±07/0و در فصل تابستان 5/7±10/0مقدار آن در فصل بهار 

بوده است. همچنين باالترين ميانگين آن در فصل بهار  47/7
ميانگين آن در فصل  نيتر كمدر ايستگاه خروجي و  55/8 09/0±

مشاهده شد. نتايج  16/7±32/0تابستان در ايستگاه ورودي با 
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در دو فصل  pHز واريانس نشان داد كه بين ميانگين پارامتر آنالي
ي ها ستگاهياوجود نداشت، اما بين  دار يمعني اختالف بردار نمونه

  ي مشاهده شد.دار يمعنمختلف اختالف 
، همبستگي بين درصد فراواني كفزيان و 7و  6در جداول 

است.  شده  متغيرهاي محيطي در دو فصل بهار و تابستان بررسي
مشاهده نشده  ها دادهبر اساس اين دو جدول هيچ همبستگي بين 

  است.
ترين موضوعات علم  زي يكي از مهمبررسي جانوران كف

) و Andrew, 1996; Pouladi et al., 2017شناسي است (بوم
سامانه باعث تغيير در عوامل حاكم بر هرگونه تغيير در بوم

بي در عوامل خو شود كه اين تغييرات به جوامع مذكور مي
مشاهده، بررسي و محاسبه هستند  پويايي اين جوامع قابل

 يها گروه نيب ). در1389(موسوي ده موردي و همكاران، 
 يها پوستان از عمده گروه تنان و سخت نرم ،انپرتار ،كفزي
ها در  آن يكه عالوه بر معرف هستند آبي يها سامانهبوم كفزي

و  ها يا ن، دوكفهپرتارا ياز برخ ،يجانور يساختارها
و  شناختيزيست يها عنوان شاخص تار بهكم يها كرم

 رايز .گردد ياستفاده م يآب يطيمح ستيز ينشانگرها
موجودات مختلف متفاوت بوده كه  يستيز يها شاخص

 يطيمح ستيز طيخاص خود در شرا شناسيزيستبرحسب 
صورت  نيا ريو در غ باشند يم يقادر به زندگ يبخصوص
نبوده و حذف خواهند  سامانهبومدر آن  اتيادامه حقادر به 

  ).Clark et al., 1993( شد
در  1394بهار و تابستان فصل  2در طول  حاضر، قيتحق در

 86900مجموعاً تعداد در تاالب شادگان،  شده نييتع ستگاهيا 7
 نيدر ب، 1مطابق نمودار شد.  يآور در مترمربع جمع كفزيفرد 
فرد  48520 مجموع دردر فصل بهار  شده ييشناسا يها گروه

به  يدرصد فراوان نيشتريبكه  رده كفزي شمارش شد 6از 
 >تحشرا >پرتاران >تارانكم >انيشكم پا مربوط به بيترت

 1همچنين طبق نمودار  .بوده است پوستان سخت > ها يا دوكفه
 مجموع دردر فصل تابستان  شده يي شناسا يها گروه نير بد

درصد  نيشتريبكه  رده كفزي شمارش شد 6فرد از  38640
 >ها يا دوكفه >انيشكم پا مربوط به بيبه ترت يفراوان
  بوده است. تحشرا >پرتاران  > كم تاران > پوستان سخت

) مترمربعتعداد (در  لحاظ ازدر اين بررسي در دو فصل 
نتايج  ي مشخصي داشتند.ها تفاوت شده يي شناساي ها گونه

به دست  )Parulekar )1994و  Harkantra توسط كامالً مشابهي

ها در اواخر اي در اين آبكه حداكثر تنوع گونهطوريبه آمد،
  گرديد. پاييز و بهار ثبت
Jegadeesan  وAyyakkannu )1992 در بررسي خود ) نيز

نتيجه رسيدند كه تنوع جانوران  هاي ساحلي بـه ايـندر آب
- يز كاهش نشان ميپاي نسبت به بهار و ،در تابستان يزكف

  دهد.
نمودند كه  در تحليل خود به اين نكته اشاره اين محققين

بيشتر از  مراتـباي بهكاهش تنوع در تابستان در بسترهاي ماسه
تالطم  اي در معـرضبسترهاي گلي است، زيرا بسترهاي ماسـه

كاهش تعداد كفزيان با تغيير فصل  و فرسايش بيشتري هستند.
) روي كفزيان ناحيه 1393( زاده جمالواني و در تحقيق باقري ت

نيز مشاهده شد. در  مصبي رودخانه شيرود منتهي به درياي خزر
ي تحقيق حاضر، كاهش توده در ها افتهمطابق ي ها آنتحقيقات 

فصل تابستان و زمستان در مقايسه با بهار و پاييز مشاهده 
  گرديد.
 1375سال كه از  تاالب شادگان كفزيانمطالعات  مجموع در

)، 1389انجام پذيرفت (پروژه طرح جامع شادگان  1381لغايت 
قرار  خانواده ماكروبنتوز مورد شناسايي 9گروه از  6مجموعاً 
تحقيق حاضر  برخالفشدند. لحاظ تراكم شمارش  و از گرفتند

حشرات باالترين درصد حضور را نشان دادند و شكم پايان بعد 
ارش شدند. با توجه به تفاوت در رتبه سوم گز پوستان سختاز 

ي بين بردار نمونهي ها ستگاهيازمان زياد بين مطالعات و نيز مكان 
ي ها سالو تغييرات مختلف نظير  ذكرشدهاين مطالعه و مطالعات 

ي مختلف صنايع به تاالب، كم شدن ها پسابي، ورود سالخشك
نشينان منابع طبيعي آب ورودي تاالب شادگان، افزايش مجاور

) شايد 1384الب و افزايش كشاورزي حاشيه  تاالب (رهبري، تا
حاضر  مطالعه با انيكف زي ها ردهدليل اين تفاوت فراواني در 

  باشد.
بيشترين درصد مواد آلي موجود در  آمده دست بهطبق نتايج 

درصد و  67/17با  رگبهرسوبات در فصل بهار در ايستگاه 
 03/2ت در تابستان با درصد مواد آلي موجود در رسوبا نيتر كم

ي درصد مواد طوركل بهاست.  شده ثبتدرصد در ايستگاه خروجي 
درصد  25/11درصد و در فصل تابستان  11/12آلي در فصل بهار 

ثبت گرديد. همچنين نتايج آناليز واريانس نشان داد كه بين 
ميانگين درصد كل مواد آلي موجود در رسوبات در دو فصل 

ي ها ستگاهياوجود نداشت، اما بين  دار يمعن ي اختالفبردار نمونه
  مشاهده شد. دار يمعنمختلف اختالف 
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  1394: نتايج آناليز همبستگي بين درصد فراواني كفزيان و متغيرهاي محيطي در فصل بهار 6جدول 

  شكم پايان   هايا دوكفه  حشرات  پوستان سخت  كم تاران  پرتاران  
DO 014/0  23/0 -  039/0  065/0-  200/0  036/0  
  743/0  513/0  582/0  -424/0  -419/0  412/0  يكيالكتر تيهدا

  076/0  203/0  035/0  266/0  278/0  -245/0  حرارت
pH 538/0  529/0-  525/0-  441/0  188/0  573/0  

  800/0  661/0  657/0  -134/0  -088/0  073/0  كدورت
  805/0  581/0  613/0  -370/0  -354/0  342/0  شوري

  -509/0  -239/0  -032/0  294/0  336/0  -331/0  مواد آلي
125/0> )GS1(  68/0  123/0  657/0-  680/0-  479/0-  647/0  
125/0-063/0)GS2(  148/0  354/0-  937/0  178/0  587/0  289/0-  
063/0< )GS3(  328/0-  958/0-  222/0-  235/0-  335/0-  178/0-  

  01/0** همبستگي در سطح  05/0*همبستگي در سطح 

  1394ليز همبستگي بين درصد فراواني كفزيان و متغيرهاي محيطي در فصل تابستان : نتايج آنا7جدول 
  شكم پايان  هايا دوكفه  حشرات  پوستان سخت  كم تاران  پرتاران  

DO 285/0-  263/0  354/0  229/0  283/0  307/0  
  341/0  260/0  485/0  -540/0  -511/0  481/0  هدايت الكتريكي

  -355/0  -006/0  175/0  059/0  063/0  -066/0  حرارت
pH 659/0  669/0-  660/0-  302/0  246/0-  404/0  

  -135/0  656/0  582/0  -440/0  -322/0  284/0  كدورت
  245/0  418/0  510/0  -520/0  -468/0  432/0  شوري

  -585/0  152/0  299/0  052/0  126/0  -110/0  مواد آلي
125/0> )GS1(  305/0  164/0  390/0-  372/0-  439/0-  789/0  
125/0-063/0)GS2(  927/0  325/0-  204/0-  257/0  358/0  927/0  
063/0< )GS3(  257/0  578/0-  361/0-  179/0-  821/0-  328/0-  

  01/0** همبستگي در سطح  05/0*همبستگي در سطح 
  

ي در اين بررسي ذرات بند دانهنشان دادن تغييرات  منظور به
شدند. ي زير قرار داده ريگ اندازهرسوبي غالب در سه محدوده 

 125/0-063/0)، ذرات بين GS3( متر يليم 063/0ذرات ريزتر از 
  ).GS1( متر يليم 125/0از  تر درشت) و ذرات GS2( متر يليم

ي نشان بردار نمونهي ها ستگاهياي رسوبات در بند دانهمطالعه 
 063/0از  تر كوچكداد كه تركيب عمده رسوبات از جنس ذرات 

بررسي بيشترين درصد رسوبات با بوده است. طبق اين  متر يليم
درصد در  68/96، متر يليم 063/0از  تر كوچكي ذرات بند دانه

درصد رسوبات با  نيتر كمفصل بهار و در ايستگاه خروجي و 
در فصل تابستان و با  متر يليم 063/0از  تر كوچكي ذرات بند دانه

 درصد در ايستگاه صراخيه شمالي ثبت گرديد. نتايج 64/72مقدار 
ي بردار نمونهي رسوبات در فصول بند دانهحداكثر و حداقل آناليز 

  است. شده دادهنشان  8در جدول 
 انيكف زاي از عوامل مهم ديگر كه روي تنوع و تراكم گونه

. جنس بستر و )1373باشد (ايزد پناهي، است، نوع بستر مي ثروم
- مي ريثاتنوع ماده آلي موجود در آن روي كفزيان موجود در آن 

). بين نوع بافت رسوبات، تراكم و گسترش 1371گذارد (زارعي، 
ي رابطه مشخصي وجود دارد. در اين ميان بسترهاي كف زفون 

ي هستند كف زاي سيلتي داراي تراكم بااليي از موجودات ماسه
)Mohammad, 1995.(  

 در) درصد) (برحسب GSA( رسوبات يبند دانه آناليز حداقل و حداكثر : نتايج8 جدول
  1394 تابستان و بهار در شادگان تاالب

فصل/ 
 يبند گروه

  ذرات

125/0> )GS1( 125/0-063/0)GS2(  063/0< )GS3(  

 كمينه بيشينه كمينه بيشينه كمينه بيشينه

  08/66  68/96  164/0  56/2  0  64/24  بهارفصل 
  0  53/96  0  56/2  0  68/3 تابستانفصل 

              

خروجي در تمام  جز  بهبستان شكم پايان در فصل بهار و تا
شناسايي شدند كه باالترين فراواني (تعداد در  ها ستگاهيا

ي در ا جهينتداشتند. چنين  ها ردهمترمربع) را در مقايسه با ساير 
) روي تنوع كفزيان سواحل 1392تحقيقات فارسي و همكاران (

آمد كه شكم پايان باالترين تراكم را در  به دستبوشهر نيز 
ي كفزي داشتند. همچنين در مطالعه ها ردهه با ساير مقايس

Pravinkumar ) كه بررسي تنوع كفزيان در 2013و همكاران (
خورهاي جنوبي هند پرداخته بودند، شكم پايان را به عنوان 
گروه غالب معرفي كردند. در تحقيق حاضر حضور شكم پايان 
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لي گ كامالخروجي كه از بستري  جز به ها ستگاهيادر همه 
) (هاشمي 1389است، با پروژه طرح جامع شادگان ( برخوردار

) همخواني دارد. در تحقيقات نبوي و سواري 1391و همكاران، 
ي باال ها تراكم) وجود 1387) و ممبيني (1384رهبري ( )،1380(

پايان را مرتبط با اندازه ذرات بستر دانسته و عنوان از شكم
سبب تقويت حضور  تر درشتنمودند كه بسترهاي با ذرات 

. در تحقيق حاضر نيز شكم پايان در دنشو يمشكم پايان 
ي صراخيه شمالي و صراخيه و رگبه كه داراي بستري ها ستگاهيا

متر) نسبت به بستر گلي ميلي 4تا  2(اندازه  تر درشتبا ذرات 
ايي كه فقط اين سه ايستگاه بودند، به گونه تر فراوانبودند، 

(درصد حضور اين ذرات در ايستگاه  2ندازه داراي ذراتي با ا
، صراخيه در 2/5و در تابستان  44/6صراخيه شمالي در بهار 

و در تابستان  2/1بهار و رگبه در  24/1و در تابستان  68/2بهار 
(درصد حضور اين ذرات در ايستگاه  متر يليم 4درصد) و  84/2

اخيه در ، صر2/19و در تابستان  64/24صراخيه شمالي در بهار 
در و  04/4و رگبه در بهار  36/3و در بهار  36/1تابستان 
درصد) بوده كه باالتر بودن تعداد شكم پايان  84/2 تابستان
عدد  6720را (در ايستگاه صراخيه شمالي در بهار  شده شمارش

عدد در هر مترمربع، در  13720در هر مترمربع و در تابستان 
دد در هر مترمربع و در ع 26840ايستگاه صراخيه در بهار 

عدد در هر مترمربع، در ايستگاه رگبه در بهار  4980تابستان 
عدد در هر  6360عدد در هر مترمربع و در تابستان  2160

اي) تنوع و كند. در بسترهاي شني (ماسهمترمربع) توجيه مي
هاي مختلف ماكروفونا غالبا بيشتر از بسترهاي گلي تراكم گونه

اي) تر (بسترهاي شني يا ماسهذرات درشترسي است، زيرا 
-ي ميكف زتري براي سكونت اغلب موجودات محيط مناسب

  ).1378زاده كيابي و همكاران، باشد (حسن
پرتار، كم تار و حشرات فقط در ورودي تاالب  انيزكف

و  Thilagavathiشناسايي و جداسازي شدند كه با نتايج بررسي 
شند. ورودي تاالب شادگان محل با) مشابه مي2013همكاران (

كه اين  )1384دريافت حجم بااليي از فاضالب است (رهبري، 
تار ي كماـه گروهامر خود عاملي براي باال بودن جمعيت 

)Tubifex tubifex) و نيز پرتاران (Nephyts sp.1, Nephyts sp.2 (
با افزايش ميزان آلودگي، نوسان  واقع دردر اين ناحيه است. 

 شود يمي حساس و نيمه حساس ها گونهسبب حذف  اكسيژن
)Rajabi babaahmadi and Basity, 2015 مشاهده الرو .(

ي كم تار در مناطق پرآب تاالب و شعب آن ها كرمحشرات و 

دليل بر مساعد بودن وضعيت اين منطقه براي اين موجودات 
، پرتاران و كم تاران در فصل بهار در 1است. مطابق نمودار 

ه با تابستان فراواني باالتري داشتند. با توجه به عدم اختالف مقايس
دار در ميزان مواد آلي، اكسيژن محلول و شوري در اين معني

هاي پرتار و كم ايستگاه در دو فصل بهار و تابستان، برتري گروه
) مرتبط 2توان به مقادير باالتر مواد آلي در بهار (جدول تار را مي

سازد. ها فراهم ميبراي تكثير باالتر آندانست كه شرايط را 
افزايش حضور اين دو گروه در ارتباط با افزايش بار آلودگي در 

 شده  انيبدر بنگالدش نيز  )2016و همكاران ( Sarkerمطالعات 
 شده  ييشناساي مختلف ها ردهي ها يفراواناست. در مقايسه بين 
، رده درصد) نسبت به فصل بهار 103/0در فصل تابستان (

ي داشت دار يمعن) كاهش بسيار زياد و درصد 86/1حشرات (
)05/0P< 1389پروژه طرح جامع شادگان ( برخالف كامال) كه (

). در اواخر بهار الرو حشرات 1391است (هاشمي و همكاران، 
به موجودات بالغ، به سطح  شدن ليتبدجهت تغيير شكل يافتن و 

ها مستقر فيتآب مهاجرت عمودي كرده و بر روي ماكرو
). خروج الروها طي اوايل 1389جليلي و همكاران، شوند ( يم

تابستان از روي ماكروفيت ها سبب كاهش تعداد حشرات در 
در تابستان با  ها يا دوكفهاما ؛ شود يمتابستان در مقايسه با بهار 

حضور كم حشرات و افزايش فضا و غذاي در دسترس در محيط 
تري را نشان دادند (جليلي و رقابت افزايش بيش و كاهش
  ).1389همكاران 
ي ها ستگاهيا جز بهدر اين مطالعه در فصل بهار  ها يا دوكفه

ورودي، رگبه، گاهن و خروجي و در فصل تابستان در 
جداسازي و  ها ستگاهياي رگبه و ورودي در تمام ها ستگاهيا

در شرايط آشفته محيطي، جريانات شديد در  شناسايي شدند.
بستر باعث آشفتگي در رسوبات شده و اثر منفي روي نزديك 
 Sphaerium corneumي نظير ا دوكفهالروهاي پالژيك  فرونشت

هاي ورودي دارند كه اين امر در ايستگاه Anodonta cygnaeaو 
ي، تهديد تجمع برآشفتگبودند. عالوه  مشاهده قابلو رگبه 

املي ديگر رگبه و گاهن نيز ع تر عمق كمرسوبات در دو منطقه 
و  راد يمانيسلها در اين منطقه بوده است (ايبراي كاهش دوكفه

) و 1380). همچنين مطالعات نبوي و سواري (1395همكاران، 
ي ها ردهحضور  نظر از)، Edward )2015و  Monolishaنيز 

حاضر كه در  مطالعه با پوستان سختو حشرات و  ها يا دوكفه
ب جداسازي شدند همخواني ي پرآب و كم تنش تاالها ستگاهيا

  دارد.
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شناختي موجودات كفزي، اهداف بررسي بوم نيتر مهميكي از 
درك نظم ارتباطي بين پارامترهاي فيريكوشيميايي و موجودات 

در بسياري از تحقيقات  رو نيا از). Aller et al., 2001زنده است (
- كف) كه به بررسي 1387نظير مطالعات بهروزي راد و احمدي (

ي كالهي و تياب در استان الملل نيبي ها تاالببزرگ  انيز
هرمزگان پرداختند، با تغيير فصل و به طبع تغيير شرايط محيطي، 

 Belalي تغيير يافتند. همچنين در مطالعات ا گونهفراواني و تنوع 
) نيز تاثير تغيير فصل بر پراكنش كفزيان مورد 2016و همكاران (

ان شده است. اما در مطالعه حاضر مطالعه در خليجي در مصر عنو
با تغيير فصل بهار به تابستان پارامترهاي فيزيكي و شيميايي 

 7فراواني كفزيان تغيير نيافت و همچنين مطابق جداول  برخالف
همبستگي بين پارامترهاي محيطي و فراواني كفزيان  گونه چيه 8و 

دگان به نتيجه گرفت در تاالب شا توان يمرو مشاهده نشد. از اين
پارامترهاي  دار يمعندليل اينكه تغيير فصل سبب تغييرات 

ي شده نظير دما نشده است، عواملي غير از تغيير شرايط ريگ اندازه
 مؤثردر دو فصل بهار و تابستان  توده يزفصلي روي فراواني 

در دو  شده ييشناساي ها ردهاند. در مطالعه حاضر بين نوع بوده
رده  6فاوتي مشاهده نشد و در هر دو فصل فصل بهار و تابستان ت

  شناسايي شدند. انيكف زاز 
بيانگر اين نكته است كه  فصل  كدر ي گونه  كافزايش تعداد ي

بهتر بوده و در فصول  دمثليتولدر آن فصل شرايط زيست و 
نامساعد است (دهقان،  گونه آنديگر سال شرايط محيطي براي 

يكي از  رسد يمين به نظر ). همچنBelal et al., 2016؛ 1384
- ي مختلف كفزي، به چرخهها گروهعوامل نوسانات در فراواني 

ي رهايمتغمربوط است. عالوه بر اين موضوع  ها آني دمثليتولي ها 
قرار دادن پايداري جمعيت  ريثاتي در تحت طيمح ستيزاقليمي و 

 ,Gerlach( اند شده  شناخته كامال ثرومكفزيان و ساير موجودات 

را روي اين  تر گستردهو  تر يطوالنكه ضرورت مطالعه  )2007
  .سازد يمتاالب مشخص 

 گيري نتيجه. 4

ي كفزي در طي زمان ها گونهوجود تغيير در تراكم و فراواني 
  در تاالب شادگان كه در اين بررسي توضيح داده شد، 

تواند حاكي از ايجاد تغيير در شرايط تاالب شادگان در اثر مي
صرفات و همچنين تغييرات آب و هوايي و زنگ خطري دخل و ت

باشد و  بها گرانسامانه حياتي و ي اين بوما هيپابراي دگرگوني 
  دهد.ضرورت بررسي بيشتر را در اين زمينه نشان مي

  منابع

هاي مهرگان شاخص آب. شناسايي بي1380نفيسي، م.،  ؛احمدي، م.
 صفحه. 240جاري، انتشارات خيبر، 

ي آلوده و اهميت ها آبي بند طبقه. تحليلي از 1368ر.، احمدي، م.
 .1-13 ، صفحات43كاربرد آن. مجله منابع طبيعي. شماره 

. گزارش نهايي پروژه بررسي ليمنولوژيك 1373ايزد پناهي، غ.، 
رودخانه شاپور و دالكي. مركز تحقيقات شيالت استان بوشهر، 

  .12-45صفحات 
ي شناخت بومي ها شاخص. بررسي 1393.، ، حزاده جمالباقري تواني، م.؛ 

و زيستي ماكروبنتوزهاي ناحيه مصبي رودخانه شيرود منتهي به 
شناسي دريا. سال ششم. شماره بيست و  يستزدرياي خزر. مجله 

  .81-95سوم. صفحات 
 يانكف ز اي يسه. بررسي مقا1387احمدي، م.ر.،  ؛بهروزي راد، ب.
. فارس يجتياب در سواحل خل كالهي و المللي ينب يها بزرگ تاالب

 .21- 38، صفحات 23، سال چهارم، شماره شناسي يطمجله مح

هاي . طرح حفاظت از تاالب1389برنامه مديريت جامع تاالب شادگان، 
 35ايران با همكاري اداره كل حفاظت محيط زيست خوزستان، 

  صفحه.
. بررسي فون 1389جليلي، م.؛ نگارستان، ح.؛ صفاييان، ش.، 

با مواد  ها آنوبنتيك بخش جنوب غربي تاالب انزلي و ارتباط ماكر
ي. سال اول. شماره چهارم، صفحات شناس انوسياقآلي بستر. نشريه 

19 -11. 

، ح.؛ مخلوق، آ.؛ روشن طبري، م.؛ اسالمي، ف.، زاده ساروينصراله
 در فيتوپالنكتون –اي زئوپالنكتونهبررسي روابط تغذي .1392
 يها كارگيري آزموننوبي درياي خزر با بهحوزه جمختلف  فصول

شناسي، سال چهارم، شماره سوم، . نشريه اقيانوسآماري چند متغيره
  .28-39صفحات 

هاي . اكوسيستم1378.، 1زاده كيابي، ب.؛ قائمي، ر.؛ عبدلي، حسن
زيست  يطمحاي استان گلستان. اداره كل حفاظت تاالبي و رودخانه

  صفحه. 182استان گلستان. 
 وفونايما يها گروه يفون بتركي و ساختار مطالعه .1384 ،.، فدهقان
شهرستان  يدر مناطق جزر و مد يآلودگ يستيعنوان شاخص ز به

 علوم زيست، واحد يطارشد مح يكارشناس نامه يانپار، بوشه
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 محيطي بر يستز. مطالعه تأثير برخي از پارامترهاي 1384رهبري، ك.، 
روي اجتماعات ماكروبنتيك در رودخانه كارون از بازه مالثاني تا 

زيست، دانشگاه آزاد  يطمحنامه كارشناسي ارشد  يانپاداروخوين. 
  صفحه. 92، اسالمي، واحد علوم و تحقيقات خوزستان

تنوع و  ازنظر. مقايسه خورهاي گواتر و تنگ 1371زارعي، الف.، 
علمي شيالت ايران، شماره اول، غالبيت موجودات ماكروفونا، بولتن 

 .47-60صفحات 

. 1395مند، م.؛ كشاورز، م.، سليماني راد، آ.؛ كامراني، ا.؛ پورباقر، ه.؛ بهره
اي ير فاكتورهاي محيطي بر ساختار جوامع دوكفهثاتبررسي 

جاسك با استفاده از آناليز چند  شده حفاظتماكروبنتيك مناطق 
 .63-75اول. . شماره 69). دوره RDAمتغيره (

ير پارامترهاي محيطي تأث. 1392آبادي، ج.؛ عوفي، ف.،  يفسفارسي، ا.؛ 
بر تراكم، بيوماس و تنوع ماكروبنتوزهاي سواحل استان بوشهر. 

ي و پرورش آبزيان. جلد دوم. شماره اول. صفحات بردار بهرهنشريه 
11 -1. 

ني، ع.، قانع ساسان سرايي، ا.؛ احمدي، م.ر.؛ اسماعيلي، ع.؛ ميرزاجا
. ارزيابي زيستي رودخانه چافروداستان گيالن با استفاده از 1385

ساختار جمعيت ماكروبنتوز. مجله علوم و فنون كشاورزي و منابع 
  .247- 258. صفحات 1طبيعي. سال دهم. شماره 

. شناسايي و بررسي 1389موسوي ده موردي، ل.؛ روشن، آ.؛ نيكو، س. 
تاالب شادگان. مجله علمي  رسوبات تنان نرمي ها گونهتنوع 

 .3-13تخصصي تاالب. سال دوم. شماره سوم. صفحات 

محيطي  يستزي ها شاخص. 1380نبوي، س.م.ب.؛ سواري، الف.، 
، اولين همايش ملي ها آنموسي و رهيافت بهبود  خور دربحران 
، واحد ها آني بهبود راهكارهامحيطي ايران و  يستزي ها بحران

  صفحه. 39-41، علوم تحقيقات خوزستان
، ح.، مخلوق، آ.، روشن طبري، م.، اسالمي، ف.، زاده ساروينصراله

 در فيتوپالنكتون –اي زئوپالنكتونهبررسي روابط تغذي .1392
 يها كارگيري آزمونحوزه جنوبي درياي خزر با بهمختلف  فصول
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