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  المللي حقوق درياها؛ تجلي تعهداتي مشورتي ديوان بيننظريه
  حامل پرچم دولت صاحب پرچم راجع به صيد غيرمجاز كشتي

  در منطقه انحصاري اقتصادي دولت ثالث وي 
  جواد صالحي

  javadsalehi@pnu.ac.irتهران، پست الكترونيكي:  ،دانشگاه پيام نور استاديار گروه حقوق،

  11/10/95 تاريخ پذيرش:                                        نويسنده مسوول *                                        14/4/94تاريخ دريافت: 

  چكيده
منطقه انحصاري اقتصادي در عين حال كه تحت صالحيت قضايي دولت ساحلي است، ليكن با شرايط خاص مقرر 

است. برخوردار ها براي بهره برداري از منابع زنده آن هاي ديگر دولتدر كنوانسيون حقوق درياها از حقوق و آزادي
هاي ثالث به صيد هاي ماهيگيري تحت صالحيت دولت صاحب پرچم در مناطق انحصاري اقتصادي دولتكشتي

هاي كه دولت صاحب پرچم متعهد به جلوگيري از فعاليت غيرمجاز كشتيپردازند. در حاليمنابع زنده دريايي مي
هاي صاحب پرچم متكي به هاي ساحلي نيز براي تعيين چارچوب تعهدات دولتست. دولتحامل پرچم خود ا

ي مشورتي از ديوان المللي حقوق درياها هستند. يكي از اين سازوكارها تقاضاي صدور نظريهسازوكارهاي ديوان بين
هاي اري وزراي دولتدر نشست اضطر ،هاي ساحلي آفريقاالمللي حقوق درياها است. كميسيون شيالت دولتبين

ي مشورتي را تقاضا كرده است. اين نظريه المللي حقوق درياها صدور نظريهاي از ديوان بينعضو خود طي قطعنامه
ي مشورتي در رابطه با تعهدات دولت صاحب پرچم راجع به صيد غيرمجاز كشتي حامل پرچم وي در منطقه

 2المللي حقوق درياها نيز در تاريخ يسيون است. ديوان بينهاي ساحلي عضو در اين كمانحصاري اقتصادي دولت
نظريه مشورتي خود را راجع به تعهدات دولت صاحب پرچم نسبت به صيد غيرمجاز كشتي حامل  2015مارس 

هاي عضو صادر كرده است. اين نظريه مشورتي مبتني بر مقررات پرچم خود در منطقه انحصاري اقتصادي دولت
رياها و كنوانسيون تعيين شرايط حداقلي و متأثر از دست آوردهاي نظريه مشورتي شعبه حل كنوانسيون حقوق د

 المللي دادگستري است كه موضوع اين نوشتار قرار گرفته است.اختالف بستر درياها و رويه ديوان بين

ي مشورتي، صيد اي، نظريهناحيهالمللي حقوق درياها، كنوانسيون حقوق درياها، كميسيون شيالت ديوان بين :كلمات كليدي
  .غيرمجاز

  
  
  مقدمه. 1

منطقه انحصاري اقتصادي در فصل پنجم كنوانسيون حقوق 
درياها تابع رژيم حقوقي خاصي قرار گرفته است. منطقه 

انحصاري اقتصادي از حقوق و تحت صالحيت قضايي دولت 
كنوانسيون  56)1ساحلي است. دولت ساحلي بر اساس ماده (

حقوق درياها با داشتن مسئوليت حفظ و مديريت منابع زنده 
منطقه انحصاري اقتصادي، حق اكتشاف و بهره برداري از منابع 
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خود توانايي زنده و غيرزنده طبيعي آن را دارد. دولت ساحلي اگر 
و امكانات بهره برداري كامل از اين منابع را ندارد، بر اساس ماده 

كنوانسيون حقوق درياها الزم است كه در قالب موافقت  62)2(
نامه و سازوكارهاي اجرايي آن اجازه بهره برداري مازاد منابع زنده 

اري اقتصادي را به ديگر دولت ها بدهد. ساير ـمنطقه انحص
ي مازاد عين حال كه حق بهره برداري از منابع زنده ها دردولت

ي انحصاري اعالم شده از سوي دولت ساحلي را در منطقه
اقتصادي آنها دارند، ليكن از بهره برداري غيرمجاز ممنوع هستند. 

كنوانسيون  61)1بدين منظور دولت ساحلي بر اساس ماده (
زنده در  حقوق درياها صالحيت تعيين ميزان قابل صيد منابع

منطقه انحصاري اقتصادي را دارد تا جايي كه با خطر بهره برداري 
بيش از اندازه منابع زنده منطقه انحصاري اقتصادي مواجه نگردد. 

كنوانسيون حقوق درياها از دولت ساحلي خواسته  62)4ماده (
است كه قوانين و مقررات الزم و تشريفات اجرايي بهره برداري 

منطقه انحصاري اقتصادي را در چارچوب  مازاد منابع زنده
مقررات اين كنوانسيون تنظيم و تصويب كند. از اين منظر دولت 
ساحلي مسئوليت اصلي براي اتخاذ تدابير الزم به منظور 
پيشگيري، بازداشتن (ممانعت) و ريشه كن كردن صيد غيرمجاز را 

نين دارا مي باشد. دولت ساحلي براي اطمينان از اجراي دقيق قوا
و مقررات مذكور داراي صالحيت الزم براي بازرسي و دستگيري 

هاي قضايي نسبت به تخلفات صيد غيرمجاز از سوي و رسيدگي
  كنوانسيون حقوق درياها).  73ساير دولت ها است (ر.ك. ماده 

هاي ساحلي در قالب قراردادها يا ساير ترتيبات قانوني دولت
ي مازاد اين منطقه را به زندهاجازه بهره برداري مجاز از منابع 

ي ي منطقهموجب اصل ترويج حداكثر بهره برداري از منابع زنده
هاي دهند. ليكن دولتها ميتحت حاكميت خود به ساير دولت

ساحلي نگران بهره برداري معقول از اين منابع هستند. يكي از 
هاي ساحلي در اين حوزه نحوه برخورد هاي اساسي دولتچالش
هاي ماهيگيري حامل پرچم دولت غيرساحلي در شتيبا ك

هاي ماهيگيري غيرمجاز در منطقه انحصاري اقتصادي است. دولت
ساحلي براي برخورد موثر و كارآمد در اين حوزه به سمت 

هاي نوپا اند. ليكن اين سازماناي رفتههاي منطقهتشكيل سازمان
ب پرچم هاي صاحي تعيين چارچوب براي دولتنيز از عهده

هاي ماهيگيري غيرمجاز در منطقه انحصاري اقتصادي كشتي
هاي دريايي هاي عضو ناتوان هستند. از اين حيث سازماندولت

ها و استانداردهاي ها به چارچوبناچار هستند كه در اين حوزه
مقرر در كنوانسيون حقوق درياها و مقررات مشابه متكي باشند. 

المللي حقوق درياها به ديوان بينيكي از اين سازوكارها، توسل 
ي مشورتي در اين حوزه است. بدين منظور براي اخذ نظريه

كه سازمان مشترك ميان هفت دولت  1ايكميسيون شيالت ناحيه
، 5، گينه بيسائو4، گامبيا3، كيپ ورد2ساحلي آفريقا شامل؛ گينه

در چهاردهمين نشست  ،باشدمي 8و سيرالئون 7، سنگال6موريتاني
در داكار  2013مارس  29تا  25طراري خود از تاريخ اض

اي را صادر كرده است. در اين قطعنامه جمهوري سنگال قطعنامه
- از دبير دائم اين كميسيون خواسته شده است كه از ديوان بين

المللي حقوق درياها در رابطه با تعهدات دولت صاحب پرچم 
در منطقه هاي حامل پرچم خود نسبت به صيد غيرمجاز كشتي

هاي عضو كميسيون تقاضاي صدور انحصاري اقتصادي دولت
  ي مشورتي شود. نظريه

المللي حقوق درياها بنا اي است كه ديوان بيناين اولين مرتبه
اي نظريه مشورتي صادر كرده به تقاضاي كميسيون شيالت ناحيه

 21ي است. درخواست و صدور نظريه مشورتي به موجب ماده
المللي حقوق درياها صورت گرفته است. ديوان بيني اساسنامه

المللي حقوق درياها به ي ديوان بيناساسنامه 21ي ماده
ي اختالفات و كليه المللي براي كليهصالحيت ديوان بين«

تقاضاهاي بر اساس كنوانسيون حقوق درياها و كليه موضوعات 
لمللي اهاي ارجاع به صالحيت ديوان بيننامهناشي از موافقت

ي ديوان آيين نامه 138ي اشاره دارد. مقررات ماده» حقوق درياها
- المللي حقوق درياها اشاره ي صريح به صالحيت ديوان بينبين

ي مشورتي راجع به سواالت المللي حقوق درياها بر صدور نظريه
ي نامههاي عضو دارد. مشروط بر اينكه موافقتحقوقي دولت

داف كنوانسيون براي تقاضاي صدور المللي مربوط به اهبين
المللي حقوق درياها وجود داشته ي مشورتي از ديوان بيننظريه

ي باشد. ليكن براي اعمال صالحيت ديوان بر اساس مقررات ماده
المللي حقوق درياها الزم است كه آيين نامه ديوان بين 138)1(

- بين يي مشورتي به وضوح در موافقت نامهاوالً؛ ضرورت نظريه
المللي راجع به اهداف كنوانسيون توجيه شده باشد و ثانياً؛ 

ي مشورتي در قالب سوال حقوقي تنظيم شده درخواست نظريه
  باشد.

——— 
1 Sub-Regional Fisheries Commission (SRFC) 
2 Guinea 
3 Cape Verde 
4 Gambia 
5 Guinea Bissau 
6 Mauritania 
7 Senegal 
8 Sierra Leone 
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 2012اي در سال هاي عضو كميسيون شيالت ناحيهدولت
تعيين شرايط حداقلي براي دسترسي و بهره برداري از «كنوانسيون 

هاي عضو حت صالحيت دولتمنابع دريايي در مناطق دريايي ت
(زين پس؛ كنوانسيون تعيين شرايط  1»ايكميسيون شيالت ناحيه
مند اند. اين كنوانسيون در رابطه با قانونحداقلي) را امضاء كرده

هاي عضو كميسيون در شدن ماهيگيري در نواحي دريايي دولت
چارچوب مقررات كنوانسيون حقوق درياها راجع به حفظ و 

-64منابع زنده مناطق انحصاري اقتصادي بر اساس مواد مديريت 
كنوانسيون حقوق درياها تنظيم شده است. اين كنوانسيون  61

هاي ماهيگيري در ي مقرراتي راجع به فعاليتدربرگيرنده
هاي مايل دريايي مناطق انحصاري اقتصادي دولت 200ي محدوده

اين اي شيالت است. يكي از اهداف عضو كميسيون منطقه
ها براي كنوانسيون استقرار نظام حقوقي درياها و اقيانوس

گسترش بهره برداري موثر و منصفانه از منابع آن است. تا اينكه 
در پرتو آن حمايت و حفاظت از منابع زنده و محيط زيست 
دريايي منطقه انحصاري اقتصادي به عنوان بخشي از نظام حقوق 

پس مقررات آن به وسيله ها محقق گردد. سدرياها و اقيانوس
هاي ماهيگيري در اين مناطق هاي صاحب پرچم كشتيدولت

  ). Tribunal Advisory Opinion, 2015( رعايت شوند
اي از ديوان بر اين اساس دبير دائم كميسيون شيالت ناحيه

 المللي حقوق درياها تقاضاي نظريه مشورتي كرده استبين
)Sub-Regional Fisheries Commission, 2013ديوان بين .( -

المللي حقوق درياها اين تقاضا را اعالم وصول كرده است. 
ي رسيدگي ماهوي به اين تقاضا را برگزار كرده است. در جلسه

نظريه مشورتي خود را در اين  2015آوريل  2نهايت در تاريخ 
زمينه صادر كرده است. اين نظريه مشورتي متكي بر مقررات 

ياها، كنوانسيون تعيين شرايط حداقلي، نظريه كنوانسيون حقوق در
المللي مشورتي شعبه حل اختالف بستر درياها و رويه ديوان بين

دادگستري است. در عين حال اين نظريه متاثر از موافقت نامه 
هاي مرتبط با كنوانسيون حقوق درياها از سوي سازمان ملل و 

به جلوگيري سازمان خواربار و كشاورزي، پيش نويس مواد راجع 
هاي خطرناك و پيش نويس از خسارات فرامرزي ناشي از فعاليت

المللي ي بينها براي افعال متخلفانهمواد راجع به مسئوليت دولت
الملل سازمان ملل است. از اين رو از سوي كميسيون حقوق بين

ي هاي نظريهآموزه ها ودر اين نوشتار تالش مي شود بايسته

——— 
1 Sub-Regional Fisheries Commission 

المللي حقوق درياها مورد بررسي و تحليل مشورتي ديوان بين
قرار گيرند. تا اينكه چشم اندازي در رابطه با تعهدات دولت 

هاي كشتي حامل پرچم وي در صاحب پرچم نسبت به فعاليت
هاي ي انحصاري اقتصادي دولتصيد غيرمجاز منابع زنده منطقه
مندان اين حوزه اي فراروي عالقهعضو كميسيون شيالت ناحيه

  گشوده شود.

  . بررسي وضع موجود و گذشته موضوع2

ي شيالت باعث شده است امروزه تجارت جهاني در حوزه
اي افزايش يابد. به برداري از منابع دريايي به شكل گستردهبهره

- همين جهت كنوانسيون حقوق درياها سيستم مشتركي را پايه
- هاي ساحلي در بهرهريزي كرده است كه در آن منافع دولت

هاي غيرساحلي هاي ملي خود و منافع دولتبرداري از منابع آب
هاي ساحلي هاي تحت حاكميت دولتبرداري از منابع آبدر بهره

ها در استفاده ي دولتنفع شناخته شدن كليهحفظ شود. ليكن ذي
از منابع درياها در صورتي است كه آنها براي حفاظت و حمايت 

 25ساحلي همكاري كنند. در ماده  هاياز منابع دريايي با دولت
هاي عضو كميسيون از دولت تعيين شرايط حداقليكنوانسيون 

هاي خود را براي اي خواسته شده است كه همكاريشيالت ناحيه
الملل جلوگيري از صيد غيرمجاز برابر مقررات حقوق بين

گسترش دهند. با اين همه مسئوليت اصلي حفظ و مديريت منابع 
ي انحصاري اقتصادي بر اساس مقررات كنوانسيون قهي منطزنده

هاي ساحلي قرار گرفته است. حقوق درياها برعهده دولت
هاي ساحلي در راستاي همين صالحيت در مقررات دولت

ي انحصاري اقتصادي هاي مجاز در منطقهچارچوب فعاليت
اند. مصرح در فصل پنجم كنوانسيون حقوق درياها نيز تنظيم شده

ن حال كه رعايت آنها منجر به تحقق حفاظت و حمايت از در عي
كنوانسيون حقوق  192شود (ر.ك. ماده ي محيط زيست دريا مي

  درياها). 
برداري معقول از هاي ساحلي نگران بهرهبا اين وجود دولت

ي انحصاري اقتصادي هستند. اين منابع كه به ي منطقهمنابع زنده
به نحوي مديريت شود كه با خطر  نسل آينده هم تعلق دارد، بايد

هاي انقراض مواجه نشوند. براي جلوگيري از اين وضعيت دولت
اي و هاي شيالت ناحيهاند از طريق سازمانساحلي تالش كرده
هاي ميان اعضاء به مديريت منابع اين مناطق تنظيم موافقت نامه
هايي را براي بهره برداري از خواهند محدوديتبپردازند. آنها مي
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هاي تحت حاكميت خود قائل شوند. اين مناطق در قلمرو آب
ها و در دستور كار يكي از ابعاد تصريح شده در اين موافقت نامه

مبارزه با ماهيگيري غيرمجاز است.  ،ايهاي شيالت ناحيهسازمان
يگر نفع براي مبارزه با اين پديده به همكاري با يكدهاي ذيدولت

هاي قانوني براي مديريت پايدار شيالت اند تا از ظرفيترو آورده
هاي ساحلي در تنظيم سياست ها و مقررات استفاده كنند. دولت

هاي خود با جلوگيري و مبارزه با صيد غيرمجاز به همكاري
ي هاي در حال صيد منابع زندههاي صاحب پرچم كشتيدولت
اي، اي، منطقهلي، ناحيههاي تحت حاكميت خود در سطح مآب

هاي ساحلي اميد دارند اند. دولتدوجانبه و چندجانبه متوسل شده
ها، منافع مشترك در مديريت پايدار كه در پرتو اين همكاري

  شيالت حفظ شود.

  . بررسي مباني نظري3

ي صيد غيرمجاز منجر به تجارت نامشروع، نابودي منابع زنده
الملل ها در حقوق بينمنافع دولتدريايي، برهم خوردن تعادل 

اي مديريت هاي ملي و ناحيهشود. صيد غيرمجاز تالشدرياها مي
نفع را هدف هاي ذيپايدار شيالت و حفظ منافع اقتصادي دولت

هايي قرار داده است. صيد غيرمجاز عمدتاً باعث نگراني دولت
از است كه ابزار فني كافي براي كنترل و جلوگيري از صيد بيش 

ميزان مجاز را در اختيار ندارند. در حالي كه مقررات كنوانسيون 
را تعريف نكرده است، » صيد غيرمجاز«حقوق درياها به وضوح 

ها هر يك با توجه به منافع خود در تعريف آن ليكن دولت
هاي اند. هر يك از دولترويكردهاي مختلفي را در پيش گرفته

توجه به منافع خود از  ي صيد غيرمجاز را باساحلي دامنه
درياهاي آزاد تا مناطق انحصاري اقتصادي و حتي درياهاي 

  اند. هاي داخلي بسط و گسترش دادهسرزميني و آب
سازمان خواربار و كشاورزي (فائو) صيد غيرمجاز را صيد 

هاي شيالت برخالف قوانين و مقررات دولت ساحلي و سازمان
ارض با مسئوليت دولت براي اي و فعاليت ماهيگيري در تعمنطقه

ي درياها معرفي كرده است. سازمان حفاظت از منابع زنده
خواربار و كشاورزي ملل متحد (فائو) در اين عرصه اقدامات 

- ي بينبرنامه«موثري انجام داده است. اين سازمان با تصويب 
المللي اقدام براي جلوگيري، بازدارندگي و ريشه كن كردن صيد 

و تصويب  2001ي اقدام) در سال ين پس؛ برنامه(ز 1»غيرمجاز
موافقت نامه راجع به اقدامات دولت ساحلي براي جلوگيري، «

 2009در سال  2»بازدارندگي و ريشه كن كردن صيد غيرمجاز
هاي مثبتي را به منظور ارائه الگوي واحد و استاندارد در اين گام

دام سازمان فائو ي اقزمينه برداشته است. صيد غيرمجاز در برنامه
   موارد زير است: شامل
هاي هاي داخلي يا خارجي در آب) صيد غيرقانوني كشتي1

تحت صالحيت دولت بدون داشتن مجوز از دولت ساحلي يا در 
هاي حامل هاي كشتيتضاد با قوانين و مقررات آن دولت، فعاليت

اي مديريت شيالت كه هاي عضو در سازمان منطقهپرچم دولت
هاي مصوب آن سازمان در مديريت و حفاظت ف برنامهبرخال

المللي هاي ناقض قوانين ملي يا تعهدات بينكنند، فعاليتعمل مي
هاي همكاري كننده با سازمان مديريت شيالت ي دولتبرعهده
  اي؛ منطقه
) صيد بدون گزارش يا گزارش ناقص به مقام ملي صالح 2

هاي ماهيگيري بدون برخالف قوانين و مقررات ملي، فعاليت
ي تحت صالحيت سازمان گزارش يا گزارش ناقص در منطقه

اي بدون رعايت تشريفات گزارش دهي به مديريت شيالت ناحيه
  آن سازمان؛

ي هاي ماهيگيري در منطقه) صيد بدون ضابطه شامل فعاليت3
هاي بدون اي توسط كشتيمدنظر سازمان مديريت شيالت منطقه

هايي كه حامل پرچم دولت غيرعضو در سازمان تابعيت يا كشتي
ي ديگري كه رفتارش همسو با يا هر موجوديت صيدكننده

اقدامات مديريتي و حفاظتي سازمان نباشد يا در تعارض با آن 
هاي مديريتي و باشد، در مناطقي كه منابع ماهي آن مشمول برنامه

 هاي ماهيگيري در آن درحمايتي نيست يا جايي كه فعاليت
الملل براي حفاظت از تعارض با مسئوليت دولت در حقوق بين

 Food and Agricultureي دريايي است (منابع زنده

Organization of the United Nations, 2001 .(  
هاي ماهيگيري ي فعاليتاز اين منظر صيد غيرمجاز دربرگيرنده

ي هها و درياهاي آزاد است. مقررات برنامهاي ملي دولتدر آب
ي نظرات اقدام سازمان خواربار و كشاورزي دربرگيرنده

ي مناطق دريايي و آشنا با الزامات متخصصين شيالت از كليه
مبارزه با صيد غيرمجاز در اين مناطق است. رعايت اين مقررات 

ها الزام آور نيست، مگر اينكه در قوانين داخلي براي دولت
——— 
1 Food and Agriculture Organization of the United Nations, 2001 
2 Food and Agriculture Organization of the United Nations, 2009 
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ند و ضمانت اجراء هاي ساحلي يا صاحب پرچم وارد شودولت
المللي ها اگر از اين مقررات بينكسب كنند. با اين وجود دولت

براي مبارزه با صيد غيرمجاز بهره نگيرند، با هيچ مقررات ناشي از 
هاي عضو در ي ديگري راجع به تعهد دولتي چندجانبهمعاهده

ها تحت اين مبارزه با صيد غيرمجاز مواجه نيستند. لذا دولت
اي ندارند كه به همين مقررات بسنده كنند و با ارهشرايط چ

- نامهتصويب اين مقررات در قوانين داخلي يا تشريح در موافقت
ها را در اين ي همكاري با ديگر دولتهاي دو يا چندجانبه، زمينه

هاي عضو كنوانسيون زمينه فراهم سازند. عالوه بر اين دولت
نسبت به حقوق و حقوق درياها بايد در اعمال حقوق خود 

تكاليف دولت ساحلي و رعايت مقررات مصوب دولت ساحلي 
كنوانسيون حقوق درياها و ساير  58)3ي (بر اساس مقررات ماده

الملل توجه مقتضي داشته باشند. كما اينكه حق قواعد حقوق بين
هاي عضو براي ماهيگيري در درياهاي آزاد نيز اتباع دولت

اي، حفظ منافع كشورهاي اهدهمشروط به رعايت تعهدات مع
ي د (ر.ك. مادههستنساحلي و مقررات كنوانسيون حقوق درياها 

كنوانسيون حقوق درياها). كشورهاي عضو عالوه بر اين  116
عمل آورند كه وظيفه دارند كه در مورد اتباع خود اقداماتي را به

ي درياهاي آزاد ضروري است (ر.ك. براي حفاظت منابع زنده
آنها مكلف هستند براي  ،كنوانسيون حقوق درياها) 117 يماده

هاي عضو دريغ نكنند تحقق اين اهداف از همكاري با ديگر دولت
هاي عضو كنوانسيون حقوق درياها). اگر دولت 118ي (ر.ك. ماده

اقدامات الزم را براي جلوگيري از صيد غيرمجاز اعمال نكنند، 
المللي آن مسئوليت بينترديدي نيست كه دولت ساحلي حق دارد 

  المللي تحت تعقيب قرار دهد. دولت را در مراجع قضايي بين
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- دولت صاحب پرچم متعهد به اعمال كنترل موثر روي كشتي
ي انحصاري اقتصادي هاي حامل پرچم وي است كه در منطقه

 كنند. اين وظيفه از تعهداتدولت ديگر اقدام به ماهيگيري مي
ها در درياهاي آزاد است. مستقيم ناشي از حق دريانوردي كشتي

ي انحصاري اقتصادي هاي ماهيگيري در منطقهاين حق كشتي
كنوانسيون  58)3ي (دولت ديگر توأم با رعايت مقررات ماده

توجه به حقوق و تكاليف دولت ساحلي و «حقوق درياها در 
كنوانسيون  تبعيت از قوانين و مقررات هماهنگ با مقررات

است. دولت صاحب پرچم بر » مصوب از سوي كشور ساحلي

كنوانسيون حقوق درياها تعهد كلي به  94ي اساس مقررات ماده
هاي حامل پرچم اعمال صالحيت و كنترل موثر خود بر كشتي

  ها در اين زمينه را دارد.خود و همكاري با ديگر دولت
ر اجراي مقررات ي سازمان ملل دموافقت نامه 18)1ي (ماده

 10كنوانسيون سازمان ملل متحد راجع به حقوق درياها مصوب 
اي و هاي دو كاشانهبراي حفاظت و مديريت ماهي 1982دسامبر 
ي سازمان ملل) واجد (زين پس موافقت نامه 1هاي مهاجرماهي

دولتي كه «دستوراتي است. در اين ماده مقرر شده است كه 
كنند، بايد زاد اقدام به ماهيگيري ميهاي او در درياهاي آكشتي

هاي اقداماتي را انجام دهد كه كشتي حامل پرچم او از برنامه
». اي و محلي تبعيت كندمديريتي و حفاظتي منابع طبيعي منطقه

دولت «نامه سازمان ملل تصريح كرده است كه موافقت 19ي ماده
امات هاي حامل پرچم خود را از الزپذيري كشتيبايد قانون

اي و محلي در رابطه با مديريتي و حفاظتي منابع زيست منطقه
ي ماده». تضمين كند 3هاي مهاجرو ماهي 2ايهاي دوكاشانهماهي

ي سازمان ملل ليستي از اقدامات ضروري را نامهموافقت 18)3(
معرفي كرده است كه از سوي دولت صاحب پرچم بايد نسبت به 
كشتي حامل پرچم خود صورت گيرد. بر اين اساس دولت 
صاحب پرچم بايد قوانيني را وضع كند كه به موجب آن اطمينان 
يابد كه كشتي حامل پرچم وي مرتكب صيد غيرمجاز در مناطق 

  يت ديگر دولت ها نخواهد شد. تحت صالح
از اين منظر دولت صاحب پرچم متعهد به اتخاذ اقدامات 

گذاري و اجرايي براي متفاوتي است كه منجر به تعهدات قانون
شود. بخشي از اين تعهدات مربوط به درياهاي آزاد و وي مي

هاي بخشي ديگر از آن مربوط به نواحي تحت صالحيت دولت
احب پرچم بايد قوانين و مقرراتي را ساحلي است. دولت ص

اي را براي اقدامات اجرايي فراهم سازد كه وضع كند و زمينه
هاي حامل پرچم وي از اين منجر به تضمين تبعيت كشتي
هاي صاحب پرچم براي جلوگيري مقررات شود. از اين رو دولت

هاي حامل پرچم خود در از آثار سوء اقدامات غيرقانوني كشتي
هاي ساحلي يا هاي سرزميني دولتقانوني در آبصيد غير

المللي دست به هاي بيندرياهاي آزاد با اتكاء به مقررات و رويه
اي هاي منطقههاي ساحلي و سازماناند. دولتچاره انديشي زده

هاي صاحب پرچم براي جلوگيري از نيز در اتفاق نظر با دولت

——— 
1 United Nations 
2 Straddling 
3 Migratory 
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حامل پرچم  هايتسري مسئوليت اقدامات غيرقانوني كشتي
اقدام «اند. آنها با اتكاي به مفهوم رويكرد مثبتي نشان داده

اند كه اگر دولت از سوي دولت صاحب پرچم پذيرفته 1»مقتضي
هاي حامل پرچم خود صاحب پرچم در نظارت و كنترل كشتي

اقدامات مقتضي را انجام داده باشد، مسئوليت صيد غيرمجاز 
صرفاً به حساب كشتي خاطي كشتي متبوع متوجه آنها نيست و 

اي با اذعان به اينكه در هاي منطقهشود. سازمانگذاشته مي
نامه و كنوانسيون حقوق درياها هيچ ضمانت مقررات موافقت

اجرايي براي دولت صاحب پرچم در صورت نقض مقررات از 
سوي كشتي متبوع در نظر گرفته نشده است، نيز به مفهوم تعهد 

اند. اين اقدام مقتضي از منظر آنها ه كردهاشار» اقدام مقتضي«
  ي دولت صاحب پرچم قرار گرفته است. برعهده

به دليل » دام مقتضيـتعهد به اق«ا اين وجود، محتوي ـب
گي مفهوم قابل توصيف در عبارات خاص نيست. ضمن گسترد

اينكه اين اقدامات با توجه به شرايط و زمان آن قابل تغيير هستند. 
به مرور زمان و در » اقدام مقتضي«م و مصاديق اگرچه مفهو

ليكن در رابطه با صيد  ،يابدهاي مختلف بروز و ظهور ميموقعيت
ي درياهاي آزاد يا درياي سرزميني تحت غيرقانوني منابع زنده

رسد كه اقدام مقتضي حاكميت دولت ساحلي آن به نظر مي
است. اين متجلي در رفتار مناسب و منطقي دولت صاحب پرچم 

رفتار در نظارت بر فعاليت ماهيگيري كشتي حامل پرچم در 
المللي ها و الزامات مقرر در حقوق بينچارچوب محدوديت

در قالب » كنترل موثر«درياها است. از اين جهت تعهد به اعمال 
كنوانسيون حقوق  94ي اقدام مقتضي برگرفته از مقررات ماده

يراد خسارت فرامرزي است. درياها و اصول كلي پيشگيري از ا
الملل عرفي است هاي حقوق بيناين تعهد در واقع ناشي از بايسته

كنوانسيون حقوق درياها متجلي شده است  94ي كه در ماده
)Sands, 2012 دولت صاحب پرچم موظف است در قالب تعهد .(

هاي ماهيگيري كشتي حامل به اقدام مقتضي به كنترل موثر فعاليت
). دولت صاحب Birnie and Boyle, 2009بپردازد (پرچم خود 

پرچم موظف است كه براي كنترل موثر اقداماتي از قبيل؛ صدور 
گيري، بررسي سوابق گيري، احراز صالحيت ماهيمجوز ماهي

هاي كشتي، نظارت بر صيد كشتي، تضمين كشتي، نظارت فعاليت
 مندي كشتيصالحيت و كنترل موثر بر كشتي، تضمين قانون

حامل پرچم از مقررات دولت ساحلي، تحقيق و تعقيب جرايم 

——— 
1 Due Diligence 

گيري) كشتي مذكور، تحميل مجازات موثر (مانند لغو مجوز ماهي
). با اين همه اين Freestone, 2011بر كشتي مذكور صورت دهد (

 .I.C.Jاقدامات دولت صاحب پرچم از نوع تعهد به نتيجه نيستند (

Pulp Mills, 2010 از تعهد به اقدام مقتضي دولت ). الزام ناشي
نمايد، صاحب پرچم را صرفاً مكلف به انجام تعهدات خود مي

بدون اينكه او را نسبت به نتايج احتمالي آن مسوول بشناسد. 
دولت صاحب پرچم تحت اين شرايط مكلف به انجام اقدامات 

ي وي قرار مقتضي است، بدون اينكه نتايج احتمالي آن برعهده
صاحب پرچم به صرف انجام اين اقدامات، ولو اينكه گيرد. دولت 

نتايج آن مطلوب نباشد، از مسئوليت فعاليت غيرقانوني كشتي 
اقدام «ي حقوق بين الملل در رابطه با شود. رويهمتبوع بري مي

- پيش 3ي ي مفاهيمي مشابه است. مادهنيز نشان دهنده» مقتضي
رزي ناشي از نويس مواد راجع به جلوگيري از خسارات فرام

) 2001( 2المللهاي خطرناك مصوب كميسيون حقوق بينفعاليت
هاي عضو در مجمع عمومي سازمان ملل است كه براي دولت

هاي خطرناك باز ها را از فعاليتالزام آور است. اين مصوبه دولت
كند كه اقدامات مناسب را براي دارد و آنها را مكلف ميمي

ي خطرات رامرزي يا كاهش دامنهجلوگيري از ايراد خسارت ف
  احتمالي آن انجام دهند.

  . آناليز و تفسير5

تعهد دولت صاحب پرچم نسبت به اقدامات كشتي حامل 
پرچم وي در ماهيگيري از نوع تعهد به اقدام مقتضي است. با 
استناد به اين نظريه ترديدي نيست كه مسئوليت دولت صاحب 

ايت تعهدات ـوي بر رع امل پرچمـزام كشتي حـر الـرچم بـپ
بلكه مسئوليت دولت صاحب پرچم صرفاً  ،المللي مطلق نيستبين

محدود به تالش دولت صاحب پرچم براي تضمين رعايت اين 
). اما تعهد Chamber Advisory Opinion, 2011تعهدات است (

به اقدام مقتضي در مورد صيد غيرمجاز مستلزم اقدامات موثر 
يي در جلوگيري از ايراد خسارت از سوي قانوني، اجرايي و قضا

هاي ثالث است. كشتي متبوع به منافع تحت حمايت قانون دولت
به استفاده از ابزار «ولي با اين وجود دولت صاحب پرچم مكلف 

 Chamber» (كافي، حداكثر تالش ممكن براي حصول نتيجه

Advisory Opinion, 2011 در پيشگيري از صيد غيرمجاز كشتي (

——— 
2 United Nations 
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پرچم خود است. چراكه مسئوليت تعهد به كنترل موثر نمي  حامل
تواند به صرف تصويب قانون الزم از سوي دولت صاحب پرچم 

ي انحصاري اقتصادي براي كسب مجوز ماهيگيري در منطقه
المللي دادگستري در دولت ديگر مرتفع شود. كما اينكه ديوان بين

تنها تصويب «كه ي خمير كاغذ تاكيد كرده است ي كارخانهقضيه
كند. قوانين مناسب و اتخاذ راه كارهاي اجرايي آن كفايت نمي

بلكه الزم است سطح خاصي از مراقبت در اجراي كنترل قابل 
هاي اين اعمال بر عوامل حقيقي يا حقوقي مثالً نظارت فعاليت

  ). I.C.J. Pulp Mills, 2010» (عوامل صورت گيرد
هاي عضو وراي وزراي دولتكند شديوان در ابتدا اعالم مي

اي بر اساس مقررات كنوانسيون تعيين كميسيون شيالت ناحيه
- ي مشورتي از ديوان بينشرايط حداقلي مجوز درخواست نظريه

المللي حقوق درياها را صادر كرده است. اين تقاضا از طريق مقام 
المللي المللي به ديوان بيني بيننامهمجاز معرفي شده در موافقت

يس كميسيون شيالت ئقوق درياها ارجاع داده شده است. رح
- اي از دبير دائم اين كميسيون خواسته است كه از ديوان بينناحيه

ي مشورتي نمايد. دبير المللي حقوق درياها تقاضاي صدور نظريه
المللي دائم نيز بر اساس اين مجوز چنين تقاضايي را به ديوان بين

پاسخ به سوال در زمينه تعهدات  حقوق درياها تقديم و طي آن
دولت صاحب پرچم در ماهيگيري بدون مجوز كشتي حامل 
پرچم وي در منطقه انحصاري اقتصادي دولت ثالث عضو را 

المللي حقوق درياها نيز در درخواست كرده است. ديوان بين
اين تقاضا را پذيرفته است و راجع به آن  2015آوريل  2مورخ 

  اظهار نظر كرده است.
تعيين شرايط كنوانسيون  2)11و ( 1)2بر اساس مواد (

ي جغرافيايي سوال مدنظر در صدور نظريه ، گسترهحداقلي
هاي مشورتي شامل مناطق انحصاري اقتصادي و منظور از دولت

اي هستند. بر هاي عضو كميسيون شيالت ناحيهثالث، دولت
از منظور  تعيين شرايط حداقليكنوانسيون  2)9اساس ماده (

هاي هاي غيرعضو يا دولتهاي ماهيگيري متعلق به دولتكشتي
هاي ماهيگيري تحت كنترل دولت صاحب پرچمي ثالث، كشتي

د. نباشاي نميهاي عضو كميسيون شيالت ناحيهاست كه از دولت
تعيين كنوانسيون  2)4ماهيگيري غيرمجاز بر اساس تعريف ماده (

ن كنوانسيون، بلكه فراتر نه تنها نقض مقررات اي شرايط حداقلي
از آن نقض مقررات داخلي كشورهاي عضو كميسيون شيالت 

گيرد. بنابراين سوال موضوع نظريه مشورتي اي را نيز دربرميناحيه
هاي صاحب پرچم غيرعضو در كنوانسيون راجع به تعهدات دولت

است. اين شرايط حداقلي در جايي است  تعيين شرايط حداقلي
مل پرچم آنها مرتكب ماهيگيري غيرمجاز در هاي حاكه كشتي

هاي عضو كميسيون شيالت مناطق انحصاري اقتصادي دولت
  ). Tribunal Advisory Opinion, 2015اي مي شوند (ناحيه

از منظر ديوان مسئوليت اصلي براي مبارزه با صيد غيرمجاز در 
منطقه انحصاري اقتصادي برعهده دولت ساحلي قرار گرفته است. 

ها در اين زمينه كن اين موضوع مانع از تعهدات ديگر دولتلي
توان به نيست. ديوان معتقد است كه در دو دسته عام و خاص مي

هاي حاضر در مناطق هاي صاحب پرچم كشتيتعهدات دولت
اي در هاي عضو كميسيون شيالت ناحيهانحصاري اقتصادي دولت

 )1اين تعهدات شامل؛ رابطه با منابع زنده اين مناطق اشاره كرد. 
ها در اين كنوانسيون راجع به حفظ و مديريت تعهدات عام دولت

هاي صاحب پرچم تعهدات خاص دولت )2منابع زنده دريايي و 
هاي حامل پرچم آنها در منطقه انحصاري راجع به امور كشتي

باشند اي ميهاي عضو كميسيون شيالت ناحيهاقتصادي دولت
)Tribunal Advisory Opinion, 2015 اين رويكرد ديوان به اين .(

خاطر است كه تعهدات دولت صاحب پرچم راجع به صيد 
- غيرمجاز به طور مستقيم در كنوانسيون حقوق درياها ذكر نشده

هاي اند. لذا ديوان مجبور است تعهدات عام و خاص دولت
صاحب پرچم را بر اساس كنوانسيون حفظ و مديريت منابع زنده 

هاي صاحب پرچم در ررسي نمايد. تعهدات عام دولتدريايي ب
كليه مناطق دريايي از جمله منطقه انحصاري اقتصادي در مواد 

كنوانسيون حقوق درياها و تعهدات  193و  192، 94، 92، 91
كنوانسيون حقوق  62)4و ( 58)3ها در مواد (خاص اين دولت

ت بيني شده است. صرف نظر از اينكه ممكن اسدرياها پيش
هاي تنظيمي ميان دولت ساحلي و نامهتعهدات بيشتري در موافقت

دولت صاحب پرچم نيز در نظر گرفته شود كه تابع توافق في 
نيز  تعيين شرايط حداقليمابين است. در عين حال كه كنوانسيون 

واجد مقرراتي راجع به حداقل شرايط دسترسي و بهره برداري 
هاي عضو حيت دولتمنابع زنده مناطق دريايي تحت صال

 ,Tribunal Advisory Opinionاي است (كميسيون شيالت ناحيه

2015 .(  
تعيين كند بر اساس مقررات كنوانسيون ديوان تصريح مي

- الزاماتي وجود دارند. از جمله اينكه اگر كشتي شرايط حداقلي
هاي عضو كميسيون شيالت هاي ماهيگيري متعلق به دولت

هاي ها از يكي از دولتت متبوع اين كشتياي نباشند، دولناحيه
اي مجوز صيد دريافت كند. سپس عضو كميسيون شيالت ناحيه
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كشتي متبوع بر اساس آن صيد خود را در بند دولت صادركننده 
مجوز صيد تخليه كند و اجازه دهد دولت صادركننده مجوز 

هاي مذكور صيد او را كنترل و بازرسي نمايد. افزون اينكه كشتي
اي حامل پرچم بايد مقررات دولت عضو كميسيون شيالت ناحيه

را راجع به نقل و انتقال صيد در بنادر از جمله ضرورت ثبت 
ميزان صيد در دفاتر مخصوص و خودداري از بكارگيري 
تجهيزات و ابزارهاي ممنوعه صيد رعايت كنند. بر اين اساس 

حسب  هاي حامل پرچم بايدگيرد كه كشتيديوان نتيجه مي
ورود و خروج خود از  تعيين شرايط حداقليمقررات كنوانسيون 

مناطق دريايي تحت صالحيت دولت عضو كميسيون شيالت 
اي را اعالم كنند. عالوه بر اينكه در اين خصوص مانع ناحيه

اي بازرسي و كنترل بازرسان دولت عضو كميسيون شيالت ناحيه
). كشتي حامل Tribunal Advisory Opinion, 2015نشوند (

پرچم بايد اجازه اقامت ناظران منصوب از طرف دولت ساحلي را 
اي در كشتي بدهد و كشتي را مجهز به تجهيزات نظارتي ماهواره

ها موقعيت خود را نمايد. عالوه بر اين الزم است كه اين كشتي
در زمان حضور در مناطق دريايي تحت صالحيت بر دولت 

  ه نمايند.ساحلي از طريق پيام مخابر
هاي ديوان معتقد است در رابطه با تعهدات خاص دولت

) دولت صاحب پرچم 1صاحب پرچم ابتدا بايد پذيرفت كه 
كنوانسيون حقوق درياها  94)1مسئوليت دارد در چارچوب ماده (

صالحيت و كنترل خود در امور اجتماعي، فني و اجرايي كشتي 
 94)2شده در ماده () مصاديق ذكر 2حامل پرچم را اعمال كند. 

كنوانسيون حقوق درياها به عنوان اقدامات دولت صاحب پرچم 
براي اعمال صالحيت و كنترل موثر بر امور اجتماعي، فني و 
اجرايي كشتي حامل پرچم وي حصري نمي باشند. اگرچه دولت 

كنوانسيون  62)4و ( 58)3صاحب پرچم بر اساس مقررات مواد (
كه اطمينان يابد كه كشتي حامل  حقوق درياها مسئوليت دارد

پرچم وي قوانين و مقررات مصوب دولت ساحلي راجع به 
اقدامات محافظتي از منابع دريايي را رعايت كند. اما ممكن است 

هاي دو طرفه ميان دولت عضو كميسيون شيالت نامهموافقت
اي و دولت صاحب پرچم كشتي واجد مقررات و تعهداتي ناحيه

ها ممكن است نامهر اساس مندرجات اين موافقتبيشتر باشند. ب
از دولت صاحب پرچم خواسته شود كه تبعيت كشتي حامل 
پرچم خود را از قوانين و مقررات دولت عضو كميسيون شيالت 

اي راجع به صيد در مناطق دريايي تحت صالحيت دولت ناحيه
اي تضمين كند. دولت صاحب عضو كميسيون شيالت ناحيه

اطمينان حاصل كند كه كشتي حامل پرچم وي بر پرچم بايد 
اساس سياست دولت ساحلي راجع به بهره برداري پايدار از منابع 

كميسيون «هاي پردازد و از اقدامات و توصيهشيالت به صيد مي
كند. تبعيت مي 1»هاي تن آتالنتيكالمللي محافظت از ماهيبين

ساحلي بر كشتي حامل پرچم بايد واقف باشد كه اگر دولت 
كنوانسيون حقوق درياها به اين نتيجه برسد كه  94)6اساس ماده (

صالحيت و كنترل صحيحي از سوي دولت صاحب پرچم بر امور 
وي صورت نگرفته است، گزارشي براي دولت صاحب پرچم 

فرستد. سپس تا رسيدن پاسخ گزارش راساً تحقيقاتي را انجام مي
ت الزم را جهت بهبود امور دهد تا در صورت اطمينان اقدامامي

كشتي حامل پرچم انجام دهد. دولت صاحب پرچم نيز مكلف 
است حسب گزارش واصله اقدامات الزم را انجام و گزارش آن 

 Tribunalرا به دولت ساحلي گزارش دهنده اعالم نمايد (

Advisory Opinion, 2015 .(  
ديوان با اتكاء به نظريه مشورتي شعبه حل اختالف بستر 

هاي حامي اشخاص ها و تعهدات دولتدرياها راجع به مسئوليت
هاي در ناحيه به نتايجي دست حقيقي و حقوقي راجع به فعاليت

هاي هاي حامي و طرفيابد. اوالً اينكه رابطه ميان دولتمي
هاي صاحب پرچم و قرارداد آنها قابل مقايسه با رابطه ميان دولت

هاي ماهيگيري در ينه فعاليتهاي حامل پرچم آنها در زمكشتي
گيري منطقه انحصاري اقتصادي دولت ساحلي نيست. ثانياً نتيجه

 2»مسووليت اطمينان«ي حل اختالف بستر درياها از عبارت شعبه

 3»تعهد به رفتار«و » اقدام مقتضي«و برقراري رابطه ميان مفاهيم 
 ,Tribunal Advisory Opinionدر پرونده حاضر نيز كاربرد دارد (

). قضات شعبه حل اختالف بستر درياها در اين نظريه 2015
اشاره به تعهد » مسووليت اطمينان«مشورتي معتقدند كه عبارت 
الملل دارد. دولت حامي مكلف به دولت حامي در حقوق بين

اتخاذ سازوكاري براي اطمينان از رعايت مقررات كنوانسيون 
سازوكار بايد در قالب باشد. اين راجع به فعاليت در ناحيه مي

الملل مورد حقوق معاهداتي و الزام آور در موضوعات حقوق بين
ريزي شود و بر اساس قانون داخلي دولت طرف قبول طرفين پايه

قرارداد دولت حامي به اجراء گذاشته شود. اين مكانيسم مبتني بر 
هاي طرف قرارداد بايد بر اجراي آن ايجاد تعهداتي است كه دولت

ط اتباع و اشخاص تحت كنترل خود اعمال صالحيت كنند توس
——— 
1 International Commission for the Conservation of Atlantic Tunas 
(ICCAT) 
2 Responsibility to Ensure 
3 Obligation of Conduct 
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)Chamber Advisory Opinion, 2011 اقدام «). لذا با اين اوصاف
در نظريه مشورتي شعبه حل اختالف بستر درياها يك » مقتضي

مفهوم متغير است كه حوزه عملياتي آن حسب شرايط مشخص 
سازوكارها را بر  ترينترين تا پيچيدهشود. اقدام مقتضي از سادهمي

گيرد آوري در دسترس دربرميحسب معلومات بشري و فن
)Chamber Advisory Opinion, 2011 در عين حال تعهد .(

دولت صاحب پرچم به اقدام مقتضي، تعهد به نتيجه نيست. از 
» كندتضمين مي«ي حل اختالف بستر درياها عبارت ديدگاه  شعبه

ساز آن است. تعهدات زمينه«از  المللي حاكيدر اسناد حقوق بين
منطقي نيست كه دولت را براي هر نقض تعهد صورت گرفته از 
- سوي افراد تحت  صالحيت خويش مسوول بدانيم. چراكه نمي
- توان بر اساس اين عبارت رفتار اشخاص حقيقي يا موجوديت

الملل به دولت قابل استناد هايي كه رفتار آنها بر اساس حقوق بين
 Chamber Advisory» (از دولت بازخواست كرد نيست، را

Opinion, 2011ي كارخانه المللي دادگستري در قضيه). ديوان بين
اقدام مقتضي شامل تصويب «كند كه تصريح مي خمير كاغذ

 I.C.J. Pulp» (قوانين مناسب و ايجاد سازوكارهاي آن است

Mills, 2010.(  
د است كه چارچوب المللي حقوق درياها معتقليكن ديوان بين

هاي براي جلوگيري از صيد غيرمجاز توسط كشتي» اقدام مقتضي«
كنوانسيون حقوق درياها  62)4و ( 58)3حامل پرچم در مواد (

روشن است. بر اين اساس دولت صاحب پرچم متعهد به اتخاذ 
پذيري كشتي حامل پرچم سياست اجرايي براي اطمينان از قانون

هاي ساحلي مقررات مصوب دولت وي براي رعايت قوانين و
ها در چارچوب مقررات كنوانسيون حقوق است. اين سياست

هاي درياها و تعيين سازوكارهايي اجرايي براي جلوگيري كشتي
حامل پرچم وي از ماهيگيري غيرقانوني در مناطق انحصاري 

 Tribunal Advisoryهاي ساحلي است (اقتصادي دولت

Opinion, 2015اين دولت صاحب پرچم بر اساس  ). عالوه بر
كنوانسيون حقوق درياها متعهد به اتخاذ  193و  192مواد 

سازوكارهاي الزم براي اطمينان از رعايت مقررات مصوب 
اي در زمينه حمايت و هاي عضو كميسيون شيالت ناحيهدولت

حفاظت از منابع زنده دريايي هستند. بدين منظور دولت صاحب 
كنوانسيون حقوق درياها متعهد به  94)1(پرچم بر اساس مواد 

هاي حامل اعمال صالحيت و كنترل خود بر امور اجرايي كشتي
پرچم وي است. ماهيت قوانين و مقررات سازوكارهاي اجرايي 
آن توسط دولت صاحب پرچم و در چارچوب نظام حقوقي وي 

شوند. لذا دولت صاحب پرچم متعهد به تعيين و تصويب مي
م هاي نظارتي جهت تضمين رعايت اين قوانين و اتخاذ مكانيس

مقررات است. در عين حال مجازات هاي قابل اعمال براي 
هاي صيد غيرقانوني بايد به اندازه كافي بازدارنده باشند. تا فعاليت

اينكه مانع نقض قانون و محروميت ناقضان قانون از منافع حاصل 
 ,Tribunal Advisory Opinionهاي غيرقانوني شود (از فعاليت

2015 .(  
المللي حقوق درياها بر اساس مقررات با اين همه ديوان بين

كند كه محور اصلي كنوانسيون حقوق درياها تاكيد مي 12فصل 
تعهد به «براي جلوگيري از صيد غيرقانوني منابع زنده دريايي 

هاي دولت ها است. دولت صاحب پرچم و دولت 1»همكاري
اي متعهد به همكاري براي ناحيهعضو كميسيون شيالت 

هاي حامل پرچم در منطقه جلوگيري از صيد غيرمجاز كشتي
انحصاري اقتصادي هستند. دولت صاحب پرچم به محض 

هاي عضو كميسيون شيالت دريافت گزارش از هر يك از دولت
اي مبني بر وقوع صيد غيرمجاز از سوي كشتي حامل پرچم ناحيه

تصادي متعهد به تحقيق در اين زمينه وي در منطقه انحصاري اق
است. دولت صاحب پرچم بر اساس نتايج تحقيقات خويش در 
صورت لزوم مكلف به اقدام براي جبران خسارت و اطالع رساني 

- اي ميهاي عضو كميسيون شيالت ناحيهاين اقدامات به دولت
  ).Tribunal Advisory Opinion, 2010باشد (

  گيري . نتيجه6

المللي حقوق درياها راجع به سوال مشورتي ديوان بيننظريه 
- اي حاكي از تاييد و ابرام آموزهدبير دائم كميسيون شيالت ناحيه

هاي كنوانسيون حقوق درياها و كنوانسيون تعيين شرايط حداقلي 
است. شرايط حداقلي در رابطه با تعهدات دولت صاحب پرچم 

وع در منطقه انحصاري هاي متبراجع به ماهيگيري غيرمجاز كشتي
اي است. نظريه هاي عضو كميسيون شيالت ناحيهاقتصادي دولت

مشورتي با تأسي از دست آوردهاي نظريه مشورتي شعبه حل 
المللي دادگستري در تاريخ اختالف بستر درياها و رويه ديوان بين

صادر شده است. بر اين اساس، دولت ساحلي  2015آوريل  2
اج، حفاظت و مديريت منابع طبيعي زنده و براي اكتشاف، استخر

هاي باالي بستر، روي بستر و زيربستر درياي ي آبغيرزنده

——— 
1 Duty to Cooperate 
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سرزميني و منطقه انحصاري اقتصادي داراي صالحيت است 
كنوانسيون حقوق درياها). دولت ساحلي  a( )1(56ي ((ر.ك. ماده

دهد به منظور ترويج حداكثر بهره برداري از منابع زنده اجازه مي
هاي ثالث به صيد مازاد مجاز اين منابع بپردازند (ر.ك كه دولت
كنوانسيون حقوق درياها). ليكن براي جلوگيري از  62ماده ي 

ي ي منطقهصيد غيرمجاز بايد قبالً ميزان مجاز صيد منابع زنده
 61)1ي (انحصاري اقتصادي خود را معين كرده باشد (ر.ك. ماده

هاي ساحلي معتقدند كه منابع . دولتكنوانسيون حقوق درياها)
ي انحصاري اقتصادي آنها به نسل آينده نيز تعلق دارد و منطقه

ي هاي حمايتي و حفاظتي تضمين كنندهنبايد خارج از برنامه
منافع مشترك مورد تعرض و بهره برداري غيرمجاز قرار گيرند. از 

جاز در هاي ثالث بر صيد مازاد مي دسترسي دولتاين رو اجازه
هاي قالب قراردادها يا ساير ترتيبات قانوني مقرر از سوي دولت

هاي ماهيگيري در گيرد. با اين وجود كشتيساحلي صورت مي
هاي ساحلي ي مناطق تحت حاكميت دولتصيد منابع زنده

معموالً حد مجاز مقرر در قراردادهاي ميان دولت ساحلي و دولت 
اين وضعيت باعث برهم  كنند كهصاحب پرچم را رعايت نمي

الملل درياها هاي ساحلي در حقوق بينخوردن تعادل منافع دولت
شود. لذا دولت ساحلي براي اطمينان از رعايت اين مقررات مي

باشد. كشتي حامل هاي اجرايي و قضايي ميمجاز به اتخاذ رويه
پرچم نيز الزم است كه مجوز معتبري براي صيد از دولت ساحلي 

رده باشد. بر اساس آن زمان ورود و خروج و مدت دريافت ك
حضور خود در مناطق دريايي را به دولت ساحلي اعالم كند. به 

هاي مقامات رسمي دولت ساحلي اجازه بازرسي و كنترل فعاليت
ماهيگيري خود را در كشتي بدهد. دولت ساحلي به موجب اين 

كنوانسيون  73)1ي (تواند بر اساس مقررات مادهصالحيت مي
حقوق درياها به بازرسي و بازداشت كشتي هاي ناقض مقررات 

  شيالت در اين محدوده بپردازد. 
المللي هاي عضو بر اساس نظريه مشورتي ديوان بيندولت

حقوق دريا و به شرح مقرر در كنوانسيون حقوق درياها در بهره 
هاي فع دولتبرداري از منابع درياها مكلف به رعايت حقوق و منا

هاي عضو الزم است كه اقدامات الزم را ساحلي هستند. دولت
نسبت به كشتي هاي تحت صالحيت خود براي حفاظت از منابع 

هاي ساحلي ي درياها به عمل آورند و در تحقق آن با دولتزنده
ها براي جلوگيري و مبارزه با صيد غيرمجاز همكاري كنند. دولت

هاي ساحلي بايد نحصاري اقتصادي دولتي اي منطقهمنابع زنده
هاي همكاري در اين با يكديگر همكاري نمايند. يكي از جلوه

هاي حامل پرچم خود است بر كشتي» اعمال كنترل موثر«عرصه 
هاي ديگر مشغول ي انحصاري اقتصادي دولتكه در منطقه

هاي حامل پرچم مكلف به رعايت ماهيگيري هستند. كشتي
كنوانسيون حقوق درياها در توجه به منافع  58)3( يمقررات ماده

باشند. در عين دولت ساحلي و تبعيت از قوانين و مقررات وي مي
- هاي حامل پرچم بايد به موجب مقررات موافقتحال كه كشتي

هاي سازمان ملل در اجراي مقررات كنوانسيون حقوق درياها نامه
مه هاي مديريتي و به دولت صاحب پرچم اطمينان دهند كه از برنا
اي و دولت ساحلي حفاظتي منابع طبيعي كميسيون شيالت ناحيه

المللي حقوق درياها معتقد است كه كنند. ديوان بينتبعيت مي
دولت صاحب پرچم مكلف است اقدامات الزم را براي ملزم 

هاي كردن كشتي حامل پرچم به تبعيت از مقررات و برنامه
المللي انجام دهد. از جمله اينكه بين مديريتي و حفاظتي از منابع

از ـا صيد غيرمجـارزه بـقوانين الزم را براي جلوگيري و مب
هاي حامل پرچم خود وضع كند. در عين حال كه از منظر كشتي

تعهد به انجام اين اقدامات از سوي دولت صاحب  ،قضات ديوان
ر هايي دبه نتيجه نيست. ليكن محدوديتمنتهي پرچم از تعهدات 

متجلي » اقدام مقتضي«اين رابطه وجود دارند كه در ذيل مفهوم 
شده است. از اين رو دولت صاحب پرچم بايد براي رهايي از 
مسئوليت اقدامات غيرقانوني كشتي حامل پرچم خود اقدامات 
مقتضي را انجام داده باشد. تصويب مقررات مناسب و اقدامات 

ز اين اقدامات مقتضي اي ااجرايي موثر روي كشتي متبوع جلوه
است. تعهد دولت صاحب پرچم در مناطق انحصاري اقتصادي 

هاي ساحلي نوعي تعهد رفتاري به منظور اطمينان از دولت
هاي حامل پرچم وي است. منظور از اين ماهيگيري مجاز كشتي

ي حل اختالف بستر درياها تعهد مطابق نظريه مشورتي شعبه
حداكثر تالش ممكن براي حصول بكارگيري ابزارهاي مناسب و «

است تا اينكه از ماهيگيري غيرقانوني توسط كشتي حامل » نتيجه
» تعهد رفتاري«رسد پرچم جلوگيري شود. با اين تفسير به نظر مي

، تعهد به »تعهد رفتاري«است. ليكن » تعهد به اقدام مقتضي«نوعي 
احب پرچم متعهد به حصول نتيجه ـنتيجه نيست. دولت ص

و خودداري كردن كشتي حامل » پذيري كشتي حامل پرچمقانون«
پرچم از ماهيگيري غيرقانوني در منطقه انحصاري اقتصادي 

اي نيست. بلكه دولت هاي عضو كميسيون شيالت ناحيهدولت
صاحب پرچم صرفاً متعهد به اقدام مقتضي و بكارگيري ابزارهاي 

ي از صيد غيرقانوني پذيري و جلوگيرالزم براي اطمينان از قانون
  كشتي حامل پرچم خود است. 
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تعهد به اقدام «دولت صاحب پرچم مكلف است در راستاي 
المللي الزم براي جلوگيري از صيد غيرمجاز مقررات بين» مقتضي

از سوي كشتي متبوع را در قوانين داخلي تصويب كند. سپس به 
به كشتي  ي الزم را نسبتگيرندهاستناد آن اقدامات اجرايي پيش

حامل پرچم خود انجام دهد. تحت اين شرايط دولت صاحب 
پرچم ديگر مسئوليت صيد غيرمجاز كشتي متبوع را برعهده ندارد. 
لذا در عين حال كه تعهد وي از نوع تعهد به نتيجه نيست، اما 

احب پرچم در هرحال موظف است براي كنترل ـدولت ص
خاطر صيد ه هاي كشتي متبوع و تحميل مجازات بفعاليت

غيرمجاز اقدامات مقتضي را قبالً انجام داده باشد. وسعت اين 
اقدامات حتي بسته به شرايط همكاري ميان دولت صاحب پرچم، 

اي ممكن دولت ساحلي و سازمان هاي مربوطه در ترتيبات منطقه
است تا تامين خسارت و اعاده به وضع سابق گسترش يابد. بر 

ن حقوق درياها هر يك از كشورهاي كنوانسيو 94)6اساس ماده (
اي كه به داليل مشخصي معتقد باشد عضو كميسيون شيالت ناحيه

هاي حامل پرچم كه صالحيت و كنترل مناسبي در مورد كشتي
تواند اين موضوع را به كشور دولت متبوع اعمال نشده است، مي

صاحب پرچم گزارش دهد. دولت صاحب پرچم با وصول اين 
كنوانسيون حقوق درياها مكلف به  73عايت ماده گزارش و با ر

رسيدگي به موضوع و در صورت لزوم اتخاذ تدابير ضروري براي 
بهبود وضعيت كشتي حامل پرچم وي است. از دولت صاحب 

رود كه به محض اطالع از صيد غيرمجاز كشتي پرچم انتظار مي
حامل پرچم وي تالش الزم را براي جبران خسارات وارد شده 

دولت ساحلي صورت دهد. دولت صاحب پرچم براي رفع  به
مسئوليت خود از صيد غيرمجاز كشتي حامل پرچم خود موظف 
به همكاري با دولت ساحلي در انجام تحقيقات است. اين 
تحقيقات در رابطه با ادعاهاي دولت ساحلي، تبادل اطالعات و 

هاي كشتي خاطي، اطالع رساني به دولت مستندات فعاليت
لي، تحميل مجازات هاي مناسب و موثر بر كشتي خاطي، ساح

اطالع رساني به دولت ساحلي از اقدامات صورت گرفته عليه 
  باشند.كشتي خاطي متبوع مي
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  ساختار بافتي كبد و طحال گربه كوسه عربيمطالعه 
 (Chiloscyllium arabicum) خليج فارس 

  3نيا، عبدالعلي موحدي2، نگين سالمات*1فريده پرفروغ

، پست گروه زيست دريا اقيانوسي،دانشجوي كارشناسي ارشد، دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر، دانشكده علوم دريايي و  - 1
 f.porforogh67@gmail.comالكترونيكي: 

، پست الكترونيكي: گروه زيست دريا استاديار، دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر، دانشكده علوم دريايي و اقيانوسي، - 2
salamatnegin@gmail.com 

، پست الكترونيكي: گروه زيست دريا علوم دريايي و اقيانوسي،دانشيار، دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر، دانشكده  - 3
amovahedinia@yahoo.com 

  19/10/95 تاريخ پذيرش:                                          نويسنده مسوول *                                        7/7/95تاريخ دريافت: 

  چكيده
ساختار هيستومورفولوژي طحال به عنوان يك اندام خونساز و كبد به عنوان يك اندام هدف از مطالعه حاضر ارزيابي 

قطعه  30. در اين راستا بود) خليج فارس Chiloscyllium arabicumدخيل در سم زدايي، در ماهي گربه كوسه عربي (
صيد شد. پس از بيهوش كردن و  1395در سال  گربه كوسه عربي از هنديجان واقع در شمال غربي خليج فارس

ساعت درون محلول ثبوت بوئن قرار داده شدند. پس از  48به مدت  گرديد وها جدا ها كبد و طحال آنتشريح ماهي
 6تا  5هاي بافتي هاي معمول بافت شناسي آماده سازي شدند و برشهاي بافتي با استفاده از روشآن نمونه

 و شد ائوزين رنگ آميزي -بافتي با استفاده از روش رنگ آميزي هماتوكسيلين هايميكرومتري تهيه شد. سپس برش
. بر اساس نتايج به دست آمده كبد مورد بررسي قرار گرفتند Dinolite با ميكروسكوپ نوري مجهز به لنزدر نهايت 

دها در بين ئيهاي كبدي اطراف سياهرگ مركزي آرايش يافته بودند. سينوزومتشكل از چند لوبول بود كه طناب
السمي مملو از وزيكول بودند. پهاي روشن و سيتوها داراي هستههاي كبدي قرار گرفته بودند. هپاتوسيتطناب

هاي شد. درون پولپطحال شامل استروماي مشبك و پارانشيم بود كه به دو بخش پولپ قرمز و سفيد تقسيم مي
هاي لنفوئيدي متفاوت و ه شده بودند، مشاهده شد. سلولهاي آوران كه توسط بافت لنفوئيد احاطسفيد شريانچه

هاي خوني قرمز پراكنده پولپ قرمز را تشكيل داده بودند. در مجموع ساختار بافتي كبد و طحال در ماهي گربه سلول
  هاي ماهيان بود.گونهساير هاي ساختاري با كوسه عربي داراي شباهت

  .گربه كوسه عربي، خليج فارسبافت شناسي، كبد، طحال،  كلمات كليدي:

  
  مقدمه. 1

) از رده ماهيان Chiloscyllium arabicumگربه كوسه عربي (
) و جنس Hemiscyllidaeغضروفي و از خانواده بمبك گربه (

هاي جنوبي ايران آب ) است، كه درChiloscylliumگربه كوسه (
- اين گونه از كوسه ماهيان تخم. )1388، ريگ(عسكند زيست مي

 ).1381، (ستاري كندگذار بوده و جنين صرفا از زرده تغذيه مي
هاي مرجاني، تاالب، سواحل اين ماهي عمدتاً ساكن صخره
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ها است و بين اعماق هاي حرا و مصب رودخانهاي، جنگلصخره
متر سانتي 70شود. اين ماهي تا ايين يافت ميمتر به پ 100تا  3

شود متر بالغ ميسانتي 54تا  45رشد كرده و بين 
)Swatipriyanka Sen et al., 2013داران، در ). همچون ساير مهره

هاي ايمني بدن است كه شامل ترين اندامماهيان نيز طحال از مهم
هاي و در واكنش هاي خونساز و لنفاوي استتعدادي سلول

 Galindo-Villegasهاي خوني نقش دارد (ايمني و تشكيل سلول

and Hosokowa, 2004.(  
طحال يك اندام لنفاوي ثانويه در ماهيان غضروفي بوده كه 

هاي درون آن، در مناطق مونوسيت ماكروفاژي اطراف سرخرگ
كنند. اين ها نقش فعالي ايفا ميژنبه دام انداختن آنتي
هاي موجود در ژني را به لنفوسيتاد آنتيماكروفاژها سپس مو

نمايند (مينوش و همكاران، هاي طحالي منتقل ميطناب
). معموالً طحال، رنگ قرمز تيره دارد و غالباً هرمي شكل 1389

گيرد است. اين اندام روي معده يا در پشت آن قرار مي
). كبد يكي از غدد گوارشي است كه از 1381(ستاري، 

شود (پوستي و مانند حفره جنيني ايجاد ميفرورفتگي جيب 
اي است كه در ). كبد، اندامي چند قطعه1378صديق مروستي، 

هاي ماهيان، سطح معده قرار گرفته است. كبد در بيشتر گونه
داراي دو قطعه (لوب) مشخص است، اما حتي در درون يك 
گونه هم از نظر ساختار ماكروسكوپي تفاوت وجود دارد 

). كبد كوسه بسيار بزرگ بوده و وزن آن حدود 1383(ستاري، 
). اين اندام Zhengbing et al., 2009باشد (درصد احشا مي 75

درصد چربي است  30- 60در كوسه ماهيان داراي
)Jayasinghe et al., 2003.(  

هاي بومي خليج ) از گونهC. arabicumگربه كوسه عربي (
ن گونه، كبد ماهيان شناختي ايفارس است، به دليل اهميت بوم

االسموبرانش همواره جهت توليد محصوالت بهداشتي مورد 
باشد. يكي از اين محصوالت اسكوالن است كه يك توجه مي

باشد كه براي اولين بار آمينواسترول مشتق شده از كبد كوسه مي
فعاليت آنتي بيوتيك قابل توجهي از آن گزارش شده است. 

العات بسيار محدودي در زمينه همچنين با توجه به اينكه مط
هاي مختلف كوسه ماهيان صورت شناسايي ساختار بافتي اندام

رسد. لذا در اين گرفته، انجام مطالعه حاضر ضروري به نظر مي
راستا، مطالعه حاضر با هدف مطالعه ساختار آناتومي و بافتي 

) C. arabicumطحال و كبد گربه كوسه عربي خليج فارس (
  صورت گرفت.

  هامواد و روش. 2

واقع در استان  عمليات نمونه برداري از بندر هنديجان
كوسه عربي گربه قطعه  30با صيد  1395 فصل بهاردر  خوزستان

)C. arabicum ( گرفتانجام به صورت زنده به وسيله تور ترال 
ها به آزمايشگاه بافت شناسي دانشكده علوم دريايي و و نمونه

 و فنون دريايي خرمشهر منتقل گرديدند. اقيانوسي دانشگاه علوم
ها با استفاده از برداري پس از بيهوش كردن كوسهدر هر بار نمونه

عصاره گل ميخك، وزن هر كوسه ماهي به وسيله ترازوي 
گرم و طول كل بدن با استفاده از تخته  01/0ديجيتال با دقت 
ن جنس گيري و ثبت شد. همچنيمتر اندازهميلي 1بيومتري با دقت 

هر كوسه ماهي با مشاهده ظاهري و كالبد گشايي ثبت گرديد. با 
برش در ناحيه شكمي از سمت باله دمي به طرف سر و برداشتن 

و ايجاد ديد مناسب به سطح داخلي شكم گربه كوسه سقف شكم 
و پس از مطالعه آناتومي و  عربي، طحال و كبد خارج گرديد

يكروسكوپي، قطعاتي به بالفاصله جهت مطالعات م توپوگرافيك
متر از نواحي مختلف كبد و طحال ماهيان جدا سانتي 5/0ابعاد 
اي ظروف شيشهو با ذكر نام و شماره، هر ماهي به درون  گرديد
 ,Humansan( دار حاوي محلول ثبوت بوئن قرار داده شددرب

ها طبق روش معمول بافت شناسي و به كمك نمونه). 1997
) RX-11B, Tissue tek rotary, Japonمدل ( دستگاه هيستوكينت
بندي شده آبگيري، شفاف سازي و پارافينه تحت برنامه زمان

 -LEICAو سپس به كمك دستگاه ميكروتوم (مدل  ندشد

RM2245 ها تهيه شد. ميكرون از آن 5) مقاطعي با ضخامت
ائوزين  -مقاطع بافتي تهيه شده با استفاده از روش هماتوكسيلين

1(H&E) نگ آميزي شدند. مقاطع رنگ آميزي شده با استفاده از ر
و تصاوير مناسب توسط  شدند ميكروسكوپ نوري بررسي

- روي ميكروسكوپ مجهز به سيستم رايانهكه  Dino-liteدوربين 
  گرديدند.تهيه  بود، نصب شده Dino captureاي و نرم افزار 

  و بحث  نتايج. 3

 SD± (67/173 ±5/672( كوسه ماهي عربي با ميانگين وزني
متر داراي بدني سانتي SD± (88/4 ±1/57(و ميانگين طولي  گرم

خاكستري  ،كشيده بود. رنگ بدن گربه كوسه عربي دوكي شكل و

——— 
1 Hematoxylin-eosin  
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اين گونه  .رسيدبود كه در ناحيه شكمي كمي روشنتر به نظر مي
  ).1 شكلدهان بزرگ و نسبتاً ضخيم بود (و  هاداراي چشم

  
  ماهي عربي: گربه كوسه 1 شكل

طحال، به صورت عضوي هرمي، كشيده و بزرگ به رنگ قرمز 
 ميانگين وزن طحال ).2 شكلشد (تيره در پشت معده ديده 

)SD± (02/ ±92/1 د.گرم بو  

  
  عربي : نماي ظاهري طحال گربه كوسه ماهي2شكل 

اطراف طحال كپسولي از بافت همبند نسبتاً سخت كه توسط 
سنگفرشي پوشيده شده بود قرار داشت يك اليه سلول مزوتليالي 

هايي از جنس بافت همبند بسيار نازك به و از اين كپسول تيغه
). عروق خوني و A3 شد (شكلدرون پارانشيم طحال كشيده مي

. اين نتايج با ها به درون طحال راه يافته بودنداعصاب با تيغه
) روي ماهي 1389نتايج گزارش شده توسط مينوش و همكاران (

قزل آالي رنگين كمان و نتايج گزارش شده توسط كياني و 

) روي بررسي ساختار بافتي طحال ماهي شوريده 1394همكاران (
ساختار طحال متشكل از  .و بياح خور موسي مطابقت دارد

ها و پارانشيم و داربستي از بافت همبند رتيكولر (متشكل از سلول
هاي زمينه كه سلول هاي رتيكولرهاي رتيكولر) بود. سلولرشته

. )B3 شكل( هستند داراي هسته روشن با هستك مشخص بودند
در طحال دو بخش مشخص شامل پولپ سفيد و پولپ قرمز 

نتايج مطالعه گزارش شده  .)C3 شكل( مشاهده شد
) روي كوسه سگ ماهي Zapata )1989 و  Pulsfordتوسط

)Scyliorhinus canicula تطابق دارد. ) با نتايج مطالعه حاضر
رون پولپ سفيد يك شريانچه آوران ديده شد كه در اطراف آن د

- ها) به نام غالفغالفي از بافت لنفوئيدي (عمدتاً لنفوسيت
). D3 ) قرار داشت (شكلPALS1لنفوئيدي اطراف شرياني(

در اطراف اين شريانچه به و لنفوبالست  هاي لنفوسيتسلول
و ساختمان پولپ سفيد را صورت يك فوليكول لنفي قرار گرفته 

هاي لنفي پولپ درون فوليكول. )B3 شكل( تشكيل داده بودند
ها) اي به نام مركز زايا (عمدتاً محل تجمع لنفوبالستسفيد ناحيه

). D3 شكلها مشاهده شد (و در اطراف آن تجمعي از لنفوسيت
) در پولپ سفيد ماهي قزل آالي رنگين 1389مينوش و همكاران (

هاي لنفوسيت، پالسماسل، ماكروفاژ را شناسايي ولكمان سل
كردند كه با نتايج مطالعه حاضر مطابقت داشت. بنا به گزارش 

Rebok ) پولپ قرمز طحال ماهي2011و همكاران (Salmo 

letnica هاي هاي رتيكولر و سينوساي از سلولمتشكل از شبكه
له هاي گوناگون از جمپر از خون بوده و جمعيتي از سلول

ها در ميان پارانشيم پولپ قرمز پراكنده ماكروفاژها و لنفوسيت
بودند. در مطالعه حاضر نيز اين ساختارها در پولپ قرمز گربه 

هاي لنفوسيت داراي يك هسته سلولكوسه عربي مشاهده شد. 
ها سيتوپالسم بسيار ظريفي قرار تيره كروي بوده كه در اطراف آن

ا بيضي شكل و داراي يك هسته ههاي پالسماسلداشت. سلول
كروماتين با آرايش ساعتي شكل در يك طرف سلول و 

هاي ائوزينوفيل نيز داراي سيتوپالسم بازوفيليك بودند. سلول
و سيتوپالسم دانه دانه بودند. ماكروفاژها به اي قطعههسته دو 

هاي بزرگي با يك هسته كروي روشن با هستك شكل سلول
- وان صورتي مشاهده شدند. ماست سلمشخص و سيتوپالسم فرا
هاي كروي يا بيضي شكل با سيتوپالسم ها نيز به صورت سلول

  ).B3 دار مشاهده شدند (شكلدانه

——— 
1 Periarterial Lymphatic Sheaths 
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. A : تصاوير ميكروسكوپي ساختار بافتي طحال گربه كوسه ماهي عربي:3 شكل

ي )، تيغهMC( )، سلول مزوتلياليCT)، بافت همبند (SCكپسول طحال (
شريانچه مركزي پولپ سفيد (پيكان سفيد)، . B (راس پيكان سفيد)؛طحالي 

)، ماست سل E)، ائوزينوفيل (P( )، پالسماسلL)، لنفوسيت (MAماكروفاژ (
)Mبول قرمز ()، گلRBC) سلول رتيكولر ،(R؛( C .پولپ سفيد )ستاره سفيد( ،

كان )، طناب هاي طحالي (پيMZ، ناحيه حاشيه اي ()ستاره سياه( پولپ قرمز
. D سفيد)، سينوس وريدي (پيكان سياه)، شريان مركزي (راس پيكان سياه)؛

فوليكول لنفي پولپ سفيد (راس پيكان سفيد)، شريانچه مركزي پولپ سفيد 
)، GC)، ناحيه زايا (P(راس پيكان سياه)، غالف لنفوئيدي اطراف شرياني (

 ;H&E; ×725،( B )H&E; ×2900،( C )H&E( D, A)؛ MZاي (ناحيه حاشيه

×290.(  

- هاي پولپ سفيد، عمدتاً تجمعي از سلولها يا فوليكولندول
هاي نابالغ هاي لنفوسيتي در مراحل مختلف تكاملي (لنفوبالست

كروي شكل يا بيضي شكل  هاي بالغ) بوده كه اكثراًو لنفوسيت
) گزارش نمود كه ساختمان 1383شيباني (). A4 بودند (شكل

هاي ها يا فوليكولقره برون شامل ندولپولپ سفيد طحال ماهي 
- با اشكال مختلف است كه اكثراً كروي شكل يا بيضي شكل مي

هايي تشكيل ها عمدتاً از لنفوسيتها يا فوليكولباشند. اين ندول
- اند و تجمع لنفوسيتاند كه عروق سرخرگي را احاطه نمودهشده

اطراف ها، پوششي به نام غالف لنفاوي ها در اطراف شريان
كند. در مطالعه حاضر نيز چنين نتايجي ) ايجاد ميPALSشرياني (

- ناحيه حاشيهدر مورد پولپ سفيد گربه كوسه عربي مشاهده شد. 
هاي به هم پيوسته در فاصله پولپ اي از كانالشامل شبكه 1اي

). پولپ سفيد به C,D3 ويراسفيد و پولپ قرمز مشاهده شد (تص
هاي لنفاوي و نيز راوان در ندولهاي فدليل وجود لنفوسيت

تر و هاي لنفاوي از نظر ميكروسكوپي از پولپ قرمز تيرهطناب
هاي وريدي يا تر ديده شد. پولپ قرمز شامل سينوسبنفش

——— 
1 Marginal zone  

- ). سينوسB4و  C3 ويراهاي طحالي بود (تصها و طنابوريدچه
- هاي عروقي پهن و پوشيده شده توسط سلولهاي طحالي، كانال

- تليالي كشيده با آرايش طولي و حاوي ميكروفيالمنتهاي آندو
هاي هاي انقباضي به صورت دستجات موازي در مجاورت لبه

. در نتيجه انقباض اين )B4 شكل( باشندجانبي سلول مي
- ميهايي در جدار سينوس ايجاد ها يا روزنهها، شكاففيالمنت
الي هاي طحدهد تا از طناببه گلبول قرمز اجازه مي شود كه

اطراف به حفره سينوس مهاجرت كنند. تجمعات لنفوئيدي كه 
شد اند، در پولپ قرمز نيز ديده ها تشكيل شدهعمدتاً از لنفوسيت
شريان مركزي  ها در پولپ قرمز كمتر بود.اما تراكم لنفوسيت

هاي الپسوئيد پولپ سفيد پس از ورود به پولپ قرمز به مويرگ
هاي ماكروفاژ ديده الفي از سلولها غشد كه اطراف آنختم مي

  ).C4شد (شكل 

  
. A : تصاوير ميكروسكوپي ساختار بافتي طحال گربه كوسه ماهي عربي:4شكل 

لنفوسيت (پيكان سياه)، لنفوبالست (پيكان سفيد)، شريانچه مركزي پولپ سفيد 
. ماكروفاژ (راس C. سينوس وريدي (پيكان سفيد)؛ B(راس پيكان سفيد)؛ 

پيكان سياه)، پالسماسل (راس پيكان سفيد)، مويرگ الپسوييد (پيكان سياه)، 
  ).C, B, A )H&E; ×2900مالنوماكروفاژ (پيكان سفيد)؛ 

كبد گربه كوسه عربي به صورت اندامي دو لوبي با قوامي 
بسيار نرم به رنگ صورتي كم رنگ ديده شد كه از سمت جداري 

به طور ). وزن كبد 5 شكلراگم تكيه داشت (خود به پرده دياف
  ود.گرم ب SD±( 65/17 ±20/56( ميانگين

مشاهدات ميكروسكوپي نشان داد بافت كبد توسط كپسولي از 
هاي بافت همبند نسبتاً سخت پوشيده شده با يك رديف سلول

نتايج  .)A6(شكل  مزوتليالي سنگفرشي، احاطه شده بود
) 1384و خاكساري مهابادي ( مشاهدات ميكروسكوپي آلبوغبيش
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روي ماهي كپور علفخوار نشان داد كه سطح خارجي بافت كبد 
ماهي كپور علفخوار توسط يك كپسول بسيار ظريفي متشكل از 
بافت همبند سستي با يك رديف سلول مزوتليالي روي سطح 
خارج آن پوشيده شده است كه با نتايج حاصل از مطالعه حاضر 

صورت لوبوله ديده شد. هر لوبول يك  كبد بهمطابقت دارد. 
بخش چند ضلعي بود و فضاهايي به نام فضاي باب يا پورتال 
حاوي سرخرگ، سياهرگ و مجراي صفراوي در فاصله بين 

آلبوغبيش و خاكساري مهابادي  .)B6(شكل ها قرار داشتند لوبول
) گزارش نمودند كه پارانشيم هر لوبول كبدي ماهي كپور 1384(

هاي كبدي و از يك سياهرگ مركزي، طنابعلفخوار 
مجاري صفراوي در فضاهاي  سينوزوئيدها تشكيل شده است.

پورتال به صورت مجاري پوشيده شده با يك اليه سلول پوششي 
- . در درون لوبول)B6(شكل  اي ديده شدندمكعبي بلند تا استوانه

هاي كبدي اين مجاري بسيار كوچك بوده و تنها با چند سلول 
شي مكعبي شكل در حاشيه لوبول مشاهده شدند. در مركز پوش

هاي خوني در هر لوبول سياهرگ مركزي با ديواره نازك و سلول
  .)B,C6(شكل  مركز آن مشاهده شد

  
 .گربه كوسه عربي كبد (ستاره سياه)، طحال (ستاره سفيد)نماي ظاهري  :5شكل 

نام ها يا صفحات سلولي به هاي كبدي به شكل ستونسلول
هاي كبدي از سياهرگ مركزي به سمت محيط لوبول طناب

ها به صورت چند . اين سلول)B6(شكل  بودند آرايش يافته
) طي 1393. نوروزي و همكاران ()C6شكل وجهي ديده شدند (

) 1391بررسي كبد ماهي هامور معمولي و سليماني و سالمات (
ش نمودند كه طي بررسي كبد ماهيان شانك زرد باله و بياح گزار

هاي كبدي) به شكل ها (سلولهاي كبدي، هپاتوسيتدر لوبول
صفحاتي با آرايش شعاعي در اطراف يك وريد مركزي ديده 

هاي شدند و سينوزوئيدهاي كبدي در فاصله ميان صفحات سلول
هاي چند وجهي ها به شكل سلولكبدي قرار داشتند. هپاتوسيت

خص و سيتوپالسم كامالً داراي هسته بزرگ روشن با هستك مش
اسيدوفيلي قابل مشاهده بودند. اين نتايج با نتايج به دست آمده 

هاي . درون سيتوپالسم سلولدر مطالعه حاضر مطابقت داشت
هاي كوچك و بزرگ حاوي كبدي گربه كوسه عربي واكوئل

). هر سلول كبدي به صورت طبيعي C6شكل ( چربي مشاهده شد
- ز و سيتوپالسم صورتي حاوي واكوئلداراي هسته كروي در مرك

هاي كبدي گربه كوسه عربي بود، اما در برخي سلول هاي چربي
هاي هاي چربي خيلي بزرگ بودند و هسته سلولاين واكوئل

). در برخي C6شكل كبدي به يك طرف سلول كشيده شده بود (
ها بسيار زياد بود و ها نيز تجمع چربي درون واكوئلاز سلول

كبدي شده  ل هايسلو رم در اثر تجمع ذرات چربي درتو باعث
  ).C6شكل بود (

  
. A گربه كوسه ماهي عربي: كبدتصاوير ميكروسكوپي ساختار بافتي : 6شكل 

. فضاي باب (ستاره B)؛ M)، مزوتليوم (CT)، بافت همبند (Cكپسول كبدي (
سياه)، سياهرگ مركزي (دايره سياه)، مجراي صفراي (پيكان سفيد)، صفحات 

. سياهرگ مركزي (ستاره Cكبدي (پيكان سياه)، سينوزوئيد (راس پيكان سياه)؛ 
)، سلول كبدي (پيكان سياه)، واكوئول چربي (راس پيكان Sسفيد)، سينوزوئيد (

يد)، سلول كبدي با هسته جانبي (راس سياه)، سلول كبدي متورم (پيكان سف
  ).H&E; ×2900 ،(C,B )H&E; ×725(A پيكان سفيد)؛ 

هاي چربي به ائوزين واكوئل -در رنگ آميزي هماتوكسيلين
چربي موجود در اين  زيرارنگ مشاهده شد صورت مناطق بي

. شدها در طي مراحل تهيه مقاطع بافتي در الكل حل ميواكوئل
- بوده و روي آب شناور مي بي بسيار چربكبد گربه كوسه عر

) نيز در مشاهدات 1392ماند. عمادي شيباني و همكاران (
ميكروسكوپي بافت كبد بچه ماهي آزاد درياي خزر، ذرات سفيد 
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هاي چربي معرفي هاي كبدي را واكوئلرنگ در بين سلول
و همكاران  Jayasingheنمودند. از طرفي بر اساس مطالعه 

ها كيسه كوسه ،salmon shark (Lamna ditropis)) روي 2003(
شنا ندارند و از كبد به عنوان اندام هيدروستاتيك براي اعمال 

ها كنند. كبد كوسه مكان اصلي ذخيره چربيفيزيولوژي استفاده مي
- دها كه مويرگئيسينوزو ،هاي كبديدر فاصله بين سلول است.

يك گلبول قرمز با قطري به اندازه  هستند هاي نامنظم كوچكي
  ).B,C6شكل مشاهده شد (

  گيرينتيجه. 4

ساختار پايه طحال گربه كوسه عربي شامل پولپ قرمز و پولپ 
هاي ماهي نيز توصيف شده است. سفيد است كه براي ديگر گونه

پولپ سفيد و پولپ قرمز طحال گونه مورد  در مطالعه حاضر،
در ماهي مورد مطالعه داراي مرز مشخصي نبودند. پارانشيم كبد 

هاي كبدي بر هايي تقسيم شده كه لوبولمطالعه حاضر به لوبول
خالف پستانداران كامالً مشخص و مجزا نبودند. طي رنگ آميزي 

ائوزين ذرات سفيد رنگ به فراواني در كبد گربه  - هماتوكسيلين
دهنده كبد بسيار چرب گونه كوسه عربي مشاهده شد، كه نشان

ختار بافتي كبد گربه كوسه ماهي عربي مورد مطالعه است. سا
مشابه ساير مهرداران بود. در كبد گربه كوسه ماهي عربي اثري از 
پانكراس مشاهده نگرديد. در اين گونه پانكراس به صورت 
اندامي مستقل و متشكل از دو بخش شكمي (كه در سطح شكمي 
دوازدهه واقع شده است) و پشتي (كه بلند و باريك بوده و پشت 

  وازدهه قرار دارد) مشاهده شد.د

  سپاسگزاري. 5

اين تحقيق با تالش گروهي از صيادان بندر هنديجان صورت 
  گردد.گرفت كه از زحمات آنان تقدير و تشكر مي
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  بيني عملياتي در پيش WAVAWATCH IIIارزيابي كارايي مدل 
  انرژي سازي مدلهاي مختلف  امواج خليج فارس با كاربرد روش

  ورودي از باد و استهالك موج 
  نژاد محمدحسين كاظمي

شناسي و علوم جوي، پژوهشكده فناوري و مهندسي دريا، پست الكترونيكي:  استاديار، پژوهشگاه ملي اقيانوس
mkazeminezhad@inio.ac.ir 

  8/12/95 تاريخ پذيرش:                                       نويسنده مسوول *                                        23/6/95 تاريخ دريافت:

  چكيده
بيني مشخصات امواج ناشي از باد، در اين مطالعه كارايي مدل عددي نسل سوم موج در  با توجه به اهميت پيش

، GFSبيني  هاي باد پيش بيني عملياتي امواج خليج فارس مورد بررسي قرار گرفت. در اين راستا با استفاده از داده پيش
ي انرژي ورودي باد به موج و استهالك امواج ِموجود در مدل ساز مختلف مدل  بيني امواج با استفاده از سه روش پيش

WAVEWATCH III ي الوان و  گيري شده در محدوده صورت پذيرفت و نتايج مدل عددي با ارتفاع و پريود اندازه
بيني ارتفاع و  داراي عملكرد بهتري در پيش WAM4-BJAفارور مقايسه شدند. نتايج حاصل نشان دادند كه روش 

متر است. با استفاده از اين روش مشاهده شد كه ارتفاع امواج در شرايط توفاني در  5/1مواج با ارتفاع بيش از پريود ا
كه در دوره زماني بهار و تابستان در برخي  شود در صورتي بيني مي و زمستان كمتر از مقادير واقعي پيش دوره پاييز

بيني عملياتي امواج در دو  شود. در مجموع خطاي مدل در پيش ميبيني  مواقع ارتفاع موج اندكي دست باال نيز پيش
 متر) به دست آمد. 5/1% (براي امواج با ارتفاع بيش از  26ايستگاه الوان و فارور در حدود 

  .WAM4 ،BJA، الوان، فارور، GFSگيري، داده باد  هاي اندازه داده: كلمات كليدي
  
  مقدمه. 1

امواج ناشي از باد به دليل انرژي باالي خود يكي از مهمترين 
اي در  هاي هيدروديناميكي دريا هستند كه از اهميت ويژه پديده

توجه به اهميت تخمين ند. با هست مهندسي دريا برخوردار
بيني و يا بازتوليد اطالعات  مشخصات امواج دريا در قالب پيش

هاي  زيادي براي توسعه روش  هاي هاي اخير تالش قبلي، در دهه
هاي  تخمين مشخصات موج انجام شده است. در ميان روش

ترين  توان به عنوان پيچيده طيفي را مي -هاي عددي مختلف، مدل
هاي تخمين مشخصات امواج ناشي از باد  ن روشتري و البته دقيق

هاي عددي نسل سوم مختلفي نظير  نام برد. در اين راستا مدل
 ,.WAM (WAMDIG, 1988) ،SWAN (Booij et al هايمدل

 اندشده ارايه WAVEWATCH III (Tolman, 2014)و  (2004
كه بر مبناي حل معادله تعادل طيف چگالي كنش موج استوار 

ين معادله بيانگر اين است كه توسعه امواج ناشي از باد با هستند. ا
فرآيندهاي فيزيكي مختلفي شامل انرژي ورودي باد، اندركنش 

شوند. از آنجايي  موج و استهالك امواج كنترل مي-غير خطي موج
كه فرآيندهاي فيزيكي حاكم بر ورود انرژي باد به سطح دريا و 

امل شناخته شده نيستند استهالك امواج در آب عميق به طور ك
(Lee, 2015)سازي اين  بندي جامع براي مدل ، تاكنون يك فرمول
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نشده  ارايهدو عامل كه در تمامي شرايط و نواحي صادق باشند 
سازي ورودي باد و  هاي مختلفي براي مدل است. بنابراين روش

كار گرفته ه هاي عددي ب استهالك امواج توسعه يافته و در مدل
) WW III(به اختصار  WAVEWATCH IIIمدل شده است. 
هاي  هاي عددي نسل سوم است كه داراي بسته يكي از مدل

مختلفي براي محاسبه جمالت چشمة ورودي باد و استهالك 
  است. 1موج

Montoya ) هاي  به بررسي و ارزيابي روش) 2013و همكاران
) 14/3(نسخه  WW IIIمختلف ورودي باد و استهالك موجِ مدل 

ي شرايط حدي توفان كاترينا در محدوده خليج مكزيك برا
  پرداختند. 

(به اختصار  Tolman and Chalikov (1996)آنها دو روش 
TC و (WAM Cycle 4 (Gunther et al., 1992)  شامل

 BJA  (Bidlot et al., 2005)،ACC350  (Ardhuin etپارامتربندي

al., 2008)  وWAM4  به ترتيب به اختصار)WAM4-BJA ،
WAM4-ACC350  وWAM4-WAM4 را مورد بررسي قرار (

گيري شده در  هاي اندازه سازي با داده دادند. با مقايسه نتايج مدل
ايستگاه نتايج بهتري  6در  TCايستگاه مشاهده شد كه روش  10

سازي ارتفاع موج شاخص  ها براي شبيه نسبت به ساير پارامتربندي
-WAM4-WAM4 ،WAM4يسه ميان كند. همچنين مقا مي ارايه

BJA  وWAM4-ACC350 رغم شباهت زياد  نشان داد كه علي
-WAM4، نتايج WAM4-BJAو  WAM4-WAM4نتايج 

WAM4 هاي  تر هستند و پارامتربندي اندكي دقيقWAM4-

WAM4  وWAM4-BJA نتايج بهتري نسبت به پارامتربندي ،
WAM4-ACC350 د. دادن ارايهسازي ارتفاع موج  در شبيه

Mentaschi ) هاي  به بررسي عملكرد روش) 2015و همكاران
) 14/3(نسخه  WW IIIمختلف ورودي باد و استهالك موجِ مدل 

سازي امواج درياي مديترانه پرداختند. در اين راستا  در مدل
-WAM4و  TC ،WAM4-BJAهاي   ها با روش سازي مدل

ACC350  هاي  دادهها با  سازي. مقايسه نتايج مدلگرديدانجام
ارتفاع  WAM4-BJAو روش  TCگيري نشان داد كه روش  اندازه

كنند و پارامتربندي  بيني مي و پريود موج را دست پايين پيش
WAM4-ACC350  گرچه ارتفاع موج را اندكي دست باال و

زند ولي در مجموع  پريود موج را اندكي دست پايين تخمين مي
له بعد آنها به منظور از نتايج بهتري برخوردار است. در مرح

——— 
1 Input and dissipation source term package 

-WAM4سازي، ضرايب موجود در پارامتربندي  تدقيق مدل

ACC350 صورت سيستماتيك تغيير دادند و در نهايت  را به
سازي  مشخص شد با تغيير اين ضرايب، بهبود چنداني در مدل

(نسخه  WW IIIشود. مدل  ارتفاع و پريود موج حاصل نمي
شور كره) نيز مورد ) در سواحل درياي شرق (ناحيه ك14/3

. در اين راستا (Lee, 2015)ارزيابي قرار گرفته است 
(به  WAM Cycle 3هاي  هاي مختلفي بر اساس روش سازي مدل

انجام شد و مقادير  WAM4-BJAو  WAM3 ،(TCاختصار 
گيري شده در دو  محاسباتي پارامترهاي موج با مقادير اندازه

ايستگاه واقع در درياي باز و دو ايستگاه واقع در نواحي ساحلي 
مقايسه شدند. نتايج حاصله نشان دادند كه دقت پارامتربندي 

WAM4-BJA سازي ارتفاع امواج بيشتر از ساير  در شبيه
سازي پريود موج،  كه براي شبيه، در حاليها است پارامتربندي

هاي واقع  داراي عملكرد بهتري در ايستگاه WAM3پارامتربندي 
داراي كارايي  WAM4-BJAدر نزديك ساحل و پارامتربندي 

  هاي واقع در درياي باز بودند.  بهتري در ايستگاه
هاي مختلف  مرور مطالعات قبلي نشان داد كه كارايي روش

سازي انرژي ورودي و  براي مدل WW IIIموجود در مدل 
. با توجه به يستنداستهالك موج، در مناطق مختلف لزوماً يكسان ن

با اضافه شدن جمالت  WW IIIبه بعد مدل  14/3اينكه از نسخه 
سازي امواج در نواحي نسبتاً كم  چشمه جديد به مدل، امكان مدل

دل در عمق نيز فراهم شده است، لذا ارزيابي عملكرد اين م
اي برخوردار است  نواحي مانند خليج فارس كه از اهميت ويژه

هاي عددي نظير  در مطالعات قبلي عمدتاً مدل .است انجام قابل
SWAN اند  در محدوده خليج فارس مورد ارزيابي قرار گرفته

(Moeini et al., 2010)  ولي تاكنون ارزيابي جامعي از عملكرد
نپذيرفته است. عالوه بر  در خليج فارس صورت WW IIIمدل 

نظر  سازي امواج ناشي از باد مد اين در مطالعات قبلي عمدتاً مدل
هاي  هاي باد بازتحليل نظير داده بوده است و معموالً از داده

ECMWF تر  سازي دقيق اصالح شده براي مدل هاي باد و يا داده
مشخصات امواج استفاده شده است. هدف اصلي اين مقاله 

بيني  ) در پيشWW III )18/4جديدترين نسخه مدل ارزيابي 
بيني  هاي پيش . بدين منظور از دادهاست امواج خليج فارس

گونه عملياتي باد در محدوده خليج فارس بدون اعمال هيچ
شود. در حقيقت با انجام اين تحقيق دقت  اصالحي استفاده مي

 عملياتي موج در محدوده خليج فارس مشخص خواهد  بيني پيش
بيني  هاي پيش شد. در اين راستا با بارگذاري مدل توسط داده
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سازي شده با مقادير  عملياتي باد، مقادير ارتفاع و پريود شبيه
  شوند.  گيري شده در دو ايستگاه مقايسه مي اندازه

  روش كار. 2

  و معادالت حاكم  WW IIIمدل عددي  2-1

 (Tolman, 2014) 18/4نسخه  WW IIIدر اين مطالعه از مدل 
سازي  توسعه يافته است براي مدل NCEP1-NOAAكه در مركز 

شود. اين مدل يك مدل نسل سوم كامالً طيفي  امواج استفاده مي
را  N (k, θ; x, t)موج  كنش يچگال است كه معادله تعادل طيف

 θعدد موج،  kكند ( هاي كارتزين و كروي حل مي در مختصات
: λدستگاه مختصات كروي ( زمان). در tبردار مكان و  xجهت، 

: عرض جغرافيايي) اين معادله به صورت φطول جغرافيايي و 
  شود:  زير نوشته مي
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هاي  مولفه Uϕو  Uλشعاع كره زمين و  Rدر معادالت فوق 
سرعت جريان هستند. در سمت راست معادله انتشار موج، عبارت 

S چاه است كه بيانگر رشد و زوال  در برگيرنده جمالت چشمه و
هاي مختلف است. اين عبارات در آب عميق  موج در اثر پديده

، جمله مربوط به (Sin)موج - شامل جمله مربوط به اندركنش باد
و جمله مربوط به استهالك  (Snl)موج -اندركنش چهارگانه موج

است. در آخرين نسخه مدل  (Sds)ناشي از سفيدك راس موج 
 –فرآيندهاي فيزيكي حاكم در آب كم عمق نظير اندركنش موج 

بستر و استهالك انرژي موج در اثر شكست موج ناشي از عمق آب 
شوند. در مدل  سازي ميموج نيز مدل- گانه موج و اندركنش سه

هاي غير خطي (اندركنش  عددي نحوه درنظر گرفتن اندركنش
انگر نسل سوم بودن مدل عددي است كه در ) بيSnlموج، -موج

براي  DIA2 )Hasselmann (et al., 1985مطالعه حاضر از روش 

——— 
1 National Center for Environmental prediction 
2 Discrete Interaction Approximation 

 Sdsو  Sinاستفاده شده است. عبارات چشمه  Snlسازي عبارت مدل
گرچه بيانگر فرآيندهاي فيزيكي متفاوتي هستند ولي اين دو جمله 

جمله بر رشد  به نحوي با يكديگر مرتبط هستند زيرا تعادل اين دو
 WW IIIهاي عددي موثر است. بنابراين در مدل  موج در مدل

هاي مختلفي براي محاسبه دو عبارت وجود دارد كه در اين  روش
استفاده  WAM4-BJAو  WAM3  ،TCهاي  مطالعه از روش

هاي  پارامتربندي WAM4شود. الزم به ذكر است در روش  مي
 در اوليه اجراهاي نيز لي وديگري نيز وجود دارند ولي مطالعات قب

پژوهش نشان داد نتايج حاصل از آنها به هم نزديك هستند و  اين
تر از ساير موارد دقيق BJAپارامتربندي  Tolman (2014)مطابق 

انتخاب شده است.  WW IIIفرض در مدل  است و به عنوان پيش
) و 1981و همكاران ( Snyderبر مبناي مطالعات  WAM3روش 

Komen ارايه شده است و در اين روش 1984مكاران (و ه (
 جمالت چشمه مربوط به انرژي ورودي باد و استهالك موج به

  شوند: سازي مي صورت زير مدل

)3(  
),()1)cos(28(,0max),( * θkNσθθ

c

u

ρ

ρ
CθkS w

w

a
inin 



 

 

)4                               (3
1010* 10)065.08.0(  uuu  

)5(  
22

1
1

2
ˆˆ,ˆ,),(

ˆ
ˆ

ˆˆ),( 


 













 gkEkN

k

k
CkS

PM
dsds 






 

سرعت برشي باد،  *uضريب ثابت،  Cin ،5و  4، 3در روابط 
aρ و wρ  ،چگالي هوا و آبc  ،سرعت فازu10  سرعت باد در تراز

ضريب ثابت،  Cdsجهت ميانگين موج و باد،  wθو  θمتري،  10
PMα̂  مقدارα̂  در طيفPM ،g  شتاب ثقل وσ  وk  به ترتيب

  اي و عدد موج هستند. فركانس زاويه
 Chalikov، انرژي ورودي باد بر مبناي مطالعات TCدر روش 

بندي شده است  فرمول Chalikov (1995)و ) Belevich )1993و 
و عبارت استهالك انرژي موج داراي دو بخش مربوط به 

كلي كه روابط  است )8) و باال (رابطه 7هاي پايين (رابطه  فركانس
  شوند: صورت زير نوشته ميه آن ب

)6  (                                           Sin (k, θ) = σ β N(k, θ)  

)7   (                             Sds,l (k, θ) = −2 u h k2φ N(k, θ)  
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)8  (                      ),()(),( 32*
0,  kNf

g

u
akS B

nhds   

 hموج، -پارامتر بدون بعد اندركنش باد β ،8و  7، 6 در روابط
مقياس اختالط (كه بر اساس بخش فركانس باالي موج تعيين 

 nαتابع تجربي (بيانگر مرحله توسعه ميدان موج)،  φشود)،  مي
 يف(طهر فركانس  حداكثر انرژي در براي فيليپسبعد  تراز بدون

 a0و تابعي از فركانس و سرعت برشي باد  Bفركانس،  f،  اشباع)
  ضريب ثابت تجربي است.

 ,Miles(بر مبناي تئوري رشد موج مايلز  WAM4روش 

شده است و  ارايه Janssen (1982)و اصالحات  )1957
 بندي كلي عبارات چشمه ورودي باد و استهالك موج به فرمول

  صورت زير است:
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δσαcθkS dsds   

 κپارامتر بدون بعد رشد (ثابت)،  maxβ ،11و  10 روابط در
پارامتر  zαثابت كنترل كننده توزيع جهتي،  pinثابت فن كارمن، 

2KEαاستهالك بخش امواج دورآ،  Soutتنظيم سن موج و    ،
1δ  2وδ  نشان دهنده مقادير ميانگين  –ضرايب ثابت و عالمت

 Tolmanالذكر در  هاي فوق هستند. روابط كامل مربوط به روش

  شده است. ارايه (2014)

  هاي مورد نياز محدوده مورد مطالعه و داده 2-2

طور كه اشاره شد هدف اصلي اين مقاله ارزيابي همان
در محدوده خليج فارس است.  WW IIIهاي مختلف مدل  روش

تمال تاثير امواج درياي عمان بر امواج خليج فارس (به به دليل اح
سازي عددي در خليج فارس و  طور اندك در نواحي شرقي)، مدل

شود. بدين منظور  درياي عمان به صورت يكپارچه انجام مي
 1سازي و در حقيقت دامنه محاسباتي مطابق شكل  محدوده مدل

 0/22°ايي و عرض جغرافي 5/63°تا  5/47°بين طول جغرافيايي 
هاي عددي  انتخاب شده است. به منظور اجراي مدل 5/30°تا 

هاي مختلفي در مدل بارگذاري شوند كه  امواج الزم است كه داده
هاي  هاي مرزي و داده سنجي، داده هاي عمق مهمترين آنها داده

ميدان باد در مكان و زمان هستند. عالوه بر اين به منظور ارزيابي 
گيري شده امواج  هاي اندازه الزم است دادهسازي  نتايج شبيه

   حداقل در يك ايستگاه نيز در دسترس باشد.
سنجي در محدوده  در اين مطالعه به منظور تهيه فايل عمق

هاي  خليج فارس و درياي عمان، از اطالعات پايگاه داده
ETOPO1 هاي ژئوفيزيكي  مركز ملي داده(NGDC)  با دقت

ه است. اين اطالعات به طور وسيع در دقيقه استفاده شد 1مكاني 
هاي بزرگ مقياس قبلي نيز مورد استفاده قرار گرفته است و  مدل

سازي امواج در مناطق  با توجه به اينكه هدف اين مطالعه شبيه
هاي  باشد كاربرد داده نزديك ساحل و بسيار كم عمق نمي

  هيدروگرافي محلي ضروري نيست.
هاي عددي موج،  دي مدلهاي ورو ترين داده يكي از مهم

هاي ميدان باد است. مطالعات قبلي نشان داده است كه دقت  داده
هاي باد ورودي  بيني موج، كامالً وابسته به دقت داده هاي پيش مدل

تواند منجر  % خطاي ميدان باد مي10به مدل است به طوري كه 
 ,Cavaleri(ج شود % خطا در مدلسازي ارتفاع مو20تا  10به 

سازي امواج در  مطالعات قبلي مربوط به مدل در اكثر .1994)
تحليل و يا اصالح شده  هاي عملياتي، باز خليج فارس، از داده

ECMWF  استفاده شده است)Mazaheri et al., 2013, Moeini 

(et al., 2010به اينكه هدف اصلي اين مطالعه بررسي  . با توجه
هاي  است از دادهبيني عملياتي است الزم  مدل در زمينه پيش

هاي  بيني عملياتي باد استفاده نمود. در اين زمينه پايگاه پيش
  .پردازند بيني عملياتي ميدان باد مي جهاني مختلفي به پيش

بيني  هاي توليد شده توسط سامانه پيش در اين مطالعه از داده
سازمان  (NCEP)هاي محيطي  بيني مركز ملي پيش (GFS1)جهاني 

شود.  استفاده مي (NOAA2)نوسي آمريكا ملي جوي و اقيا
ساعته اين  96هاي  بيني استفاده شده مربوط به پيش GFSهاي  داده

درجه و با فواصل  5/0 ×5/0سامانه است كه با تفكيك مكاني 
باشند. الزم به ذكر است كه اين  ساعته در دسترس مي 3زماني 

ملياتي و بيني ع ها در مطالعات قبلي محدودي نيز براي پيش داده
مدلسازي امواج در محدوده خليج فارس و درياي عمان استفاده 

 Kazeminezhad and، 1393نژاد و همكاران،  شده است (كاظمي

(Ghavanini, 2015سازي داراي مرز  . در مواردي كه محدوده مدل
ها نيز تعريف  باشد الزم است شرايط مرزي در اين مرز باز نيز مي

ين شرايط مرزي به صورت پارامترهاي ا WW IIIشوند. در مدل 
——— 
1 Global Forecasting System 
2 National Oceanic and Atmospheric Administration 



 21-1395/8/28 مستانز/ 28 / شمارهمهفتشناسي/ سال  اقيانوس

25 

شوند. با توجه به اينكه هدف مطالعه  طيفي درنظر گرفته مي
حاضر، ارزيابي مدل در محدوده خليج فارس است، با توجه به 
گستردگي مدل، مشخصات امواج در مرز باز مدل اثر خاصي بر 
امواج خليج فارس ندارد و لزومي به درنظر گرفتن شرايط مرزي 

باشد. در اين مطالعه به منظور ارزيابي مدل،  باز مدل نمي در مرز
گيري شده در شرق جزيره الوان و جنوب  هاي موج اندازه از داده

است كه مربوط به پروژه  شده ) استفاده1جزيره فارور (شكل 
سازي سواحل استان هرمزگان به كارفرمايي  پايش و مطالعات شبيه

در اين نقاط كه داراي عمقي  سازمان بنادر و دريانوردي هستند.
هاي  گيري مشخصات موج در سال متر هستند، اندازه 24بيش از 

با فواصل زماني يك  ADCP1توسط دستگاه  2010و  2009
ساعت انجام شده است. بازه زماني كه در هر دو ايستگاه به طور 

گيري مشخصات موج اندازه گيري شده است  همزمان اندازه
  است.  08/07/2010تا  12/09/2009

  
  گيري باد و موج هاي اندازه دامنه محاسباتي و محل ايستگاه :1شكل 

 نتايج و بحث . 3

بيني  هاي باد پيش سازي عددي امواج با استفاده از داده مدل 
با  08/07/2010تا  01/10/2009در دوره زماني  GFSعملياتي 

انجام شد. با توجه به هدف اين  WW IIIاستفاده از مدل عددي 
سازي  هاي مختلف مدل ها با استفاده از روش سازي مطالعه، مدل

هاي  ورودي انرژي باد و استهالك موج در آب عميق شامل روش
WAM3 ،TC  وWAM4-BJA  تكرار شدند. در تمامي

 05/0×05/0ها، دامنه محاسباتي با شبكه منظم با دقت  سازي مدل
 69/0تا  04/0شده است. دامنه فركانسي (از سازي  درجه گسسته

——— 
1 Acoustic Doppler Current Profiler 

جهت  24فركانس و فضاي جهتي نيز به  30هرتز) نيز به 
نياز به تعريف چهار  WW IIIسازي شده است. در مدل  گسسته

ثانيه به ترتيب  15و  200، 200، 400گام زماني است كه مقادير 
ام براي گام زماني كلي، گام زماني مربوط به انتشار در مكان، گ

زماني مربوط به انتشار در فضاي طيفي و گام زماني مربوط به 
  جمالت چشمه انتخاب شدند.

هاي مختلف و تفاوت نتايج  به منظور مشاهده عملكرد روش
به طور نمونه مقايسه ارتفاع موج  2حاصله از هر روش، در شكل 

هاي  هاي مختلف و داده بيني شده با استفاده از روش پيش
ده در ايستگاه الوان براي دوره زماني محدودي گيري ش اندازه
شود با استفاده از  شده است. همانطور كه مشاهده مي ارايه
سازيِ جمالت چشمه، تفاوت زيادي بين هاي متفاوت مدل روش

نتايج حاصله در محدوده مورد مطالعه وجود ندارد. نتايج حاصل 
 بسيار به يكديگر نزديك WAM4-BJAو  WAM3هاي  از روش

شود كه ارتفاع موج  مشاهده مي TCهستند و با استفاده از روش 
هاي قله، كمتر از مقادير متناظر حاصل از دو روش  در محدوده

سازي شده نيز  آيد. بررسي پريودهاي شبيه دست مي ديگر به
  باشد.  هاي مختلف مي بيانگر رفتار مشابه روش

هاي مختلف، خطاي  به منظور بررسي كمي و ارزيابي روش
بيني ارتفاع و پريود امواج در دو  هاي مختلف در پيش روش

 5/0ايستگاه الوان و فارور براي امواج مشاهداتي با ارتفاع بيش از 
ارايه شده است. در اين راستا از شاخص انحراف  1متر در جدول 

(Bias)  و شاخص پراكندگي(SI) ه شده است. شاخص استفاد
ست كه ا بيني ارتفاع موج بيانگر اين انحراف منفي براي پيش

بيني  ها در دو ايستگاه مورد مطالعه منجر به پيش تمامي روش
محاسباتي  SIشوند. بر اساس مقادير  دست پايين ارتفاع موج مي

از دقت بيشتري نسبت به دو روش  TCشود كه روش  مشاهده مي
متر برخوردار است.  5/0تفاع امواج بزرگتر از بيني ار ديگر در پيش

شود كه مجددا  بيني پريود موج مشاهده مي البته در خصوص پيش
كنند ولي  بيني مي ها پريود موج را دست پايين پيش تمامي روش

از دقت بيشتري برخوردار است. مقايسه  WAM4-BJAروش 
دل، دهد كه م نتايج حاصل در ايستگاه الوان و فارور نشان مي

مشخصات موج در ايستگاه الوان را بهتر از ايستگاه فارور 
تواند مربوط به  نمايد. يكي از داليل اين امر مي بيني مي پيش

گيري فارور باشد. اين ايستگاه گرچه داراي  موقعيت ايستگاه اندازه
متر است ولي فاصله طولي آن از سواحل  24عمقي بيش از 

تحت تاثير خشكي واقع  جزيره فارور كم است و ممكن است
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هاي خطاي محاسباتي بيانگر اين است  شده باشد. گرچه شاخص
بيني ارتفاع موج كمتر از ساير  در پيش TCكه خطاي روش 

مشاهده  2ها است. ولي با مالحظه نتايج ارايه شده در شكل  روش
در نواحي قله، ارتفاع موج را كمتر از ساير  TCشود كه روش  مي

نمايد. به  بيني مي گيري شده پيش ز مقادير اندازهها و كمتر ا روش
داراي خطاي كمتري در   TCهمين دليل گرچه در مجموع روش 

متر است ولي احتماالً دقت اين  5/0بيني امواج بزرگتر از  پيش
ها  توفاني كمتر از ساير روش شرايط بيني امواج در روش در پيش

هاي خطاي  موضوع، شاخص اين بهتر بررسي منظور است. به
متر  5/1بيني امواج با ارتفاع بيشتر از  هاي مختلف براي پيش روش

ارايه شده است. نتايج حاصله نشان  2محاسبه و در جدول 
بيني ارتفاع  در پيش TCدهند كه در اين شرايط، خطاي روش  مي

هاي  ها است. در ميان روش و پريود امواج بيشتر از ساير روش
بيني  ها در پيش ر از ساير روشبهت WAM4-BJAمختلف، روش 

كند. مقايسه نتايج  هر دو پارامتر ارتفاع و پريود موج عمل مي
دهد كه خطاي مدل در  نيز نشان مي 2و  1حاصل در جدول 

متر در هر دو ايستگاه مورد مطالعه  5/1 از تربيني امواج مرتفع پيش
يايد. در خصوص پارامترهاي خطاي ارايه شده در  كاهش مي

الزم به ذكر است كه اين مقادير خطا مربوط به  2و  1ل جداو
بيني عملياتي باد  هاي پيش بيني عملياتي موج با استفاده از داده پيش

هاي اصالح  در محدوده خليج فارس است. در صورتي كه از داده
سازي امواج در اين محدوده شده يا بازتحليل باد براي مدل

سازي موج كاهش يابد. در مدلرود خطاي  استفاده شود انتظار مي
متر، به طور  5/1مجموع براي شرايط موج با ارتفاع بيش از 

% 26ميانگين شاخص خطا در دو ايستگاه مورد مطالعه تقريباً برابر 
بيني عملياتي مقدار قابل قبولي است.  است كه براي شرايط پيش

و  3هاي  بيني عملياتي، در شكل به منظور مشاهده بهتر نتايج پيش
بيني شده (توسط روش  هاي ارتفاع و پريود موج پيش داده 4

WAM4-BJAگيري شده در دو ايستگاه الوان و  ) با مقادير اندازه
شود كه  ها مشاهده مي فارور مقايسه شده است. در تمامي شكل

بيني شده است.  روند تغييرات ارتفاع و پريود موج به خوبي پيش
بهار و اوايل تابستان در برخي دهند كه در فصل  نتايج نشان مي

بيني شده است  موارد ارتفاع موج اندكي بيشتر از مقادير واقعي پيش
كه در فصل پاييز و زمستان در هر دو ايستگاه ارتفاع  در صورتي

 بيني شده است كه موج در مواقع توفاني كمتر از مقادير واقعي پيش
الف مشخص -4الف و -3در شكل  موارد با عالمت  ينا

. با توجه به اينكه مدل در برخي مواقع ارتفاع موج را دست اند شده

بيني كرده است لذا  پايين و در برخي مواقع اندكي دست باال پيش
تغيير ضرايب مدل راهكار مناسبي براي بهبود نتايج در كل دوره 

همكاران و  Mentaschiباشد. عالوه بر اين  سازي نمي زماني مدل
) نيز نشان دادند با تغيير ضرايب مدل بهبود زيادي در نتايج 2015(

-4ب و -3هاي  شود. عالوه بر اين در شكل سازي حاصل نمي مدل
شود كه در برخي از مواقع، اختالف زيادي بين  ب مشاهده مي
گيري شده وجود دارد (به طور مثال  سازي و اندازه پريود موج مدل
در هر دو ايستگاه).  2009/30/10تا  2009/20/10در دوره زماني 

شود كه در  هاي متناظر ، مالحظه مي با مشاهده ارتفاع موج در زمان
متر بوده است و شرايط  5/0اين مواقع عمدتاً ارتفاع موج كمتر از 

حاكم امواج از اهميت چنداني برخوردار نبوده است و در حقيقت 
  اند. لحاظ نشدههاي خطا  ها در محاسبه شاخص اين داده

  
سازي شده با  گيري شده و شبيه : مقايسه مقادير ارتفاع موج اندازه2شكل 

  هاي مختلف در ايستگاه الوان  استفاده از روش

سازي  هاي مختلف مدل بيني پارامترهاي موج براي روش خطاي پيش  : شاخص1جدول 
  متر) 5/0(امواج با ارتفاع بيشتر از 

 ايستگاه
سازي  روش مدل

 ودي باد و استهالكور

HS TP 
Bias 
(m) 

SI 
(%) 

Bias 
(s) 

SI 
(%) 

 الوان
WAM3 16/0 - 9/29 67/0 - 8/17 
TC 15/0 - 4/29 59/0 - 2/17 
WAM4-BJA 14/0 - 6/29 17/0 - 5/14 

 فارور
WAM3 13/0 - 8/34 75/0 - 3/19 
TC 11/0 - 3/33 62/0 - 8/17 

WAM4-BJA 12/0 - 7/34 15/0 - 6/15 

سازي  هاي مختلف مدل بيني پارامترهاي موج براي روش شاخص خطاي پيش: 2جدول 
  متر) 5/1(امواج با ارتفاع بيشتر از 

 ايستگاه
سازي  روش مدل

 ورودي باد و استهالك

HS TP 
Bias 
(m) 

SI 
(%) 

Bias 
(s) 

SI 
(%) 

 الوان
WAM3 30/0 - 6/24 70/0 - 7/13 
TC 36/0 - 8/25 88/0 - 8/15 
WAM4-BJA 29/0 - 6/24 16/0 - 5/9 

 فارور
WAM3 34/0 - 8/28 66/0 - 0/17 
TC 40/0 - 0/29 70/0 - 3/17 
WAM4-BJA 34/0 - 4/28 04/0 3/14 
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گيري شده و  : مقايسه مقادير الف) ارتفاع و ب) پريود موج اندازه3شكل 
  سازي شده در ايستگاه الوان  شبيه

  

  
گيري شده و  : مقايسه مقادير الف) ارتفاع و ب) پريود موج اندازه4شكل 
  سازي شده در ايستگاه فارور  شبيه

  گيرينتيجه. 4

، GFSبيني عملياتي  هاي باد پيش در اين مطالعه با استفاده از داده
بيني  براي پيش WW IIIهاي مختلف آخرين نسخه از مدل  روش

ابي قرار گرفت. با استفاده از امواج در خليج فارس مورد ارزي
سازي انرژي  براي مدل WAM4-BJAو  WAM3 ،TCهاي  روش

ورودي باد و استهالك موج مشاهده شد كه نتايج حاصل از اين 
ها تفاوت اندكي با يكديگر دارند؛ به طوري كه عمدتاً نتايج  روش

به يكديگر نزديك هستند.  WAM4-BJAو  WAM3هاي  روش
داراي بهترين  TCمتر، روش  5/0فاع بيش از براي امواج با ارت

داراي  WAM4-BJAبيني ارتفاع موج و روش  شاخص خطا در پيش
بيني پريود امواج بودند. با اين حال مشاهده  بهترين عملكرد در پيش

ارتفاع امواج را در مواقع توفاني كمتر از ساير  TCشد كه روش 
كند. در شرايط امواج با ارتفاع  بيني مي ها و مقادير واقعي پيش روش

متر (شرايطي كه از نظر عملياتي از اهميت بااليي  5/1بيش از 
داراي عملكرد بهتري در  WAM4-BJAبرخوردار است) روش 

ه بر اين مشاهده شد كه با بيني ارتفاع و پريود امواج داشت. عالو پيش
، در دوره زمستان در شرايط توفاني GFSهاي باد  استفاده از داده

كه در دوره  شوند، در حالي بيني مي ارتفاع امواج دست پايين پيش
زماني بهار و تابستان در برخي مواقع ارتفاع موج اندكي دست باال 

كه مدل  شود. به طور كلي نتايج حاصله نشان دادند بيني مي پيش
WWIII سازي امواج در مناطقي نظير خليج فارس نيز  براي مدل

بيني عملياتي  هاي باد پيش كارايي مناسبي دارند و با استفاده از داده
GFS  در مدلWWIIIبيني روند كلي ارتفاع و پريود موج در  ، پيش

خليج فارس امكان پذير است گرچه در دوره پاييز و زمستان ارتفاع 
  شوند. بيني مي مواقع توفاني عمدتاً دست پايين پيشامواج در 

  سپاسگزاري. 5

خود را از اداره مراتب قدرداني و سپاس نويسنده وسيله بدين
 ،كل مهندسي سواحل و بنادر سازمان بنادر و دريانوردي كشور

  د.دار گيري موج اعالم مي هاي اندازه جهت در اختيار قرار دادن داده
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  هاي مختلف نيترات و فسفات بر رشد جلبك سبزتاثير غلظت
Ulva rigida ليتري در فضاي باز 40هاي در تانك  

  2گل محمد بلوچ ،*1شكوري آرش

   aarash220@yahoo.comاستاديار، گروه زيست شناسي دريا، دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار، پست الكترونيكي:  - 1

ردي و علوم دريايي چابهار، و كارشناس دانشجوي كارشناسي ارشد، دانشكده علوم، گروه زيست شناسي دريا، دانشگاه دريانو - 2
 gm_soupak@yahoo.comچابهار، پست الكترونيكي:  - گياهان دريايي مركز تحقيقات شيالتي آبهاي دور

  21/12/95تاريخ پذيرش:                                            نويسنده مسوول *                                      1/8/95 تاريخ دريافت:

  چكيده
انجام  Ulva rigidaاين بررسي به منظور تخمين غلظت مطلوب مواد مغذي نيترات و فسفات در رشد ماكروجلبك 
نيترات هاي كشت شده است. به اين منظور جلبك مذكور به مدت بيست و هشت روز در چهار تيمار حاوي محيط

(هركدام در سه تكرار) به همراه تيمار شاهد (سه تكرار) كشت گرديد. غلظت محيطهاي كشت  سديم و سوپرفسفات
گرم بر ليتربوده است. زيست ميلي 20و 15، 10، 5ميلي گرم بر ليتر و سوپرفسفات 40و  30، 20، 10نيترات سديم

هفت روز در صبح و بعد از ظهر اندازه گيري شد. هر هفت روز يكبار و دما هر   pHسنجي وزني جلبك، شوري و
گرم ميلي 10گرم بر ليتر نيترات و در روز هفتم در تيمار ميلي 20ها در پايان روز بيست و يكم در تيمار رشد جلبك

در  U. rigida). بيشترين نرخ رشد روزانه جلبك >05/0Pداري داشت (بر ليتر فسفات با بقيه تيمارها اختالف معني
 29/39 ±56/5درصد (روز بيست و يكم) و  38/77 ±70/5گرم نيترات و فسفات به ترتيبميلي 10و  20مارهاي تي

گرم بر ليتر) ميلي 10+20هاي تيمارهاي فسفات، با نيترات و فسفات (درصد (روز هفتم) مشاهده شد. در ادامه جلبك
 23درصد در دماي  34/68شصت و سوم به مقدار پرورش داده شدند. بيشترين درصد اختالف رشد روزانه در روز 

ها با فراهم كردن غلظت مناسب دهد اين جلبك در استخرها و تانكگراد مشاهده شد. نتايج نشان ميدرجه سانتي
 دهد.مواد مغذي و در دماي مطلوب حداكثر رشد را از خود نشان مي

 .، نيترات، فسفات، نرخ رشدUlva rigida :كلمات كليدي
    

  مقدمه. 1

ها با جذب نيترات، فسفات، دي اكسيد كربن و ساير جلبك
مواد مغذي و با استفاده از نور خورشيد، غذاي خود، آبزيان، 

 شناختي،بوماهميت  از هاكنند. جلبكها را فراهم ميها و دامانسان
داراي مواد  برخوردار بوده و ، صنعتي، دارويي و غذاييتجاري

قابل  ي آنمقدار باال (كهمعدني ضروري، پروتئين قابل هضم 

 ، A ،B2 ،B12،C ،Eهاي ويتاميناست)،  مقايسه با ساير گياهان
) 3امگا ع اسيد چرب غير اشبا مقدار متناسباما (چربي نسبتا كم 

(سديم، پتاسيم، منيزيم، روي، كلسيم، آهن، مس، ها غذيريز مو 
 Ulvaهاي گونه ديواره سلولييد و ساير عناصر كمياب) هستند. 

 واست بيشتر آن قابل حل شدن كه باشد ساكاريد ميغني از پلي
. شودمحسوب ميبه عنوان منبع مهم فيبر رژيمي،  به همين دليل
 هايفعاليت و آنتي اكسيدان براي استخراجها همچنين از اين گونه
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استفاده ضد ميكروبي و ضد ويروسي در سنجش آزمايشگاهي 
 Indy et al., 2014; Ale et al., 2011; Moustafa andشود (مي

saeid, 2014; MacArtain et al., 2007.(  
اما  است،دريايي صنعت جهاني  يهابا اينكه پرورش جلبك

% 60كه چين به طوري يابند، مي پرورشها در آسيا عمده جلبك
دهد. سه شاخه عمده توليد جهاني جلبكي را به خود اختصاص مي

، Agardhiella ،Caulerpa هاي تجاري پرورش يافته شاملجلبك
Cladosiphon ،Eucheuma ،Gelidium ،Gigartina ،Gracilaria ،
Hydropuntia ،Hypnea ،Laminaria ،Kappaphycus  وUlva 

 و يپرورشهاي  جلبك شامل ،ها جلبك كل 2008 سال در. است
 و ونيليب 8/7 ارزشبه  ميليون تن 8/15 حدود ايدر از شده  برداشت

 7/5 ارزش به تن ونيلمي 19 افتهي  پرورش جلبك كل 2010 سال در
آبكنار  .)Sherrington, 2013(ه است شد برآورد كايآمر دالر ونيليب

ها در استخرهاي خاكي ) با پرورش ماكروجلبك1383و همكاران (
 Ulvaبه روش غني سازي با كود اوره مشاهده نمودند كه جلبك 

fasciata ايـهكـ) جلب1393ي (ــت. روحـداشته اسـدي نـرش 
U. rigida  وPadina australis  را جهت حذف زيستي كودهاي

معدني (نيترات، فسفات، فسفات آمونيوم) و كود آلي (مرغي) در 
آزمايشگاه مورد بررسي قرار داده است. بر اين اساس درصد نرخ 

برابر (انحراف  در روز هفتم rigida .Uرشد ويژه جلبك 
بدست آمده است. در ساير نقاط دنيا  87/7±34/2ميانگين) ±معيار

مطالعات مختلفي توسط محققان در خصوص بررسي نرخ رشد و 
حذف مواد مغذي مختلف مانند آمونيوم، نيترات، فسفات (به 
صورت تركيب نيترات و يا حضور همزمان هر دو كود) در داخل 

 Aleع ماهي و ميگو انجام شده است (آزمايشگاه يا در پساب مزار

et al., 2011; Buapet et al., 2008; Rabiei et al., 2014; Dang et 

al., 2012 مطالعه مشابهي در خصوص بررسي غلظت مناسب .(
و همكاران  Kumariتوسط  U. lactucaنيترات بر رشد جلبك 

) انجام شده است. در اين بررسي، جلبك مذكور در محيط 2014(
برابر كشت اوليه افزايش رشد داشته است. در  4/1شت نيترات ك

 Ulvaمطالعه حاضر جهت تعيين غلظت مطلوب، رشد جلبك 

rigida هاي مختلف كودهاي نيترات و فسفات به در غلظت
ليتري پالستيكي شفاف بررسي  40هاي صورت جداگانه در تانك

صنعتي تواند براي اهداف شيالتي، شد. نتايج اين مطالعه مي
اي، دارويي و بهداشتي، تهيه سوخت زيستي)، تغذيه -(آرايشي

زيست محيطي (جذب بار مواد مغذي و فلزات سنگين) مورد 
  استفاده قرار گيرد.

  هاروش. مواد و 2

از ساحل  1393در ارديبهشت ماه  U. rigidaهاي جلبك نمونه
طول شرقي و  37ʹو  60°به موقعيت جغرافيايي چابهار بزرگ ايدر
ند ديگردي آور جمععرض شمالي در زمان جزر  17ʹو °25

در محل جمع آوري با آب دريا جهت  سالمي اـهتال. )1(شكل 
هاي ها و ساير جلبكزدودن شن و ماسه شسته شدند. اپي فيت

- هاي جمع آوري شده جداسازي گرديدند. جلبكچسبيده، از تال
در سطل پالستيكي حاوي آب دريا  قرار  شدهمع آوري هاي ج

گرفته و به كارگاه بخش آبزي پروري مركز تحقيقات شيالتي 
چابهار، منتقل شدند. براي حذف پرتاران و سخت  -هاي دورآب

دقيقه در  5ها به مدت پوستان (به خصوص ناجورپايان) جلبك
روز در ها به مدت سه آب شيرين قرار داده شدند. سپس جلبك

ليتري در آب تميز كلرزدايي شده، قرار داده شدند  300تانك 
)Kumari et al., 201.(  

جهت بررسي تاثير غلظت مناسب، كودهاي نيترات سديم در 
ميلي گرم بر ليتر) و سوپر فسفات  40و  30، 20،  10چهار تيمار (

ميلي گرم بر ليتر) به همراه  20و  15، 10، 5نيز در چهار تيمار (
يمار شاهد به صورت جداگانه و هر كدام با سه تكرار در نظر ت

ليتري پلي اتيلني  40هاي گرفته شدند. سپس هر يك از تانك
ليتر با آب تميز كلر زدايي شده دريا آبگيري  20شفاف تا حجم 

گرم جلبك با ترازوي  1شدند. در هر يك از تكرارها حدود 
قرار داده  A&Dشركت   GF-300گرم مدل 01/0ديجيتال به دقت 

ها با استفاده از شيلنگ و سنگ هوادهي به شدند. هوادهي تانك
در اين  .(Kumari et al., 2014)صورت ماليم بر قرار گرديد 

هر  .دشبيست و هشت روز پايش  مدت بهها بررسي رشد جلبك
هاي مربوط به هر تيمار برداشته شدند و در ها از تانكهفته جلبك

پالستيكي قرار گرفتند و پس از تكان دادن، به  داخل سبدهاي
تميز قرار گرفتند تا آب اضافي آنها  پارچهدقيقه روي  15مدت 

 وزنگرم  01/0خارج شود. سپس با ترازوي ديجيتال به دقت 
هاي تيمارهاي نيترات و ). آب تانكRabiei et al., 2014( شدند

يه شدند فسفات پس از زيست سنجي جلبك ها به طور كامل تخل
 20ها با برس پالستيكي، تميز و آب كشي شدند. سپس و تانك

ها ريخته شد و جلبك ها ليتر آب كلر زدايي شده در داخل تانك
 ,.Rabiei et al., 2014; Kumari et alدر داخل آن قرار گرفتند (

2014.(  
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 از Ulvaهاي جلبك روزانه رشد نرخبراي محاسبه درصد 
 : ديگرد استفاده 1 فرمول

  1DGR% = [(Wt/Wi)1-t - 1] × 100                         1فرمول 

 در Ulva جلبكي هاتال(گرم)  ازهـت وزن Wt، 1در فرمول 
است  روزـه ب ـانـزم t و(گرم)  تازه هياول وزن t ، Wiزمان

)Kumari et al., 2014.(  
 از Ulvaهاينسبي جلبك رشد نرخبراي محاسبه درصد 

  :ديگرد استفاده 2 فرمول

  2RGRi (% d-1) = [(Wt-Wi)/ (Wi×Δt)] ×100           2فرمول 

وزن  t ،Wiوزن تازه جلبك (گرم) در زمان Wt، 2در فرمول 
 Rabiei(مدت زمان طي شده به روز است  Δtتازه اوليه (گرم) و 

et al., 2014(.  
. براي تعيين ديگرد ثبت ظهر و صبح روزدر هر  هاتانكي دما

ساخت ژاپن و  ATAGOشوري از دستگاه شوري سنج چشمي 
ساخت  330iمدل  WTWمتر  pH از دستگاه pH براي تعيين

در شروع مطالعه و در پايان  pHآلمان استفاده گرديد. شوري و 
  هر هفت روز ثبت شدند.

  
در ساحل چابهار (اقتباس  U. rigida: موقعيت محل جمع آوري جلبك 1شكل 

  )1389از قرنجيك و روحاني، 

——— 
1 Daily growth rate 
2 Relative growth rate 

ضريب همبستگي پيرسون بين ميزان كود و نرخ رشد روزانه 
و همچنين بين ميزان نرخ رشد روزانه و دما محاسبه گرديد. 
جهت بررسي تاثيرغني سازي مواد مغذي نيترات و فسفات بر 

از  ها (بر حسب گرم) در هر يكتوده جلبكميانگين رشد زي
با  .طرفه استفاده شديك ANOVAتيمارها از آزمون آماري 

ها از نرمال بودن داده Kolmogorov-Smirnovاستفاده از آزمون 
براي  ANOVAآماري  آزموناطمينان حاصل گرديد. از 

 جهت Tukey محاسبات آماري استفاده شد. از پس آزمون
 %95 اربا سطح معني د مارهايت نيانگيم نيب چندگانه سهيمقا
 و 16، نسخه SPSSه برنام ازي آماري زهايآنالي برا. شد ستفادها

 دش استفاده 2007، نسخه  Excelاز نمودارها رسمي برا
)Buapet et al., 2008.(  

  . نتايج و بحث3

  ها در تيمارهاي نيتراتبررسي ميزان رشد جلبك 3-1

نتايج حاصل از بررسي تيمارها نشان داد كه در روز هفتم 
داري با توده تفاوت معنيتيمارهاي نيترات از نظر رشد زي

دار )، اما با تيمار شاهد اختالف معني<05/0Pيكديگر نداشتند (
). همزمان با افزايش ميزان غلظت كود نيترات، >05/0Pداشتند (

ها نيز در تيمارهاي نيترات تفاوت نشان داد. رشد جلبك
 90/3±36/0ميانگين) ±بيشترين ميانگين وزني (انحراف معيار

درصد  57/55 ±15/1بود. اين تيمار با  2گرم مربوط به تيمار 
الف). با  2بيشترين نرخ رشد روزانه را نشان داده است (شكل 

ميلي گرم بر ليتر  40و  30افزايش غلظت كود در تيمارهاي 
نيترات، كاهش نرخ رشد و درصد نرخ رشد روزانه مشاهده 

ها در روز چهاردهم ررسي رشد جلبكگرديد. نتايج حاصل از ب
همانند روز هفتم بود. در روز چهاردهم نيز بيشترين ميانگين 

 ±57/8گرم) و درصد نرخ رشد روزانه ( 50/10±20/1وزني (
درصد  43/19) مشاهده شد كه نسبت به روز هفتم معادل 75

ب). نتايج حاصل از بررسي رشد  2افزايش نشان داد (شكل
يست و يكم در تيمارهاي نيترات نشان داد كه ها در روز بجلبك
داري داشته و با ساير تيمارهاي نيترات اختالف معني 2تيمار 

دار داشتند همه تيمارهاي نيترات نيز با تيمار شاهد تفاوت معني
)05/0P< اختالف معني داري وجود  4و  3، 1). بين تيمارهاي

با افزايش ). در روز بيست و يكم پرورش نيز <05/0Pنداشت (
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ها تفاوت غلظت كود نيترات در تيمارهاي مختلف، رشد جلبك
 ±20/1بود ( 2نشان داد. بيشترين ميانگين وزني مربوط به تيمار 

 ±70/5گرم) به طوري كه در اين تيمار نرخ رشد روزانه  25/16
ج). نتايج حاصل از بررسي در روز  2درصد بود (شكل  38/77

ميلي  20ست و يكم بود و تيمار بيست و هشتم همانند رور بي
دار داشت گرم بر ليتر نيترات با ساير تيمارها اختالف معني

د). در روز بيست و هشتم بررسي نيز با افزايش غلظت  2(شكل 
ها تفاوت نشان كود نيترات در تيمارهاي مختلف، رشد جلبك

داد. بيشترين ميانگين وزني روز بيست و هشتم نيز مربوط به 
گرم) به  44/21 ±74/1ميلي گرم بر ليتر نيترات بود ( 20تيمار 
درصد  56/76 ±23/6كه در اين تيمار نرخ رشد روزانه طوري

ها روند محاسبه شد. در مجموع در همه تيمارها، رشد جلبك
  افزايشي نشان دادند.

  
در تيمارهاي مختلف كود نيترات در  U. rigida: ميانگين رشد جلبك 2شكل 

 40، 4؛ تيمار 30، 3؛ تيمار 20، 2؛ تيمار 10، 1بررسي (تيمار  طي چهار هفته
دهنده انحراف معيار و حروف غيرمشابه ها نشانميلي گرم بر ليتر) (آنتنك

  )).>05/0Pدار هستند (دهنده اختالف معنينشان

 .Uهاي نتايج حاصل از بررسي درصد رشد نسبي جلبك

rigida نسبي مربوط به  نشان داد كه بيشترين درصد نرخ رشد
روند كاهشي وجود  28و  21، 14روز هفتم بود و در روزهاي 
در تيمار  U. rigidaهاي ، جلبك28داشت. در كل در پايان روز 

) 3توده (شكل ميلي گرم بر ليتر نيترات، بيشترين افزايش زي 20
و نرخ رشد روزانه را داشتند. ضريب همبستگي پيرسون بين 

 2هــا در تيمـار صد رشد روزانه جلبكافزايش دمـاي آب و در
) به دست آمد. ضريب منفي =R )000/0P= -894/0به ميزان 

دهد كه با افزايش دماي آب، نرخ رشد روزانه پيرسون نشان مي
  يابد.ها كاهش ميجلبك

  

  
در تيمارهاي مختلف كود  U. rigidaهاي : مقايسه ميانگين رشد جلبك3شكل 

 40، 4؛ تيمار 30، 3؛ تيمار 20، 2؛ تيمار 10، 1تيمار نيترات طي چهار هفته (
  دهنده انحراف معيار هستند.)ها نشانميلي گرم بر ليتر) (آنتنك

  ها در تيمارهاي فسفاتبررسي ميزان رشد جلبك 3-2

ها در تيمارهاي مختلف فسفات در روز بررسي رشد جلبك
 و 10دهد بين تيمار الف) نشان مي 4هفتم آزمايش (شكل 

دار وجود ندارد ميلي گرم بر ليتر فسفات اختالف معني15
)05/0P> ،ميلي گرم بر ليتر  20و  5). اما بين تيمارهاي شاهد

). بيشترين >05/0Pفسفات اختالف معني دار وجود دارد (
گرم) و نرخ رشد روزانه در تيمار  75/2 ±40/0ميانگين وزني (

درصد بود.  29/39 ±76/5ميلي گرم بر ليتر فسفات به ميزان 10
ميلي گرم بر  20و15با افزايش غلظت كود فسفات در تيمارهاي 

ليتر فسفات، نرخ رشد و درصد رشد روزانه روند كاهشي نشان 
 15ميلي گرم بر ليتر فسفات با تيمار  10تيمار  14داد. در روز 

). اما <05/0Pميلي گرم بر ليتر فسفات اختالف معني دار نداشت (
ب).  4) (شكل>05/0Pدار نشان داد (ها تفاوت معنيبا بقيه تيمار

ميلي گرم  10نيز مربوط به تيمار  14بيشترين ميانگين وزني روز 
كه در اين تيمار نرخ ) به طوري64/4 ±03/1بر ليتر فسفات بود (

درصد بود. با وجود افزايش رشد  12/33 ±34/7رشد روزانه 
رصد نرخ رشد ها در روز چهاردهم آزمايش، دتوده جبلكزي

كاهش نشان داد.  93/0آزمايش به مقدار  7روزانه نسبت به روز 
در روزهاي بيست و يكم و بيست و هشتم بررسي نيز، افزايش 

ميلي گرم بر ليتر فسفات با بقيه تيمارها اختالف  10توده تيمار زي
كه در روز بيست و هشتم )، به طوري>05/0Pدار نشان داد (معني

ميلي گرم بر ليتر فسفات با ساير  10ار بين تيمار داختالف معني
تيمارها و نيز بين بقيه تيمارها با يكديگر بيشتر شد. بيشترين 

گرم و نرخ  59/6 ±05/1ميانگين وزني در روز بيست و يكم 
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درصد بود. درصد نرخ رشد روزانه  38/31 ±99/4رشد روزانه 
و  81/18زان نسبت به روزهاي هفتم و چهاردهم به مي 21در روز 

ج). در روز بيست و  4درصد كاهش نشان داد (شكل  88/7
 ±72/0بود ( 10هشتم بيشترين ميانگين وزني مربوط به تيمار 

 ±56/2كه در اين تيمار نرخ رشد روزانه گرم)، به طوري 05/9
  د). 4درصد بود (شكل  32/32

  
در تيمارهاي فسفات در طي چهار  U. rigida: ميانگين رشد جلبك 4شكل 

ميلي گرم بر  20، 4؛ تيمار 15، 3؛ تيمار  10، 2؛ تيمار 5، 1هفته بررسي (تيمار 
دهنده دهنده انحراف معيار و حروف غيرمشابه نشانها نشانليتر) (آنتنك
  )).>05/0Pدار هستند (اختالف معني

روزه  7در طي هر چهار دوره  U. rigidaبررسي رشد جلبك 
در تيمارهاي مختلف كود سوپر فسفات نشان مي دهد كه اين 

ميلي گرم بر ليتر فسفات افزايش رشد  10جلبك در تيمار 
تري نسبت به ساير تيمارها داشته است (شكل تر و مطلوبمناسب

هاي هفتم، چهارده و ). درصد نرخ رشد روزانه نسبت به هفته5
درصد،  40/19و  81/8، 93/2بيست و يكم به ترتيب به مقدار 

روند كاهشي نشان داد. ضريب همبستگي پيرسون نيز بين دماي 
به  2ها در تيمار آب و افزايش درصد نرخ رشد روزانه جلبك

دهنده ) محاسبه شد كه نشان= 149/0R = )645/0Pميزان 
  همبستگي ضعيف بين دما و نرخ رشد روزانه است.

زمايش تعداد هفت تانك جلبك از تيمارهاي حاصل از آ
هفته  9فسفات از پايان روز بيست و هشتم انتخاب شده به مدت 

ميلي  10و 20هاي روز) در غلظت 91بعدي (در مجموع به مدت 
گرم بر ليتر (نيترات و فسفات) پرورش داده شدند. تغييرات رشد 

روزه از رشد افزايشي بر خوردار بود و  91توده تا پايان دوره زي
تغييرات درصد نرخ رشد روزانه از كاهش رشد مشاهده نشد. 

هفته اول تا هفته چهارم (مربوط به كود فسفات) كاهش يافت و 

از هفته پنجم تا هفته هشتم روند صعودي داشت. از هفته هشتم 
) روند تقريبا ثابت را نشان داد. 91) تا سيزدهم (روز 84(روز 
  ). 6به نهايت رشد طولي رسيدند (شكل  77ها تا روز جلبك

  
در تيمارهاي مختلف كود  U. rigidaهاي : مقايسه ميانگين رشد جلبك5شكل 

 20، 4؛ تيمار 15، 3؛ تيمار 10، 2؛ تيمار 5، 1فسفات طي چهار هفته (تيمار 
  دهنده انحراف معيار هستند.)ها نشانميلي گرم بر ليتر) (آنتنك

  
و هشتم روز ( تا روز بيست  91در طي مدت  U. rigida: رشد جلبك 6شكل 

ميلي گرم  10+20مربوط به تيمارهاي فسفات) در كودهاي نيترات + فسفات (
  دهنده انحراف معيار هستند.)ها نشانبر ليتر) (آنتنك

گراد با درجه سانتي 39/30 ±23/4ميانگين تغييرات دما 
درجه  35گراد در آذر ماه و حداكثر درجه سانتي 17حداقل 
 ±8/3د. ميانگين تغييرات شوري گراد در آبان ماه ثبت شسانتي

63/41 psu  (در شروع هر هفته پرورشي) 37با حداقل شوري 
psu  49و حداكثر psu  بوده است. تغييراتpH   با  89/8تا  1/8از

  اندازه گيري شد.  49/8 ±21/0ميانگين 
ها به سه دسته عناصر درشت مواد مغذي مورد نياز جلبك
عناصر ريز مغذي (آهن، روي، مغذي (نيتروژن، فسفر، كربن)، 

، تيامين 12ها (ويتامين بمس، منگنز، موليبدن و غيره) و ويتامين
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). نيتروژن Harrison and Hurd, 2001شوند (و بيوتين) تقسيم مي
هاي طبيعي و فسفر، رشد و توليد جلبك را در بيشتر محيط

كنند. زماني كه نيتروژن و فسفر در عمليات آبزي محدود مي
كند. بنابراين با ي افزوده شوند، كربن محدوديت پيدا ميپرور

هاي پرورش، محدوديت كربن تا حدودي بر طرف هوادهي تانك
 Harrisonها مهم هستند (شود. اين سه عنصر در رشد جلبكمي

and Hurd, 2001; Buapet et al., 2008ها هاي رشد جلبك). نرخ
غذي، دسترسي نور، هاي ماده مبه شرايط محيطي از قبيل غلظت

- هاي جلبكباشد. بسياري از گونهدما و آشفتگي آب وابسته مي
كنند هاي باالي ماده مغذي ازدياد پيدا ميهاي سبز در غلظت

)Buapet et al., 2008ها تابع دامنه غلظت ). رشد و توليد جلبك
هاي طبيعي و نيز در شرايط پرورش نيترات و فسفات در محيط

طالعات نشان داده است كه نرخ رشد روزانه در خشكي است. م
تواند بر اساس گونه، شرايط رشد و دوره پرورش مي  Ulvaجنس

  ). Neori et al., 2004مختلف باشد (
تواند به طور مناسب تغيير هاي كود دهي ميدفعات و غلظت

داده شود. هر چند افزودن غلظت مناسب ماده مغذي و حفظ آن 
). Harrison and Hurd, 2001بيشتري دارد (در تمام دوره تاثير 

در بررسي حاضر چهار تيمار نيترات و يك تيمار شاهد هر كدام 
بيني شده در هر با سه تكرار در نظر گرفته شد و ميزان كود پيش

يك از تيمارها به صورت روزانه تجديد شد و تاثير آنها بر رشد 
و   Buapetدر بررسي بررسي گرديد. U. rigida هايجلبك

) حداكثر درصد نرخ رشد نسبي روزانه جلبك 2008همكاران (
Ulva reticulata  ميلي گرم  4/20% در نيترات (1/15در روز هفتم

بر ليتر) در روز گزارش شد. در بررسي حاضر ميزان حداكثر 
ميلي  20تراتيندر تيمار  U. rigidaدرصد نرخ رشد نسبي جلبك 

% در روز هفتم بود. به نظر 43/41 ±15/5گرم بر ليتر به ميزان 
 Ulva reticulataنسبت به جلبك  U. rigidaرسد كه جلبك مي

) در 2014و همكاران ( Kumariرشد نسبي بهتري داشته است. 
را در تيمارهاي  U. lactucaروزه، رشد جلبك  7طي دوره اي 

 20جداگانه نيترات و فسفات بررسي نمودند. اين جلبك در تيمار 
ميلي گرم بر ليتر  10رم بر ليتر نيترات و همچنين در تيمار ميلي گ

فسفات بيشترين رشد را نشان داد. در بررسي حاضر نيز بيشترين 
ميلي گرم  20هاي نيترات در غلظت U. rigidaميزان رشد جلبك 

  ميلي گرم بر ليتر مشاهده شد. 10بر ليتر و در فسفات 
Msuya  وNeori )2008 جلبك (U. lactuca  نوع  4را در

، 26، باال 134به ميزان خيلي باال  NH3+NH4غلظت مواد مغذي 

ميكرومول، در پساب حاصل از استخر  1و خيلي پايين  20 پايين
ماهيان پرورشي سيستم متراكم پرورش دادند. در اين بررسي رشد 

ميكروموالر از همه تيمارها به صورت  20توده جلبك در تيمار زي
طور بر اساس اين گزارش ). همين>05/0Pبود (معني داري بيشتر 

- افزايش سرعت آب و مقدار بار مواد مغذي در افزايش توليد زي
توده موثر بود. آشفتگي آب در اثر هوادهي تاثير چنداني روي رشد 

). Msuya and Neori, 2008دليل عمق كم آب نداشت (ها بهجلبك
با  U. rgidaلبك توده جدر مطالعه حاضر نتايج حاصل از رشد زي

كه در ) مطابقت داشت، به طوريNeori )2008و  Msuyaبررسي 
هاي پايين، رشد غلظت هاي خيلي باالي مواد مغذي و نيز غلظت

  توده جلبك كمتر و در غلظت مناسب، بيشتر بوده است.زي
Rabiei ) قدرت جذب زيستي جلبك 2014و همكاران (U. 

reticulata ميگوهاي مولدگاه را در تفريخPenaeus monodon   به
روز مورد بررسي قرار دادند. بر اساس گزارش اين  12مدت 

 ±1/0به  U. reticulata جلبك متوسطي نسب رشد نرخمحققين، 
روز،  12در مطالعه حاضر، طي  .ه استديرس وزدر ر%  6/1

ميلي گرم بر ليتر  20در تيمارِ  U. rigidaدرصد رشد نسبي 
% محاسبه شد. بر اين اساس  34/24 ±93/4زان نيترات، به مي

 U. reticulataبرابر نسبت به جلبك  21/15افزايش رشدي معادل 
حاصل از  U. rigidaدر بررسي حاضر، جلبك  مشاهده شد.

آزمايش كود سوپر فسفات به مدت نه هفته بعد پرورش داده 
 ها بررسي گرديد. نرخ رشد از هفته پنجم تاشدند و نرخ رشد آن

) تا 84هفته هشتم روند صعودي داشته و از هفته هشتم (روز 
). 5) روند تقريبا ثابت را نشان داد (شكل 91سيزدهم (روز 

هاي به نهايت رشد طولي رسيدند. يكي از تال 77ها تا روز جلبك
متر رشد نمود سانتي 20اين جلبك، به طور قابل توجهي، بيش از 

  كند.نميكه در طبيعت تا اين اندازه رشد 
) روي 1395بر اساس بررسي هاي زارعي جلياني و همكاران (

، Hypnea flagelliformisو  Gracilariopsis persicaهاي جلبك
Choi )2003 روي (U. pertusa ،Fortes  وLüning )1980 (
-Deو  U. mutabilis) روي U. lactuca ،Nordby )1977روي 

Casabianca  وPosada )1998 روي (U. rigida  مشاهده شد كه
رشد با افزايش دما (بيش از دماي مطلوب رشد) همبستگي منفي 

 23ها با كاهش دما تا داشته است. در بررسي حاضر نيز جلبك
گراد از آذر ماه تا دهه دوم دي ماه افزايش رشد درجه سانتي

رسد كه محدوديت مواد مغذي مناسبي را نشان دادند. به نظر مي
هاي سرد منطقه چابهار باعث كاهش رشد ت در ماهنيترات و فسفا
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گردد. از طرفي در در زيستگاه طبيعي مي U. rigidaهاي جلبك
دو ماه اول پاييز به علت فروكش كردن مانسون و افزايش دماي 

درجه  35ها تا آب و هواي منطقه (افزايش دماي آب تانك
نتايج  ها كاسته شد. بر اين اساسگراد)، از رشد جلبكسانتي

) كه رشد كمتر 1383مطالعه حاضر با نتايج آبكنار و همكاران (
  ها را در پاييز گزارش نمودند، مطابت دارد.جلبك

  گيريه. نتيج4

سامانه دريايي است مهمترين جلبك بوم U. rigidaجلبك 
)Buapet et al., 2008 مطالعه حاضر نشان داد كه جلبك .(U. 

rigida  10ميلي گرم و فسفات  20در غلظت مواد مغذي نيترات 
ميلي گرم، بيشترين درصد نرخ رشد را داشته است. نرخ رشد 
روزانه اين جلبك در تيمار نيترات همبستگي منفي و در تيمار 
فسفات همبستگي مثبت با دما را نشان داد. اين امر نشان مي دهد 

سب مواد مغذي كه با سرد شدن هوا و فراهم بودن غلظت منا
ميلي گرم بر ليتر) بيشترين 10و  20نيترات و فسفات (به ترتيب 

هاي از جلبك U. rigidaرشد را از خود نشان خواهد داد. جلبك 
تند رشد و اقتصادي بوده و مي توان آن را در فصول مختلف سال 

گراد) از درجه سانتي 23پرورش داد. با افزايش دما (بيش از 
سته خواهد شد. براي پرورش آنها به آب شدت رشد آنها كا

هاي پرورشي را مي توان در شيرين نياز نيست. محصول جلبك
بهداشتي، خوراك دام و -صنايع مختلف دارويي، غذايي، آرايشي

هاي زيستي، (گاز زيستي و اتانول زيستي) و طيور، تهيه سوخت
ك اصالح خاك و رشد گياهان و غيره به كار برد. چنانچه اين جلب

هاي آبزي در منابع غني نيتروژن (در محيط كشت يا پساب
% وزن خشك 44پروري)، پرورش يابد درصد پروتئين آن به 
اي بااليي دارد و خواهد رسيد. بنابراين از اين لحاظ ارزش تغذيه

با پرورش آنها، ضمن فراهم نمودن بخشي از غذاي مورد نياز و 
كسيد كربن به حفظ ساير نيازهاي بشر، با كاهش ميزان دي ا

  محيط زيست كمك خواهد شد.

  سپاسگزاري. 5

وسيله از جناب آقايان مهندس افراسياب اژدري و بدين
ها سنجي جلبكمهندس علي رضا صوفي كه در زمينه زيست
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  مهرگان كفزي نواحي ايرانيمطالعه كيفي ساختار جوامع بي
 مكران (عمان) يايدر زيركشندي شمال شرق

   2مقصودلو عبدالوهاب ،*1ممتازي فرزانه

 momtazi.f@gmail.com يكي:تهران، پست الكترون ي،و علوم جو يشناسيانوساق يپژوهشگاه مل يا،در يستيگروه علوم ز استاديار - 1

 wahab@inio.ac.ir: يكيكترونتهران، پست ال ي،و علوم جو يشناسيانوساق يپژوهشگاه مل يا،در يستيگروه علوم ز استاديار - 2

  17/7/95 تاريخ پذيرش:                                          نويسنده مسوول *                                        28/9/94تاريخ دريافت: 

  چكيده
درياي مكران بود. ايي جوامع كفزي منطقه زير جزر و مدي بخش شرقي هدف مطالعه حاضر شناسايي تركيب گونه

از جوامع  1391متر مربع و در اسفند ماه  25/0عمليات نمونه برداري با استفاده از گرب ون وين  در اين مطالعه
 حداكثر و متر 19(حداقل  گواتر خليج تا پزم خليج ساحل درياي مكران روبه روي از دور هاي آب محدوده كفزي
قابل  شناسايي و راهنماهاي ميداني هايري شده توسط كليدها و اطلسآوهاي جمعنمونه. متر) انجام پذيرفت 210

انجام شد.  2، نسخه PASTو  5، نسخه Primerدسترس شناسايي شدند و آناليزهاي آماري نيز توسط نرم افزار 
 52 مطالعه، هاي حلقوي، نرم تنان، مرجانيان و ماردمان مشاهده شدند. در اينهاي جانوري بندپايان، كرمشاخه

 24 سطح جنس و با توجه به وضعيت بهتر ظاهري تا تاكسون 27شناسايي شدند.  خانواده 47 به متعلق تاكسون
 با پوستان سخت زيرشاخهدهنده،  يلتشك يهاتاكسون ين. در بيدندگرد ييسطح خانواده شناسا تا باقيماندهتاكسون 

خود ه را ب كفزيان يبدرصد ترك يشترينب %22با  يحلقو يهاو كرم % 28دو شاخه نرم تنان با  آن از پس و 48%
  اختصاص دادند.

  بلوچستان، درياي مكران.وسيستانشرقن،مانسويشپساحل،ازدوركفزيان جانوري :كلمات كليدي
   

 مقدمه. 1

در  يستيز شاخص يكعنوان ه ساختار جوامع كفزيان ب مطالعه
 يانب به وتعيين تغييرات تنوع زيستي، ارزيابي اثرات آلودگي دريا 

دارد  ياهميت زياد ياييدر يهايستگاهز يفيتك يابيدر ارز يگرد
(Borja, 2004, Roozbahani et al., 2010; Krupp, 2002) عمق .

 ميزان ي،و مد جزر دوره رسوب، بندي دانه ي،شور ،آب، دما
 فراواني و جوامعساختار  ،مانسون و پديده آب محلول اكسيژن

 و راد يـانـميسل( دـدهنرار ميـاثير قـرا تحت ت انـكفزي
 ;Nourinezhed et al., 2013; Javanshir, 2013)1392 همكاران،

(Hamzavi et al., 2012; Baustian and Rabalais, 2009 .بررسي 
- يمكران نشان م دريايفارس و  يجخل در يشينسوابق مطالعات پ

 هايتاكسون زمينه در متعددي يشناس آرايهدهد كه مطالعات 
 ;Melvill, 1928است ( گرفته صورت مكران درياي كفزي

Melvill, 1896 (Hogarth, 1988; Bosch and Bosch, 1982; .
 1355-1358 يبه سال ها خصوص در اين منسجم گشت اولين
. موسسه گرددبر مي UNDP-FAOدر قالب طرح  يشمس يهجر
 يانكفز يرذخا يشپا يقاتيپروژه تحق يناول يرانا يالتش يقاتتحق

نسب  ي(ول نمود شروع 1377سال  درمكران را  يايدر يدر آبها
با مطالعه روي ) 1380( نيكويان ).1389و  1382، و همكاران
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چابهار در سال  يجخل كفزيان زنده توده ميزان و پراكنش فراواني،
 هاي كرم ،)%21( دوجورپايان يبترته ب ي رافراوان بيشترين 1374

) %6/10( هاي) و دوكفه ا%7/15 (پايان شكم ،)%19(حلقوي 
 جزر ينب ينواح ) كفزيانAhmed )1993و  Ismail. گزارش نمود

 يامارات متحده عرب يدر سواحل شرقرا حرا  يهاجنگل يمد و
 نمودند. يگونه را معرف 22و كردند  يمكران بررس يايواقع در در

منطقه حفاظت  كفزيان) جمعيت 1390راد و همكاران ( يمانيسل
 53و  ي نمودنددر شهرستان جاسك بررس را گابريك شده خور

و همكاران  اصغري .كردندشناسايي  راخانواده  31گونه متعلق به 
جنس از  71و  ياخانواده نرم تن دوكفه 19جنس از  43) 1392(

همكاران  و راد سليماني نمودند. گزارشخانواده شكم پا را  43
درشت  زيجوامع كف ياثرات مانسون تابستانه رو يزن) 1392(

ي نمودند. بر اساس گزارش اين سخور جاسك را برر در اندازه
 ها اي دوكفه و) گونه 22( ترين متنوع پايان شكم محققين
 يبررس يجنتا .در منطقه مورد مطالعه هستند كفزيان ترينفراوان
كه توسط  PGGOOS يقاتيتحق گشت فارس در يجخل كفزيان

 )1391-1393( جوي علوم و شناسي اقيانوس ملي پژوهشگاه
را نشان داد كه  يتاكسون عمده جانور هشتحضور  انجام شد،

است  يانمربوط به شكم پا يفراوان يشترينب يانم يندر ا
(Pourjomeh et al., 2014) گشت در اسفنداين . مرحله چهارم 

دور از ساحل  يهامكران و در محدوده آب يايدر در 1391ماه 
مشكالت در  يبرخ به دليل. يدر اجرا گردتگوا يجتا خل پزم يجخل
 دريايي، تريقدر مناطق عم يژهوه ب يان،كفز يان نمونه بردارزم

پر بودن  يمهن ياو  يگرب، خال يدنرس يينپا يهمچون زمان طوالن
 يايساختار بستر در در هبا توجه ب يگرب در زمان نمونه بردار

امكان  شناور، روي شده نصب هاي وينچ بودن محدود ،مكران
الزم  يدر مواردزيرا  .اشتبا سه تكرار وجود ند ينمونه بردار

 كورسمپلر يا و بردار روزت نمونه ،حامل گرب ينچو يكبود تا با 
 به تنها فوق در اين مقاله داليل به توجه با. گردد استفاده نيز

 دريايدور از ساحل  يهاآب اندازه درشت كفزيان كيفي بررسي
اي با توجه به هاي تنوع گونهتعيين شاخص .پرداخته شدمكران 

نيمه پر بودن گرب در زمان نمونه برداري و يا عدم تكرار نمونه 
ها در مطالعه حاضر انجام نپذيرفت. برداري در اكثر ايستگاه

شده كه خارج از  برداري نمونه هايايستگاه موقعيت جغرافيايي
 يبه همراه گزارش هاي تحت پوشش راپمي است،محدوده ايستگاه

 ايندوده مناطق ذكر شده، در مح يدجد يهااز حضور تاكسون
 يراپم يسازمان منطقه ا شده انجام پايشي هايگشت از را مطالعه

 ROPME Winterو  Mt. Mitchell Cruiseبه ويژه دو گشت 

2006 Oceanographic Cruise هاي بيشتري درآبكه ايستگاه -
شايان ذكر است در دو  سازد. يم يزمتماهاي درياي مكران داشته، 

گشت فوق ايستگاه هاي راپمي از رو به روي مسقط در عمان 
شروع و به سمت غرب (خليج فارس) گسترش داشته است. دو 

 ROPMEو  Umitaka-Maru Cruisesگشت ديگر راپمي شامل

Summer 2000 Oceanographic Cruise هاي عمدتاٌ در آب
 خليج فارس انجام شده است.

  هاروشمواد و . 2

فارس و  يجخل يشناسيانوساق گشت " چهارم مرحله در
 نيروي نايبند شناور از استفاده با كه (PGGOOS)" عمان يايدر

 يزاتيو تجه يمال يبانيپشت ايران و اسالمي جمهوري ارتش دريايي
 1391ي در اسفند ماه و علوم جو يشناسيانوساق يپژوهشگاه مل

از  دورو  يساحل آبهاي جانوريكفزيان جوامع  پذيرفت، انجام
 درياي محدودهمتر)  210متر و حداكثر  19ساحل ( حداقل 

قرار  يفيمورد مطالعه ك گواتر) حوالي تا پزم خليج (مقابل مكران
متغيرهاي محيطي بستر شامل سيلت ). 1جدول ،1گرفت (شكل

)Silt) رس ،(Clay كربنات كلسيم ،((CaCo3)) شن ،Sand و (
  نيز براي هر ايستگاه محاسبه گرديدند. (TOM)كل مواد آلي بستر 

  
: موقيعت مناطق نمونه برداري در آبهاي درياي مكران: (اقتباس با 1شكل 

  )NOAA coastline extractorاعمال تغييرات از سايت 

 مقطع سطح با گرب ون وين از استفاده با كفزي يها نمونه
 غربال و نمونه برداشت از پس. ندشد آوري جمع مربع متر 25/0

 محلول در ابتدا در ها نمونه)، متر ميلي 5/0( غربال  آنها كردن
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 و گرفتند قرار ٪7 دريا آب با ايزوتونيك منيزيم كلريد ناركوتيزر
 تثبيت هاي سپس نمونه. شدند تثبيت درصد 70 الكل در سپس
 اصلي، هاي گروه تفكيك از پس و منتقل شدند آزمايشگاه به شده
صفات  (SMZ 1500) يكونن يكروسكوپم يواستر از استفاده با

 هاي گروه شناسايي. مورفولوژيك آنها مورد بررسي قرار گرفتند
 كمك با ممكن، تاكسونوميك صنف ترين پايين تا كفزي مختلف

قابل دسترس  شناسايي و يا راهنماهاي ميداني هايكليدها، اطلس
و همكاران  Patersonاستفاده شد كه شامل موارد زير است: 

،  Jones (1986)؛Fauchald (1977)؛ Hibberd (2009) )؛2004(
درگاه  مانندموجود  ينترنتيا تاكسونوميك يهاپايگاهو  مقاالت
-http://species( ياييموجودات در ييشناسا

(identification.org/يخموزه تار پرتار هاي كرم شناسايي ، درگاه 
-http://www.nhm.ac.uk/researchانگلستان ( يعيطب

curation/research/projects/taxinfo/index2.html،( مطالعات 
Keable (2006) و Bruce (1986) يان، مطالعه جور پا ييدر شناسا

نرم  ) در زمينه ده پايان؛Türkay )2012و  Naderlooجامع 

 DEscription)تشريح تاكسونومي دلتاافزار كامپيوتري زبان 

Language for TAxonomy: DELTA) يرسا ييدر شناسا 
 در و؛ (Dallwitz et al., 2002)سخت پوست  يتاكسون ها

 نهيانجام شده در زم يو مطالعات بوم ها اطلس از استفاده مواردي
 يتجل و )1379( صحافي زاده نيحس نرمتنان از جمله مطالعات

شناسايي هاي انجام شده در اين مطالعه  . سپس)1373( پور
ها توسط متخصصان داخلي مورد تاييد قرار گرفتند. اين شناسايي

توسط دكتر ندرلو، دكتر ممتازي و دكتر در بخش سخت پوستان 
خلجي پيربلوطي و در بخش نرمتنان توسط خانم دكتر پروين 

از  Salazarرتار توسط دكتر هاي حلقوي پصادقي و در زمينه كرم
 Departamento de Ecología Acuática, El Colegio deدانشگاه 

la Frontera Sur, México .براي ترسيم  مورد تاييد قرار گرفتند
نمودار تركيب شاخه هاي مختلف جانوري در هر ايستگاه و در كل 

استفاده شد. فاصله   Excel 2007نرم افزارمنطقه مورد مطالعه از 
، Primerهاي مختلف توسط نرم افزار تاكسونوميك در ايستگاه

  انجام شد. 2، نسخه PASTتوسط نرم افزار  CCAو آناليز  5نسخه 

  : متغيرهاي محيطي ثبت شده براي هر ايستگاه1 جدول
  تمايز تاكسونوميك جغرافيايي موقعييت (m) عمق (%) رس (%) سيلت (%) ماسه (%) كربنات كلسيم (%) TOM ايستگاه

34 3/7  11/15 1/0 6/53 3/46 82  25°  03' N; 61° 02' E 27/82  
HB 5/6 7/19 2/0 9/64 9/34  82  25° 01' N; 60° 47' E 88/77  
BS 5/7  2/16 0 8/74 2/25 27  25° 04' N; 61° 08' E 72  
29 3/6 44/17 1/0 12 9/87 63  25° 12' N; 60° 41' E 97/84  
28 3/5 5/39 0 4/71 6/28 39  25° 14' N; 60° 42' E 29/85  
24  3/6 11/15 1/0 9/65 34 71  25° 11' N; 60° 31' E 80  
23  4 18 0 70 30 22  25° 15' N; 60° 31' E 3/87  
20  5/6 14 2/0 6/59 2/40 210  25° 07' N; 60° 15' E 76/84  
19  5/2 2/16 3/6 2/75 5/18 19  25° 14' N; 60° 17' E 84  

  
 و بحث جينتا. 3

خانواده شناسايي  47متعلق به تاكسون  52 در مطالعه حاضر
 ان،يجنس از دوجورپا پنجسطح جنس (تاكسون در  27شدند. 
جنس از  يك ان،يجنس از جورپايك  ان،يجنس از ده پا شش
 دوها و يادو جنس از دو كفه ،انيجنس از شكم پا 10 ان،يمرجان

سطح خانواده  تا باقيمانده تاكسون 25و) يحلقو يهاجنس از كرم
نمايندگاني از گروه هاي سخت  ).2(جدول  دنديگرد ييشناسا

آمده است. در  4پوست، پرتار و نرم تن شناسايي شده در شكل 
بندپايان  شاخهاين مطالعه فون غالب كفزي منطقه به ترتيب شامل 

) %22( يحلقو يكرم هاشاخه  و%) 28%)، شاخه نرم تنان (48(
نمونه  يها ستگاهيا يدر تمام بندپايان و نرم تنان . دو شاخهبود

ه ب زينرا  يفراوان نيشتريو لذا ب دنديشده مشاهده گرد يبردار
سابقه مطالعات پيشين در محدوه  ).1شكل ( دادند اختصاص خود

منطقه مورد مطالعه محدود است. با اين وجود مقايسه نتايج 
مطالعه حاضر با آبهاي مجاور درياي مكران در بخش غربي 

- هايي را نشان مي(خليج فارس) و شرقي (اقيانوس هند) تفاوت
دهد از جمله: تنوع پايين جوامع كفزي در خليج فارس به دليل 

 ;Al-Yamani et al., 2012)شرايط ويژه زيست محيطي آن 

Sheppard et al., 2010) و نيز تفاوت در تركيب ساختار جوامع .
كفزي. شاخه كرم هاي حلقوي، نرم تنان و بندپايان به ترتيب فون 

 ,.Zainal et al)ارس را تشكيل مي دهند اصلي كفزي خليج ف

2007; Naser, 2010; Sadeghi Nassaj et al., 2010; Keshavarz 

et al., 2012; Ismail and Ahmed, 1993). در بخش شرقي .
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 5500تا  4500درياي مكران، در مناطقي از اقيانوس هند با عمق 
اي جنس گزارش شده است كه در اين ميان كرم ه 39متر تعداد 

لوله اي (نماتودا)، كرم هاي حلقوي، سخت پوستان و نرم تنان 
. (Parithran et al., 2009)دهند فون غالب منطقه را تشكيل مي

بنابراين بر اساس داده هاي به دست آمده در مطالعه حاضر، منطقه 
مورد مطالعه داراي تنوع زيستي پاييني نسبت به اقيانوس هند بوده 

ل دهنده ساختار جامعه كفزي متفاوت و در گروه هاي تشكي
است. هرچند اين نتيجه گيري به علت محدود بودن نمونه 
برداري در مطالعه حاضر قابل تعميم نيست. در بين ايستگاه هاي 
مورد مطالعه از نظر تنوع تاكساي كفزي، كمترين تنوع در ايستگاه 

 20). تنوع اندك ايستگاه 2ثبت شده است (شكل  BSو  20هاي 
متر) و كاهش توليد در 210ا مي توان به دليل عمق باالي آن (ر

متر دانست. اما تنوع اندك جامعه كفزيان در  30اعماق بيش از 
توان تابعي از عمق دانست. تنوع اندك ثبت را نمي BSايستگاه 

شده در اين ايستگاه مي تواند به دليل عدم پرشدن گرب در حين 
ن ها در حين نمونه برداري و نمونه برداري و شسته شدن تاكسو

) نيز به تاثير اندازه 2002و همكاران (  Gageيا حتي آلودگي باشد.
غربال و گرب در تنوع و تراكم كفزيان اشاره كرده اند. با اين حال 

  مطالعات بيشتر روشن كننده دليل تنوع پايين منطقه خواهد بود. 

  
 هاي مختلف جانوري در ايستگاه هاي نمونه برداري شده : تركيب شاخه2 شكل

ها بيشترين فراواني را به خود اييدر مطالعه حاضر رده دوكفه
كه نمايندگان اعضاي اين رده در اند. به طورياختصاص داده

تمامي ايستگاه هاي نمونه برداري يافت شدند. در مطالعه سليماني 
بخش شمال غرب درياي ) روي نرمتنان 1390راد و همكاران (

%) را به خود 5/43ها بيشترين فراواني (ايمكران، رده دوكفه
شكم اند و سپس بيشترين فراواني متعلق به رده اختصاص داده

ي نسبت به شتريتنوع ب انيشكم پا با اين وجود ه است.بود انيپا
  رند.(راسته) دا يتاكسونوم يدر سطوح باال اي هادوكفه

) خانواده 1391صغري و همكاران (بر اساس مطالعه ا
Lucinidae ها و خانواده اياز رده دوكفهNassariidae   از رده

هاي ديگر شكم پايان داراي فراواني بيشتري در مقايسه با خانواده
- خانواده دوكفه 5خانواده شكم پا و  10هستند. در مطالعه حاضر 

تن غالب نرمها فون اياز دوكفه Veneridaاي ثبت گرديد، راسته 
 يها راسته ،بندپايان شاخه انيم از). 3منطقه بودند (شكل 

خود ه را ب تيغالب نيشتريب%) 46( انيو ده پا%) 46( انيدوجورپا
و  Stomatopoda ،%4با  Tanaidaceaگروه  اختصاص دادند.

Isopoda  رده برخوردار بودند. يمراتب كمتره ب فراوانياز  %2با 
احيه مورد در ن يحلقو ياز شاخه كرم ها يندهپرتاران تنها نما

 %) وPhyllodocida  )33 راستهرده،  ينكه در ا ندبود مطالعه
 اختصاص به خودرا  يتغالب يشترينب%) Eunicida )25 سپس
% و 17با  Sabellidaو  Terebellidaپس از اين گروه ها . دادند

Scolecida  وSabellida  قرار دارند. مطالعات متعددي روي 4با %
هاي حلقوي در بخش بين جزر و مدي خليج فارس و درياي كرم

 ;Bonyadi and Rahimian, 2009(مكران انجام شده است 

Yousefi et al., 2011; Fauvel, 1911, 1918( اما در بخش زير ،
مدي و مناطق عميق درياي مكران اطالعات اندكي وجود  و جزر
-Danish )(Wesenbergهاي به دست آمده در گشت . نمونهدارد

Lund, 1949هاي گشت ، نمونهJohn Murray )Monro, 1937 و (
) تنها مطالعات انجام Fiege )2002و   Weheبخشي از مطالعه

  هاي پرتار درياي مكران است.شده روي كرم

  
 مطالعه: درصد تركيب راسته هاي مختلف نرم تنان در منطقه مورد 3 شكل

هاي پرتار خانواده در مطالعه حاضر براي اولين بار كرم
Flabelligeridae  وHeterospio cf. catalinensis   از خانواده

Longosomatidae  در منطقه درياي مكران و خليج عمان ثبت
 Heterospio Ehlers, 1874ترين  ثبت از جنس شده اند. نزديك

 Kazmiدر آب هاي نزديك متعلق به درياي عربي و در مطالعات 
) گزارش شده 2002( Fiegeو   Wehe) وNaushaba )2013و 
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 Heterospio longissimaگونهاست. در اين مطالعات حضور 

Ehlers, 1874   از بخش هاي درياي عرب (مناطقي با حداقل
نواده اكسيژن) گزارش شده است. از نظر زيستگاهي اعضاي خا

Longosomatidae  ساكن رسوبات نرم بوده و در آبهاي ساحلي تا
- نواحي عميق پراكنده شده اند. اعضايي از اين خانواده از بخش

هاي اقيانوس آرام و درياي آتالنتيك معرفي شده اند. به طور 
معمول تعداد اندك اعضاي اين گروه در بيشتر مجموعه هاي 

ن ها به درون حفرات عميق كفزي شايد به دليل عقب نشيني آ
دانسته اند كه وسايل نمونه برداري قابلبيت نفوذ به اين عمق 

مطالعات انجام شده روي  .(Borowski, 1995)رسوب را ندارند 
دوجورپايان منطقه زيرجزر و مدي درياي مكران نيز محدود به 

) در خليج چابهار است. در اين مطالعه 1389مطالعه خيامي (
Leptocheirus sp.  براي اولين بار از درياي مكران گزارش شده

  است.

  
: نمايندگان شناسايي شده از گروه (الف)،  دوجورپايان و سخت 4 شكل

پوستان، (ب)  پرتاران و (ج)  نرم تنان (شناسايي نمونه ها توسط: دكتر رضا 
)، دكتر پروين صادقي Polychaeta( Sergio Salazar)، دكتر Decapodaندرلو (

)Mollusca ((  

ها از نظر متغيرهاي محيطي بيانگر تفاوت بسيار بررسي ايستگاه
 29زياد در ساختار بستر ايستگاه هاي نزديك به هم مانند ايستگاه 

است. بررسي ميزان متغيرهاي محيطي اين دو ايستگاه  28و 
داراي باالترين ميزان  28) نشان مي دهد كه ايستگاه 1(جدول 

بيشترين مقدار رس  29است. در ايستگاه كربنات كلسيم بوده 
ثبت شده است. بيشترين ميزان مواد آلي كل نيز در شرقي ترين 

ثبت شده است. بررسي  BSو ايستگاه  34ها يعني ايستگاه ايستگاه
تاثير عوامل محيطي و تركيب گونه ايي جامعه كفزي توسط آناليز 

CCA  صورت گرفت. نتايج به دست آمده از اين تحليل در مولفه
دهد كه مهمترين عامل % واريانس كل تغييرات، نشان مي17اول با 

). در اين 5محيطي تاثيرگذار مقدار سيلت و رس است (شكل 
مولفه ميزان سيلت تاثير مثبت و ميزان رس تاثير معكوس دارد. در 

ت نيز متغير محيطي درصد % واريانس كل تغييرا4 مولفه دوم با
شن، تاثيري معكوس دارد. همچنين بيشترين مقدار مولفه اول 

ثبت شده است. در  Echiuraو كمترين آن براي  Cnidariaبراي 
بيشترين مقدار و تاكسون  Molluscaمولفه دوم نيز تاكسون 

Cnidaria  كمترين مقدار را دارا است. با توجه به نتايج اين تحليل
 Mollusca ،Crustaceaطي مناسب براي سه تاكسون شرايط محي

تقريبا مشابه است. بر اساس نتايج به دست آمده  Annelidaو 
سخت پوستان نسبت به نرمتنان زيستگاه هايي با ساختار بستر 
دانه ريزتر را ترجيح مي دهند و كرم هاي حلقوي با ميزان شن 

ه در اين بستر همبستگي نشان مي دهند. مرجان منزوي يافت شد
دهد و مطالعه همگرايي زيادي با ميزان ماده آلي كل نشان مي

- شاخه ماردمان بيشترين همبستگي با ميزان شن بستر را نشان مي
  دهند.

  
ها و پارامترهاي محيطي بستر در طول مولفه هاي به : پراكنش تاكسون5 شكل

  CCAدست آمده از تحليل 
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  هاي شناسايي شده، حضور و عدم حضور آنها در ايستگاه هاي مورد مطالعه: تاكسون2جدول 

S34 S29 S28 S24 S23 S20 S19 BS HB صنف تاكسونوميصنف  خانواده جنس No 
      +   Urothoe Urothoidae Amphipoda Crustacea (S) 1  
+ +        Leptochirus Corophiidae Amphipoda Crustacea 2  
+ + + + +  +  + Eripisella Eriopisidae  Amphipoda Crustacea 3  
+ + + + + + +  + Ampelisca 

Ampeliscidae  

Amphipoda Crustacea 4  
  + + + + +  + Byblis Amphipoda Crustacea 5 
        +  Synopiidae Amphipoda Crustacea 6 
  +    +    Kalliapseudidae Tanaidacae Crustacea 7  
 +         Squillidae Stomatopoda Crustacea 8 
+ + + + +  +  +  Pasiphaeidae Decapoda Crustacea 9 
     +   +  Thalassinidae Decapoda Crustacea 10 
 + +  + + + + + Charybdis Protunidae  Decapoda Crustacea 11 
 + +      + Philyra 

Leucosiidae  

Decapoda Crustacea 12 
+         Arcania Decapoda Crustacea 13 
       +  Thalamita Protunidae  Decapoda Crustacea 14 
 +        Typhlocarcinus Pilumnidae Decapoda Crustacea 15 
       +  Polyonyx Porcellanidae Decapoda Crustacea 16 
       +   Hexapodidae Decapoda Crustacea 17 
       +  Natatolana Cirolanidae  Isopoda Crustacea 18 
 +        Heterocyathus Caryophyllidae  Sclarctina Cnidaria (P) 19 
 + +  + + +   Terebra  Terebridae Gastropoda Mollusca (P) 20 
 + +  +     Nassarius Nassariidae Gastropoda Mollusca 21 
+  +  +     Strombus; Tibia Strombidae Gastropoda Mollusca 22 
  +        Architectoniicidae Gastropoda Mollusca 23 
  +        Cymatiidae Gastropoda Mollusca 24 
  +  + + +   Umbonium Trochidae Gastropoda Mollusca 25 
+ + +  +     Natica; 

N
Naticidae Gastropoda Mollusca 26 

+ + +  +     Gemmula Turridae Gastropoda Mollusca 27 
 +        Dentalium Dentaliidae Gastropoda Mollusca 28 
    +    + Turritella Turritellidae Gastropoda Mollusca 29 
+ + + + + + + + +  Veneridae Bivalvia Mollusca 30 
  +        Cardiidae Bivalvia Mollusca 31 
       +  Chlamys Pectinidae Bivalvia Mollusca 32 
 +        Solecurtus Solecurtidae Bivalvia Mollusca 33 
      +    Mytilidae Bivalvia Mollusca 34 
   +       Eunicidae Eunicida Polychaeta 

(C)
35 

+    +      Lumbrineridae Eunicida Polychaeta 36 
+    +      Oenonidae Eunicida Polychaeta 37 
      +    Onuphidae Eunicida Polychaeta 38 
        +  Hesionidae Phyllodocida Polychaeta 39 
+ +   +  +    Glyceridae Phyllodocida Polychaeta 40 
   +   +  +  Nephtyidae Phyllodocida Polychaeta 41 
      +    Sabellidae Sabellida Polychaeta 42 
   +      Heterospio Longosomatidae Spionida Polychaeta 43 
  + +       Magelonidae Spionida Polychaeta 44 
  +        Spionidae Spionida Polychaeta  45 
      +    Ampharetidae Terebellida Polychaeta 46 
      +   Stylarioides Flabelligeridae Terebellida Polychaeta 47 
     + +    Sternaspidae Terebellida Polychaeta 48 
+          Capitellidae Terebellida Polychaeta 49 
      +     Echiura Echiura (Sc) 50  

 P: Phylum; S: Subphylum; C: Class; Sc: Subclass 
  

هاي يافت شده و بررسي شباهت زيستگاهي بر اساس نمونه
- براي ايستگاهمتغيرهاي محيطي ثبت شده، گروه بندي خاصي را 

هاي مورد مطالعه نشان نمي دهد. با اين وجود، با در نظر نگرفتن 
هاي بخش شرقي مي توان براي ايستگاه HBو  34هاي ايستگاه
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در  يكتفكعدم  خليج چابهار همبستگي بيشتري را مشاهده نمود.
 ينخاص ا يطگروه ها با توجه به كم بودن تكرارها و شرا يرسا

  وده است.گشت قابل انتظار ب
) در درياي 1392ساروي و همكاران ( زاده در مطالعه نصراله

خزر، همبستگي منفي پرتاران با ميزان ماده آلي بستر و همبستگي 
مثبت با رسوبات دانه درشت (شن) ديده شده است. اما برخالف 
نتايج به دست آمده در مطالعه حاضر همگرايي مثبتي بين سخت 

محاسبه فاصله درشت گزارش شده است.  پوستان و رسوبات دانه
انجام شد.  5، نسخه Primer استفاده از نرم افزار با يكتاكسونوم

 يستگاهدر ا ينو كمتر 34 يستگاهدر ا يكفاصله تاكسونوم يشترينب
BS .همچنين فاصله تاكسونوميك، بيشتر در نمونه  مشاهده گرديد

جدول ( هاي جمع آوري شده از ايستگاه هاي ساحلي ديده شد
در مطالعه حاضر نيز بيشترين تعداد تاكسون از ايستگاه هاي  ).1

آوري گرديدند كه داراي عمق كم و در جمع 29و  28ساحلي 
محدوده جريانات ساحلي بوده است. اين يافته قابل مقايسه با 

) است كه در منطقه خليج 2010و همكاران ( Sheppardمطالعه 
ي و ساختار بستر اشاره فارس به اهميت عمق آب، دما، شور

) در 2010و همكاران ( Sheppardنموده است. بر اساس گزارش 
مناطق ساحلي و با عمق كمتر به دليل قرار گرفتن در محدوده 
جريانات ساحلي، توليد اوليه افزايش يافته و به دنبال آن تنوع 

  كفزيان نيز افزايش خواهند يافت.

  گيرينتيجه. 4

ادي را در زمينه ساختار جامعه كفزي مطالعه حاضر سواالت زي
هاي دور از ساحل شرقي درياي مكران منطقه ايجاد كرده آب

است كه پاسخ به آنها نيازمند مطالعات دقيق و فصلي است. 
ايي در ايستگاه هاي مطالعه متغيرهاي ساختار بستر و غناي گونه

ك دهنده آن است كه نه تنها ايستگاه هاي نزديمورد مطالعه نشان
به هم از لحاظ جغرافيايي، خصوصيات بستر متفاوتي دارند بلكه 
غناي گونه اي آنها نيز متفاوت است و شباهت جامعه كفزي در 

 ها از فاكتور نزديكي جغرافيايي پيروي نمي كند. مطالعهآن

Uchupi  ) نيز بر ساختار هتروژن بستر درياي 2002و همكاران (
و همكاران   Sellanesمطالعه مكران تاكيد مي كند. با توجه به

 نينو ال (همچون جوي -اقيانوسي هاي ) كه اهميت پديده2007(
ساختار جوامع كفزي (به  يتوده و فراوان يبر ز) را و مانسون
ياد ز آليكم و مواد  يژناكس ميزانبا  گروه هايي كه خصوص

محيط سازش يافته اند) بررسي نموده اند، تفاوت هاي ثبت شده 
مطالعه حاضر در ساختار جوامع كفزي نرم تن را شايد حاصل از 

 و بتوان تابعي از اين عوامل دانست. بر اساس گزارش اصغري
 تاثير تحت پايان شكم و هاايدوكفه فراواني) 1392( همكاران
 پس هاايكفه دو فراواني كهبطوري گيرد، مي قرار تابستانه مانسون

. در مطالعه است پايان شكم فراواني از كمتر تابستانه مانسون از
 يفراوان يزمانسون صورت گرفته است ن يشحاضر كه در فصل پ

ه ذكر است ب ياناست. شا يانشكم پا ياز فراوان يشترها بيادو كفه
در جوامع  يفصل ياناتمانسون و جر يرمنظور مشخص نمودن تاث

 است.  يضرور يو سال يفصل يهايانجام نمونه بردار كفزي

 سپاسگزاري. 5

 PGGOOS مقاله حاضر بخشي از نتايج طرح پژوهشي گشت 
است كه با حمايت مالي پژوهشگاه ملي  391-021-02با كد 
شناسي و علوم جوي انجام شده است. مولفان بر خود اقيانوس

الزم مي دانند تا از پژوهشگران محترم سركار خانم دكتر پروين 
كه در  Sergio Salazarصادقي، دكتر رضا ندرلو و نيز دكتر 

شناسايي و تاييد نمونه هاي مورد مطالعه همكاري داشته اند 
  قدرداني نمايند.

  منابع

.، ك ،اجاللي خانقاه .؛ف ،محمدي زاده .؛م ،احمدي .؛ث ،اصغري
ها و شكم اي. بررسي اثرات مانسون تابستانه بر فراواني دوكفه1392

 ،مجله علمي شيالت ايران ،عمانپايان در سواحل ايراني درياي 
  .15- 23 صفحات ،2  شماره،  22 دوره

و انتشار نرم تنان سواحل  كيستماتيس ي. بررس1373م.،  ،پور يتجل
 403 ،رانيا التيش آموزش و قاتيسازمان تحق .فارس جيخل يرانيا

  .صفحه
اطلـس . 1379 .،ح ي،رامشـ .؛ب ي،دقوق ؛ه. ي،صحاف زاده نيحس

، تهران ،رانيا التيش قاتيموسسـه تحق ،فـارس جينرمتنـان خلـ
  .صفحه 248 چاپ اول،

در  يكف ز ياندوجورپا يتنوع و پراكنش عمود .1389 ،ه.يامي، خ
 يتارشد. دانشگاه ترب يعمان. رساله كارشناس يايدر يرانيسواحل ا
 صفحه. 112، نور-مدرس

 .،م ،بهره مند .؛ا ،وزيري زاده .؛م ،كشاورز .؛ا ،كامراني ا.؛ ،سليماني راد
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. بررسي بوم شناختي جمعيت ماكروبنتوزهاي منطقه حفاظت 1390
نشريه  ؛گابريك در شهرستان جاسك (درياي عمان) شده خور

   .31- 37، صفحات 7  شماره، 2 دوره، اقيانوس شناسي
ا.،  زاده، وزيري ا.؛ كامراني، م.؛ مند، بهره م.؛ كشاورز، ا.؛ راد، سليماني

 ماكروبنتيك جوامع ساختار بر تابستانه مانسون اثرات بررسي. 1392
، 3شماره  يان،آبز يمجله بوم شناس ،عمان) ياي(در جاسك خور

 .39-50صفحات 
 ؛.ح نگارستان، ؛.آ مخلوق، ؛.ع سليماني رودي، ؛.ح ساروي، زاده نصراله

 و كفزيان غالب هايرده بين روابط بررسي. 1392 ،.ف اسالمي،
 به با خزر درياي جنوبي حوضه در محيطيپارامترهاي  برخي

 يمولفه و متعارف كننده تناظر متغيره چند هاي آزمون كارگيري
-68صفحات  ،1 شماره چهارم، سال نشريه اقيانوس شناسي،. اصلي

51.  
. برآورد پتانسيل صيد كفزيان در خليج چابهار از 1380ع.، ،نيكويان.

مجله علمي شيالت ايران طريق محاسبه توليد ثانويه ماكروبنتوزها. 
  .77-102ات صفح ،2، شماره 10 ، دوره(فارسي)

 يرذخا يش. پا1389 .،ع ي،كمال .؛ن ي،صدق .؛م ،.آژير .؛ت ،نسب يول
 فصلنامهعمان به روش مساحت جاروب شده.  يايدر يآبها يانكفز

  .45-56 صفحات ،3 شماره دوم، سال جانوري، زيست محيط
 س.؛ ي،بهزاد ع.؛ ي،كمال .؛ر ي،دهقان .؛غ يانبرد،در .؛ت ،نسب يول

 يانكفز يرذخا يش. پا1382 .،ع ،ساالرپور ع.؛ يني،حس م.؛ يشي،درو
عمان به روش مساحت جاروب شده. موسسه  يايدر يهاآب
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  1/12/95 تاريخ پذيرش:                                       نويسنده مسوول *                                       28/10/95 تاريخ دريافت:

  چكيده
هاي دريايي مهم براي سواحل درياي مكران در جنوب ايران يكي از مناطقي با تنوع زيستي  است كه داراي زيستگاه 

ها در ها است. در اين مطالعه مدلسازي مطلوبيت زيستگاه براي دلفينبسياري از پستانداران دريايي از جمله دلفين
انجام شد. بر اساس نتايج  )MaxEntمنطقه مكران (سواحل شمالي درياي عمان) با استفاده از مدل حداكثر آنتروپي (

فاصله از ساحل و دماي سطحي آب به عنوان مهمترين پارامترها در شناسايي مناطق  به دست آمده از مدل، متغيرهاي
به دست آمد كه  84/0) معادل AUCمطلوب از جمله خليج گواتر شناخته شدند. همچنين شاخص سطح زير منحني (

تواند به آمده ميترين مناطق پراكنش است. نتايج به دست دهنده دقت و كارايي باالي مدل در شناسايي مطلوبنشان
 هاي ارزشمند دريايي باشد.ريزي حفاظتي بيشتر، از اين گونهعنوان ابزاري كارآمد جهت برنامه

  .ها)، مطلوبيت زيستگاه، پستانداران دريايي، دلفينMaxEnt(مدل حداكثر آنتروپي   كلمات كليدي:

    
  مقدمه. 1

درصد سطح كره زمين،  70ها با وسعتي بيش از اقيانوس
هاي جهان را سامانهبخش مهمي از پيچيده ترين و غني ترين بوم

هاي وسيع سامانه). اين بوم1391اند (ميگوني، در خود جاي داده
جانوران و اي از گياهان و عالوه بر زيستگاه، طيف گسترده

دهند بسياري از منابع انرژي معدني و غذايي بشر را تشكيل مي
داراني همچون پستانداران ). عالوه بر اين مهره1390(مجنونيان، 

ها بخش مهمي از تنوع هاي دريايي و كوسهدريايي، الك پشت
 درياي. (Block et al., 2011)گيرند زيستي آن را در بر مي

اي است كه رفت و آمد زياد پيچيده يشناسبومداراي  مكران
تهديد جدي براي حيات پستانداران دريايي اين منطقه  ،شناورها

. شودها محسوب ميها، گاوهاي دريايي و دلفيناز جمله نهنگ
آب و هواي معتدل و مرطوب هاي آزاد، آب ارتباط با از طرفي

هاي دريايي، وجود در فصل زمستان، تنوع باالي زيستگاه
برخي مناطق  و هاي حرارويش جنگل هاي متعدد در كنارخور
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زي و ساحلي آن مهمترين زيستگاه براي انواع جانوران خشكي
  است.براي تخم ريزي انواع ماهيان و ساير آبزيان  كانيآبزي و م

هاي با هاي دريايي داراي گونهدر منطقه مورد مطالعه گونه
پشتي نهنگ باله و) Dugong dugonاهميتي همچون گاو دريايي (

Balaenoptera physalus Linnaeus, 1758) هستند كه بر طبق (
باشند. اي، در معرض خطر انقراض ميگونه  IUCNليست قرمز
 Sousa) و دلفين گوژپشت Balaenoptera musculusنهنگ آبي (

chinensis (Osbeck, 1765)  كه طبق ليست قرمزIUCN  جمعيت
باشند. دلفين بيني در معرض تهديد ميها رو به كاهش است و آن

و دلفين  Tursiops aduncus (Ehrenberg, 1833)بطري هندي 
) در (Tursiops truncatus Montagu, 1821بيني بطري معمولي 

منطقه مورد مطالعه حضور دارند كه با توجه به محدوديت نقاط 
 ها هستند كههاي مربوط به خانواده دلفيندر دسترس تنها گونه

  وارد مدل شدند.
ها در از آنجا كه زيستگاه پستانداران دريايي به ويژه دلفين

اي و جهاني در معرض انواع تهديدات و هاي منطقهمقياس
كه تغيير اند، و با توجه به اينهاي انساني قرار گرفتهآشفتگي

شرايط و فرآيندهاي اقيانوسي متاثر از تغييرات اقليمي هستند، 
هاي دريايي و جوامع زيستي به انهـامـسكه بومرود انتظار مي

 ,.Palacios et al( رندـرار گيـط قـن شرايـاثير ايـشدت تحت ت

ها براي حفاظت . همچنين درك الگوهاي توزيع اين گونه2013)
در اتحاديه  1از آنها نيز ضروري است. گروه اختصاصي آب بازان

را مورد ارزيابي  گونه از آب بازان 87، 2جهاني حفاظت از طبيعت
گونه از پستانداران دريايي را در طبقه نزديك به  20قرار دادند و 

). بنابراين به منظور Breen et al., 2016تهديد معرفي كردند (
هاي پستاندار دريايي به اطالعات اطمينان از حفاظت موثر از گونه

ها نيازمنديم كه بيشتري در زمينه توزيع زماني و مكاني آن
تواند در اين زمينه كارايي الزم را داشته سازي زيستگاه ميمدل

  باشد.
مدلسازي مطلوبيت زيستگاه به عنوان ابزاري جهت تخمين 

ي وسيعي از مطالعات مربوط به زيستگاه مطلوب درون گستره
تنوع زيستي و مديريت در محيط خشكي و دريايي است. 

-مكاني گونهمدلسازي زيستگاه، دانش توزيع  عالوه بر اين كه
ها و ارتباط آنها را با متغيرهاي محيطي افزايش مي دهد 

)Praca et al., 2009تواند كاربرد زيادي در جهت )، مي
——— 
1 Cetacean Species Group 
2 International Union for Conservation of Nature 

ارزيابي اثرات تصميمات مديريتي و يا مخاطرات محيط زيستي 
ها داشته باشد. با وجود اين كه  تعداد بر توزيع مكاني گونه

طلوبيت زيستگاه در هاي در دسترس براي مدلسازي مروش
)، اما در ميان Guisan and Thuiller, 2005حال افزايش است (

دهد كه مدل ها تعداد زيادي از مطالعات نشان مياين مدل
به طور وسيعي مورد استفاده قرار گرفته است  3حداكثر آنتروپي

 ,.Kramer-Schadt et alو نتايج قابل اتكايي توليد كرده است (

2013.(  
 Cetorhinus ال براي بررسي توزيع مكاني كوسهبراي مث

maximus ) در كاناداSiders et al., 2013 نهنگ قاتل ،(
)killer whales) و دلفين (Feresa attenuata در نيوزلند (
)Torres et al., 2013 دلفين بيني بطري معمولي ،(
)(Tursiops truncates در درياي مديترانه )La Manna et 

(al., 2016 ) و دلفين گوژپشتSousa chinensis در خليج (
) از مدل مكسنت جهت Chen et al., 2016بيبو در چين (

مدلسازي مطلوبيت زيستگاه استفاده شده است. از جمله 
توان مطالعات انجام شده در ايران روي پستاندارن دريايي مي

) روي الگوي توزيع و 2016و همكاران ( Owfiبه مطالعه 
داران دريايي و همچنين مطالعه پورجمعه و تنوع پستان
هاي بزرگ جثه ) روي توزيع و فراواني گونه2014همكاران (

  دريايي اشاره نمود.
بر اساس مطالعات انجام شده در تعيين عوامل موثر بر 

ها، در اكثر مطالعات متغيرهاي محيطي همچون پراكنش دلفين
عمق  ، دماي سطحي آب، كدورت، شوري،a-غلظت كلروفيل

آب، شيب بستر و فاصله از ساحل به عنوان پارامترهاي موثر بر 
 ,.Tobeña et al( اندها در نظر گرفته شدهتعيين پراكنش دلفين

2016 Breen et al., 2016; La Manna et al., 2016; در ايران .(
هاي خشكي اكثر مطالعات مدلسازي مطلوبيت، بر زيستگاه

انجام مدلسازي زيستگاه  اند و تالشي جهتمتمركز شده
پستانداران دريايي انجام نشده است. لذا هدف از اين مطالعه، 

ها با استفاده از مدلسازي مطلوبيت مناطق پراكنش دلفين
دريايي مكران است -الگوريتم حداكثر آنتروپي در منطقه ساحلي

هاي بالقوه مطلوب دريايي، و عالوه بر مشخص كردن زيستگاه
ها نيز شناختي گونهفيزيكي موثر بر آشيان بوم مهم ترين عوامل

  مشخص خواهند شد. 

——— 
3 Maximum Entropy 
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  ها. مواد و روش2

  منطقه مورد مطالعه 2-1

ي مورد مطالعه در پژوهش حاضر، سواحل استان محدوده
ي درياي مكران را به سيستان و بلوچستان بود كه نيمي از كرانه

مال خود اختصاص داده است. در حال حاضر ساحل مكران از ش
به سراوان، از جنوب به درياي مكران، از شرق به كالت پاكستان 

). بر 1389و از غرب به بشاگرد محدود است (داور و همكاران، 
اين اساس حد غربي منطقه تا خور ميداني و حد شرقي آن مرز 
ايران و پاكستان در خليج گواتر است. بخش شرقي منطقه مورد 

اي بكر و توسعه شود، منطقهميمطالعه كه خليج گواتر را شامل 
 تواماخليج گواتر  خور و ،رودخانه باهو كالت نيافته است زيرا

ز اهميت زيست محيطي را يگاهي حايكي از مناطق مهم ذخيره
هي اليه جنوبي منطقه حفاظت شده تتاالبي كه من. تشكيل مي دهند

من انتيكي كم نظير و مژگاه ، يك ذخيرهاستدو واقع شده نگا
را تشكيل داده انبوهي از نباتات اغلب نادر گياهي و جانوري 

 و آبزي كنار پرندگان توان به حضور انواعاست. عالوه براين مي
 هادلفينبه انواع از پستانداران آبزي دريايي و  پرستوهاي انواع

  .اشاره كرد
هاي خشكي تعيين مناطق مطلوب زيستگاهي سامانهدر بوم
چندان پيچيده نيست. زيرا با توجه به ثابت بودن ها براي گونه
توان از طريق پارامترهاي مختلف، مناطقي با مطلوبيت محيط مي

- هاي دريايي به دليل اينكه بخشباال را تعيين كرد. اما در محيط
ها و موجودات از طريق سامانههاي مختلف محيطي و انواع بوم

د، تعيين زيستگاه يك سيال در ارتباط مداوم با يكديگر هستن
مطلوب چندان آسان نيست. از طرفي با توجه به اينكه آب بازان 

هايي با تحرك باال و در محيطي سيال هستند و مدت طوالني گونه
را در زير آب مي گذرانند، به همين علت مدلسازي و نقشه سازي 
زيستگاه آنها از طريق جمع آوري داده هاي مربوط به نقاط 

ي مطالعاتي در بخش دشوار باشد. مرز محدودهحضور مي تواند 
هاي آبخيز در هاي خشكي بر اساس مرز حوضهسامانهبوم

هكتار تعيين شد كه در  919,234,2بلوچستان جنوبي به مساحت 
دقيقه  33درجه و  26دقيقه تا  32درجه و  25عرض جغرافيايي 

 13درجه و  62دقيقه تا  13درجه و  59شمالي و طول جغرافيايي 
 100دقيقه شرقي قرار گرفته است. محدوده مرز خشكي تا 

كيلومتري از خط كرانه ساحلي بسته شد. جهت تعيين مرز آبي، 

كيلومتري  50بسته به نياز مطالعه و ساختار خط ساحلي در فاصله 
كيلومتري به عنوان محدوده  100از ساحل ايران و تا عمق 

اين منطقه بالغ بر  مطالعاتي دريايي در نظر گرفته شد. مساحت
محدوده منطقه مورد  1شود. شكل هكتار را شامل مي 653,698,1

  دهد.مطالعه را نشان مي

  
  : نقشه منطقه مورد مطالعه1شكل 

  آوري اطالعات و نقاط حضورجمع 2-2

با بررسي منابع قبلي و مرور مقاالتي كه در مورد پستاندارن 
چك  ،)Braulik et al., 2010دريايي اين منطقه انجام شده بود (

ها و نقشه منطقه مورد مطالعه تهيه ليستي به همراه عكس گونه
شد. با استفاده از عكس گونه هايي كه احتمال حضور آنها در 
منطقه وجود داشت و همراه با توضيحاتي كه در رابطه با 

ها، به جوامع محلي و به خصوص خصوصيات هر يك از گونه
ها توسط آنها شناسايي شدند ان ارايه شد، گونهماهيگيران و ملوان

و موقعيت حضور آنها روي نقشه منطقه عالمت گذاري شد. 
وارد گرديد. عالوه  ArcGisسپس اين نقاط در محيط نرم افزار 

بر اين بازديدهاي صورت گرفته از مناطقي مانند خليج گواتر در 
كار را  نيز صحت 1395و همچنين آذرماه سال  1394ماه سال دي

 و چابهار شهرستان زيست محيط حفاظت تاييد كرد. همچين اداره
چابهار اطالعاتي در رابطه با نقاط حضور  شيالت تحقيقات مركز

گونه از خانواده  10ها در اختيار قرار دادند. به طور كلياين گونه
ها در منطقه مورد مطالعه حضور داشت كه به دليل دلفين

گونه از آنهايي  6نقاط حضور آنها، فقط  محدوديت داده مربوط به
كه داراي اهميت حفاظتي و باالترين تعداد نقطه حضور بودند، 

هايي از خانواده دلفين كه وارد مدل شدند مدلسازي شدند. گونه
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شامل دلفين بيني بطري هندي، دلفين گوژپشت، دلفين بيني بطري 
اصاف بودند معمولي، دلفين يونس، دلفين فرفره و دلفين دندان ن

ها به يكديگر و كه به دليل نزديك بودن نواحي پراكنش آن
همچنين وسعت زياد منطقه، نقاط حضور تمام آنها با هم وارد 

. داده هاي مورد نظر طي (McClellan et al., 2014)مدل گرديد 
جمع آوري شدند. بر اين  94-95ماه هاي آبان تا بهمن سال 

ها در محدوده مورد دلفيننقطه از حضور  63اساس مجموع 
هاي مدلسازي شده تصاوير گونه 2مطالعه به ثبت رسيدند. شكل 

  دهند.موقعيت نقاط ثبت شده را نشان مي 3و شكل

  
  هاي مورد مطالعه در منطقه: تصاوير گونه2شكل 

  
  ها در محدوده مورد مطالعه: موقعيت نقاط حضور دلفين3شكل 

  پارامترهاي زيست محيطي 2-3

اساس مرور منابع صورت گرفته در شناسايي عوامل موثر بر 
ها، شش متغير جهت مدلسازي مطلوبيت دلفين بر پراكنش

، a-زيستگاه انتخاب شدند. اين متغيرها شامل غلظت كلروفيل
كدورت، دماي سطحي آب، عمق آب، شيب بستر و فاصله از 

در ساحل هستند. عوامل ذكر شده، از جمله فاكتورهاي تاثيرگذار 

ها هستند و پراكنش بسياري از انتخاب زيستگاه توسط دلفين
پستانداران دريايي تحت تاثير اين متغيرهاي زيست محيطي است 

(La Manna et al., 2016; Chen et al., 2016).  
هاي اخير مطالعات زيادي جهت استفاده از تصاوير در سال

نتايج  .است شدهانجام  آب كيفي پارامترهاي مطالعه اي درماهواره
 رابطه دارد اين در ايماهواره تصاوير كارايي از حاكي مطالعات اين

مباشري و  نمود. اشاره زير موارد به توانمي راستا اين در كه
 ) را به روشSSTآب ( سطحي اليه در تابشي شار )1389همكاران (

 امكان تخمين كه گرفتند نتيجه و نمودند بررسي دور از سنجش

 و همكارانChen دارد.  وجود ايماهواره تصاوير با آب دماي

 جهت AVHRRسنجنده  و SeaWifes) از تصاوير ماهواره 2004(

 وChang اند. استفاده كردهPearl رودخانه  آب كيفي بنديطبقه
-) تغييرات پارامترهاي كيفي آب از جمله كلروفيل2015(همكاران 

a سنجش از دور مورد ، درجه حرارت و عمق آب را با استفاده از
- صرفه به مقرون محققين، اين گزارش اساس اند. بربررسي قرار داده

چرخه  پيگيري و زيست محيط مديريتي بهبود نظارت، روش ترين
چهار  در كه است روش اين از با استفاده آب در موجود مغذي مواد
  .است شده رجوع آن به مداوم طور به گذشته دهه

اي ماهواره ترا و آكوا با تصاوير ماهوارهدر اين پژوهش نيز از 
جهت استخراج  NASAو همچنين از تارنماي  MODISسنجنده 

پارامترهاي ذكر شده استفاده شد (طرح جامع شناسايي منابع و 
). در اين مطالعه 1394بندي فضايي محيط زيست مكران، پهنه

 گراد) به عنوان شاخصي ازپارامتر دماي سطحي آب (درجه سانتي
تر پديده باالروندگي است زيرا منجر به حركت آب متراكم، خنك

- ها ميتر به سطح اقيانوسو سرشار از مواد مغذي، از عمق پايين
دهد. ها را افزايش ميشود و رشد و توليد فيتوپالنكتون

گرم بر متر مكعب) و دماي سطحي (ميليa -پارامترهاي كلروفيل
به  .بهمن درنظر گرفته شدند هاي آبان، آذر، دي وآب براي ماه

ماه ثبت شده  4دليل اينكه نقاط مربوط به حضور دلفين ها در اين 
ها را در است، براي مدلسازي بايد پارامترهاي مربوط به همان ماه

ماه باهم درنظر  4نظر گرفت و از آنجايي كه نقاط مربوط به 
نيز  ماه دماي آب و كلروفيل 4گرفته شده است بايد از ميانگين 

دهد. نتايج سنجش پارامترها را نشان مي 1استفاده شود. جدول 
ماهه اين دو متغير در  4همچين اليه هاي مربوط به ميانگين 

آورده شده اند. شيب بستر (درصد) با استفاده از  5و  4هاي شكل
طبقه بر حسب درصد طبقه بندي شد و  6اليه عمق تهيه شد و به 

نيز از طريق فاصله اقليدسي از خط  اليه فاصله از ساحل (متر)
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ايجاد شد. همچنين اليه عمق  ArcGisساحلي منطقه در نرم افزار 
كالس طبقه بندي شد و وارد مدل گرديد (طرح  10(متر) نيز به 

جامع شناسايي منابع و پهنه بندي فضايي محيط زيست مكران، 
 ). به منظور كاهش اثرات نامطلوب ناشي از همبستگي ميان1394
بين متغيرها انجام شد تا در  (PCA) ها آناليز مولفه اصليمتغير

بين دو متغير، يكي از آنها  0,75صورت مشاهده همبستگي باالي 
حذف شود. ماتريكس همبستگي آناليز مولفه اصلي نشان داد كه 

همبستگي وجود دارد كه  0,95 و كدورت a-بين غلظت كلروفيل
اليه  5در نهايت مدل با با اين وجود متغير كدورت حذف و 

  محيطي اجرا شد.

  : نتايج سنجش پارامترهاي محيطي1جدول 
  ماهبهمن  ماهدي  آذرماه  ماهآبان  متغير

  a-غلظت كلروفيل
  4/2  1/1  5/1  9/2  گرم در متر مكعب)(ميلي

 متوسط دماي سطحي آب
  7/22  3/21 -6/23  8/25 – 2/26  6/23- 24  (درجه سانتي گراد)

  
  در محدوده مطالعاتي a-ماهه غلظت كلروفيل 4ميانگين : 4شكل 

  
  ماهه متوسط دماي سطحي آّب در محدوده مطالعاتي 4: ميانگين 5شكل 

  اجراي مدل مطلوبيت زيستگاه 2-4

مدل حداكثر آنتروپي هم به صورت يك ابزار در نرم افزار 
TerrSet  و هم به صورت جداگانه تحت نرم افزارMaxEnt  قابل

 3,3,3اجرا است كه در اين مطالعه از نرم افزار مكسنت نسخه،
نقطه  63ها استفاده شد. بر اساس جهت مدلسازي زيستگاه دلفين

، دماي a-اليه محيطي شامل غلظت كلروفيل 5حضور ثبت شده و 
سطحي آب، فاصله از ساحل، شيب بستر و عمق، مدلسازي 

گرفت. فايل مربوط به  ها انجاممطلوبيت زيستگاه براي دلفين
وارد نرم افزار شد. همچنين پس از يكسان  Csvنقاط با فرمت 

) در UTM-41Nشدن سيستم مختصات اليه متغيرهاي محيطي (
تبديل شد و وارد نرم افزار  Ascii به فرمت  ArcGisنرم افزار 

بار تكرار، اجرا و كارايي مدل با  10مكسنت گرديد. مدل با 
سنجيده شد.  (AUC) طح زير منحنياسنفاده از شاخص س

هاي مدل مكسنت است همچنين آزمون جك نايف كه از خروجي
تواند ضريب دقت را براي هريك از پارامترها باهم و به تنهايي مي

تر و نشان دهد كه براساس نظرات كارشناسي، نتايج با اطمينان
ر هاي پاسخ هدهد. عالوه براين منحنيباصحت بيشتر را ارايه مي

ها را گونه در برابر متغيرهاي زيست محيطي احتمال حضور گونه
  در شرايط محيطي مختلف پارامترها توجيه خواهد كرد.

  نتايج و بحث .3

نشان داده شده  6ها در شكل نقشه پيش بيني پراكنش دلفين
تا  0است. نقشه مطلوبيت به دست آمده، مطلوبيت زيستگاه را از 

) كه حداكثر 1با مطلوبيت باال (ارزش كند. مناطقي بيان مي 1
دهد به رنگ تيره و مناطقي كه ها را نشان مياحتمال حضور گونه
ها در ) و احتمال حضور گونه0اند (ارزش مطلوبيت پايين داشته

  اين مناطق ضعيف است، به رنگ روشن نشان داده شده است.
ترين بر اساس نقشه به دست آمده، منطقه خليج گواتر بزرگ

لكه زيستگاهي (نواحي تيره رنگ) و همچنين باالترين حد 
دهد. مطلوبيت زيستگاه را با توجه به متغيرهاي ذكر شده نشان مي

مناطقي از خليج چابهار، كچو، پزم و خور ميداني نيز مطلوب 
طور كه در شكل مشخص است با نشان داده شده است و همان

متوسط را نشان  فاصله از ساحل در نواحي عميق مدل مطلوبيت
ها در داده است. اما بايد در نظر داشت مناطقي كه حضور دلفين

اند كه مي آنجا وجود نداشت به صورت لكه هاي تيره درآمده
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دهنده پيش بيني مدل باشد. با توجه به پارامترهاي تواند نشان
تواند براي ها، اين مناطق نيز ميتاثيرگذار در پراكنش اين گونه

عنوان زيستگاه بالقوه، مطلوب در نظر گرفته شود و  ها بهگونه
احتمال حضور در اين مناطق نيز وجود خواهد داشت. ذكر اين 
نكته حايز اهميت است كه اين مدلسازي در زيستگاه سيال و در 

  يك محيط آبي شناور صورت گرفته است.

  
  MaxEnt: نقشه مطلوبيت زيستگاه با استفاده از مدل 6شكل 

  ارزيابي مدل 3-1

 نتيجه حاصل از ارزيابي كارايي مدل با استفاده از شاخص

AUC )0,84 نشان داد كه مدل، كارايي و دقت بااليي در پيش (
ها در منطقه مورد مطالعه هاي مطلوب براي اين گونهبيني زيستگاه
دهد. را نشان مي  AUCو شاخص ROCمنحني  7دارد. شكل 

جه به تفاوت محيط دريايي و به دست آمده با تو AUCمقدار 
سيال بودن آن نسبت به مطالعات مشابه در خشكي و دريا نتيجه 

است كه از طريق آن  راهيAUC مطلوبي را ارايه نموده است. 
كمترين  0,5توان ميزان دقت مدل را ارزيابي كرد، به طوريكه مي

 1تواند بگيرد و هرچه اين مقدار به مي AUCميزاني است كه 
داده هاي آموزشي و (تر باشد و فاصله خطوط قرمز و آبي نزديك 

داده هاي ارزيابي كننده) از خط سياه بيشتر باشد، مدل بهتري 
  ).1393ارايه شده است (مروتي و همكاران، 

به منظور مشخص كردن اهميت هريك از متغيرها در پراكنش 
هاي مورد نظر در منطقه مطالعاتي، آزمون جك نايف در گونه

ي مدل مكسنت مورد استفاده قرار گرفت. نمودار جك خروج
براي مدل مطلوبيت زيستگاه خشكي و دريايي كه به  AUCنايف 

گيري كلي از اهميت متغيرها به كار مي رود (رنجبر و منظور نتيجه

طوركه نشان داده شده است. همان 8) در شكل 1395همكاران، 
ه دريايي در در مقدمه اشاره شد، مدلسازي مطلوبيت زيستگا

بسياري از مناطق دريايي و براي بسياري از پستانداران دريايي 
صورت گرفته است. اما در ايران تمركز مدلسازي زيستگاه روي 

هاي خشكي بوده است. از جمله مطالعه تندوران و سامانهبوم
 وضعيت و زيستگاه مطلوبيت ارزيابي ) روي1394همكاران (

 لرستاني در سمندر انقراض خطر در به شدت گونه حفاظتي
و همكاران Owfi خوزستان و مطالعه  و لرستان هايانـاست

) روي الگوهاي توزيع و تنوع پستانداران دريايي در منطقه 2016(
  عمان و خليج فارس انجام شده است.

  
  مدل AUC و مقدار  ROC: منحني7شكل 

  
  : نمودار آزمون جك نايف8شكل 

ابه در زمينه مدلسازي زيستگاه آب در بسياري از مطالعات مش
يك از  ها، به منظور تعيين اهميت نسبي هربازان و به ويژه دلفين

استفاده  باشد،مي مدل خروجي كه نايف جك متغيرها از آزمون
زيرا ) La Manna et al., 2016 و Torres et al., 2013شده است (

كند. با مي گيري كلي را با دقت بيشتر ارايهاين آزمون يك نتيجه
توان استنباط كرد كه به ترتيب پارامترهاي مي 8توجه به شكل 

باالترين دقت  a-فاصله از ساحل، دماي سطحي آب و كلروفيل
)AUCپراكنش تعيين در پارامترها مهمترين باشند و) را دارا مي 

  MaxEntهاي مدلاز ديگر خروجي .دـانشده تعيين اـهدلفين
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احتمال حضور گونه در برابر تغيير هر يك  هايتوان به منحنيمي
نشان دهنده تغييرات  9از پارامترهاي محيطي اشاره كرد. شكل 

ها با توجه به تغييرات مهمترين پارامترهاي تاثيرگذار حضور دلفين
 a-از جمله فاصله از ساحل، دماي سطحي آب و غلظت كلروفيل

  است.

  
  : منحني هاي پاسخ گونه به متغيرها 9شكل 

 تغيير به نسبت را منطقي هايبيني پيش پاسخ، هايمنحني
 نشان محيطي متغيرهاي مهمترين برابر در گونه حضور احتمال

طور كه از منحني پاسخ گونه در برابر فاصله از همان .دهند¬مي
ساحل مشخص است با افزايش فاصله از ساحل احتمال حضور 

را تا فاصله ها يابد و باالترين حضور گونهگونه كاهش مي
متري از ساحل شاهد هستيم و احتمال حضور تا فاصله 10000
-ها، گونهكند زيرا اين گونهميمتري سريعا كاهش پيدا  50000

هاي ساحلي هستند و بيشتر در فاصله هاي نزديك ساحل ديده 
و  Chen ) و2016و همكاران ( La Mannaشوند. همچنين مي

متغير فاصله از ساحل و ) در مطالعات خود 2016همكاران (
همجنين فاصله از جزاير را مهمترين پارامتر در پيش بيني توزيع 
دلفين بيني بطري معمولي و دلفين گوژپشت با استفاده از مدل 

اند. نمودار پاسخ گونه در برابر تغييرات مكسنت معرفي كرده
ها در دماي دهد كه حضور گونهدماي سطحي آب نيز نشان مي

هاي سرد بيشتر است و با افزايش دماي آب حضور  پايين و آب
ها در مناطقي كه پديده فراجوشي يابد. چرا كه دلفينكاهش مي
افتد و منجر به انتقال آب سرد و مواد مغذي از عمق اتفاق مي

شوند. بر اساس يك شبكه شود، بيشتر ديده ميدريا به سطح مي
سرد از اعماق غذايي زماني كه با وقوع پديده فراجوشي آب 

ها آيد به دنبال آن حضور فيتوپالنكتوندريا به سطح آب مي
 a-يابد كه منجر به باالرفتن توليد، غلظت كلروفيلافزايش مي

(نمودار احتمال حضور در برابر تغييرات غلظت كلروفيل) و 
ها طعمه شود و از آنجا كه ساردينها ميحضور ساردين ماهي

گونه مناطق ها در اينايش حضور دلفينها هستند شاهد افزدلفين
خواهيم بود. همانطور كه از نمودارها و آزمون جك نايف 
مشخص است پارامترهاي عمق و شيب بستر از اهميت كمتري 

توان گفت براي پيش بيني توزيع برخوردارند. به طور كلي مي
ها طبق پيش بيني مدل، نزديك ساحل با زيستگاه مطلوب دلفين

 پايين و باال بودن غلظت كلروفيل و طعمه است. دماي سطحي

هاي گوژپشت، بيني بطري هندي دلفين ها و به طور عمده دلفين
و بيني بطري معمولي مناطق نزديك ساحل را انتخاب مي كنند 
كه در اين مطالعه مي توان به سواحل خليج گواتر تا بريس، 

كه  خليج چابهار تا پزم و همچنين خور ميداني اشاره كرد
باالترين نقاط حضور و همچنين مطلوبيت زيستگاه را در اين 
مناطق شاهد بوديم. ساير مطالعات انجام شده در رابطه با 
ترجيحات زيستگاهي پستانداران دريايي از جمله دلفين ها نشان 

ها بيشتر اطراف آب هاي ساحلي كم داده است كه اين گونه
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ان گذر انتخاب مي كنند عمق را به عنوان زيستگاه دايم يا زمست
(Chen et al., 2007; Chen et al., 2010).  

اي از ها مانند ساير آب بازان غالبا نتيجهتوزيع و پراكنش دلفين
). Davis et al., 2002تالش براي به دست آوردن طعمه است (

اي دلفين گوژپشت نشان مطالعات انجام شده روي عادات تغذيه
ها هاي كم عمق زي در مصبع از ماهينو 20داده است كه باالي 

 Barros et al., 2004, Barrosو خليج هاي پر توليد پيدا شده اند (

et al., 1991.( جمله از هادلفين چرا كه باشد دليلي تواندمي اين 
 ترجيح زيستگاه عنوان به را هاخليج و هامصب گوژپشت، دلفين
 زيستگاه كه كرد استنباط توانمي نتيجه يك عنوان به .دهند مي

 در و منطقه شرقي بخش در تواندمي عمده طور به مطلوب
نكته حايز اهميت  اين ذكر همچنين. باشد گواتر خليج محدوده

ها همگي داراي هاي شناسايي شده از توزيع گونهاست كه لكه
هاي دريايي كه مهاجر يا داراي اهميت حفاظت هستند. براي گونه

بااليي هستند، شبكه هاي مناطق حفاظت شده تحرك و پويايي 
توانند كارايي بيشتري در حفاظت از اين ) ميMPAsدريايي (

  ).Evans, 2008زيستگاه هاي حساس داسته باشند (

  گيرينتيجه .4

ها و اليه هاي در اين مطالعه بر اساس نقاط حضور دلفين
كثر اي و الگوريتم حدامحيطي استخراج شده از تصاوير ماهواره

- ها و زيستگاه، توزيع و پراكنش دلفين MaxEntآنتروپي در مدل 
هاي بالقوه مطلوب توسط مدل شناسايي شدند. بر اساس نتايج 
مدل مطلوبيت و همچين نمودار مربوط به آزمون جك نايف 

) كه بيانگر درجه نسبي اهميت هر يك از پارامترها 8(شكل 
دريايي مكران –ي ها در منطقه ساحلاست، براي گروه دلفين

 -متغيرهاي فاصله از ساحل، دماي سطحي آب و غلظت كلروفيل
a بيني كننده مطلوبيت به ترتيب به عنوان مهمترين متغيرهاي پيش

ها تعيين شدند. عالوه بر اين در پژوهش حاضر زيستگاه دلفين
ها شناسايي و هايي از دلفينهاي بالقوه مطلوب براي گونهزيستگاه

د. با توجه به اينكه مدلسازي مطلوبيت زيستگاه معرفي شدن
 –پستانداران دريايي براي اولين بار در ايران و در منطقه ساحلي 

تواند ها انجام شده است، اين مطالعه ميدريايي مكران براي دلفين
يك گام رو به جلو براي درك الگوهاي توزيع مكاني و استفاده از 

طور با توجه به م كند. همينزيستگاه پستانداران دريايي فراه
هاي دريايي و كمبود اطالعات كافي، وجود محدوديت در محيط

- ها مياين گونه مطالعات مبتني بر مدلسازي براي گروهي از گونه
تواند به عنوان ابزاري مفيد در جهت انجام اقدامات حفاظتي موثر 

  ريزي حفاظت مورد توجه قرار گيرد. و كارا در زمينه برنامه

  . سپاسگزاري5

وسيله مراتب تشكر و قدرداني از مساعدت اداره حفاظت بدين
آيد. همچنين از جناب آقاي محيط زيست چابهار به عمل مي

مهندس محسن احمدي به جهت راهنمايي ارزشمندشان تشكر و 
  گردد.قدرداني مي
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 خطر در به شدت گونه حفاظتي وضعيت و زيستگاه لوبيتمط

خوزستان. مجله بوم  و لرستان هاياستان لرستاني در سمندر انقراض
 .11- 19صفحات  ،5 سال ،17 شماره ،كاربردي شناسي

. 1389داور، ل.؛ دانه كار، ا.؛ رياضي، ب.؛ ماهيني، ع.ر.؛ نعميمي، ب.، 
براي شناسايي مناطق NOAA و  IMO مقايسه كارايي دو روش

 حساس محيط زيستي در سواحل سيستان و بلوچستان. مجله علوم

 .113- 136، صفحات 12 دوره ،1زيست، شماره  محيط تكنولوژي و
. ارزيابي 1395رنجبر، ن.؛ همامي، م.ر.؛ تركش، م.؛ شاهقليان، ج.، 

فصلي مطلوبيت زيستگاه بز وحشي در مناطق كوهستاني پارك ملي 
استان اصفهان به روش حداكثر آنتروپي. مجله بوم كاله قاضي 

 .69-81صفحات ،5سال  ،16 شناسي كاربردي. شماره
 و منابع شناسايي جامع . طرح1394سازمان حفاظت محيط زيست.، 
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  استان هرمزگان هاي ساحليبررسي كيفيت آب
  هاي آماري چند متغيرهبا استفاده از روش

  4فرشته سراجي ،3نوذري محبليلي  ،2رضا دهقاني ،*1اكبرزاده يغالمعل

كشور، سازمان  ، موسسه تحقيقات علوم شيالتيعمان يايدر و فارس جيخل ژياكولو پژوهشكده ژي،اكولو بخش ارشد كارشناس - 1
 gholamaliakbarzadeh@gmail.com آموزش و ترويج كشاورزي، بندرعباس، پست الكترونيكي: 

، موسسه تحقيقات علوم شيالتي كشور، عمان يايدر و فارس جيخل ژياكولو پژوهشكده ارزياي ذخاير، بخش ارشد كارشناس - 2
 rdehghany@yahoo.com سازمان آموزش و ترويج كشاورزي، بندرعباس، پست الكترونيكي:

تحقيقات علوم شيالتي كشور، سازمان آموزش و ، موسسه عمان يايدر و فارس جيخل ژياكولو پژوهشكده معاون تحقيقاتي، - 3
  lmohebbi@yahoo.com ترويج كشاورزي، بندرعباس، پست الكترونيكي:

، موسسه تحقيقات علوم شيالتي كشور، سازمان عمان يايدر و فارس جيخل ژياكولو پژوهشكدهژي، اكولو بخش كارشناس - 4
   saraji20042000@yahoo.comآموزش و ترويج كشاورزي، بندرعباس، پست الكترونيكي:

  11/12/95 تاريخ پذيرش:                                   نويسنده مسوول *                                         15/6/94 تاريخ دريافت:

  چكيده
چند متغيره مانند از روش هاي آماري هاي ساحلي استان هرمزگان  كيفيت آبشرايط  بررسي در اين مقاله، به منظور

كيفيت آب به طور ماهانه پارامتر  13 در اين مطالعه گرديد.استفاده آناليز تشخيص  مولفه هاي اصلي، آناليز خوشه اي و
از نظر  يانتخاب ستگاهيا 14اي، گيري شد. بر اساس نتايج آناليز خوشه) اندازه1392ايستگاه به مدت يك سال ( 14در 
 . آزموندنديگرد يبندبه دو دوره اول و دوم طبقه يماه مورد بررس 12گروه اول، دوم و سوم و  3آب به  تيفيك طيشرا

ه را ب و ازت معدني كل) a(دماي آب، هدايت الكتريكي، نيترات، آمونياك كل، كلروفيل  پارامتر ششمولفه هاي اصلي 
(دماي آب،  پارامتر هفت كيفيت آب مورد بررسي قرار داد. همچنين زماني تغييرات تمايز در عنوان متغيرهاي اثرگذار

 تمـايز  عنوان متغيرهاي اثرگـذار در ه را ب )a-هدايت الكتريكي، مواد معلق كل، نيترات، فسفات، سيليكات و كلروفيل
 ,نهفته آلودگي (آليمنبع  3 ،هاي اصليآناليز مولفه در نتيجه براساس .دادمورد شناسايي قرار  تغييرات مكاني كيفيت آب

ها را از نظر شرايط ايستگاه توانميرسد كه  . به نظر ميشدندشناسايي  در ايستگاه هاي مورد مطالعه،پرغذايي و طبيعي) 
  آلودگي كم، متوسط و زياد تقسيم بندي نمود.بار طبقه با  سهبه  احتمالي به مواد مغذي آلودگي

 .متغيره، آب هاي ساحلي، استان هرمزگانكيفيت آب، آناليز چند :كلمات كليدي
  

  
  مقدمه. 1

هاي آبي نقش مهمي در سالمتي سامانهبومكيفيت آب در 
 ;Liao et al., 2007(كند ميها، گياهان و ساير جانداران ايفا انسان

Folosu et al., 2010هاي سطحي در طور كلي كيفيت آبه ). ب
هاي (ريزش طبيعي فعاليت هايتواند تحت تاثير يك منطقه مي

(شهري،  انساني ب و هوايي و فرسايش) وآجوي، شرايط 
  ).Liao et al., 2007( صنعتي، كشاورزي و...) قرار گيرد
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 و Raj ) و2012(همكاران و  Mukunda بر اساس گزارش
Jayaprakash  )2008( ،بومي شدن در مجاورت تيند صنعآفر -

به هاي ساحلي مي تواند تهديدات زيست محيطي جدي را سامانه
هاي ). استفاده از روشMukunda et al., 2012(باشد دنبال داشته 

شرايط زيست محيطي  آماري چند متغيره براي بررسي و ارزيابي
 Shrestha and( شيرينهاي جمله آب منابع آبي مختلف از

Kazama, 2007هاي زيرزميني و آب هاي دريايي و ساحلي )، آب
)Pejman et al., 2009 Zhao et al., 2011;( اخير  در دو دهه

نتايج مطالعات  .افزايش چشمگيري را از خود نشان داده است
 Simeonov انجام شده در گذشته توسط محققين مختلف از جمله

 و Singh ؛)2006( و همكاران Astel )،2003و همكاران (
روش هاي آماري استفاده ازنشان مي دهد كه  )2005همكاران (

چند متغيره يكي از روش هاي مفيد براي استخراج اطالعات مهم 
تغييرات زماني و مكاني شرايط منظور ارزيابي ه . باستاز داده ها 

با و شناسايي منابع و مكان هاي آلوده  كيفيت آب هاي ساحلي
از روش هاي آماري چند متغيره  ،در اين تحقيق منشاء مواد مغذي

 3شخيصيتو آناليز 2 هاي اصلي، مولفه1ايمانند آناليز خوشه
  استفاده گرديد.

 ها روش و مواد. 2

مناطق مورد مطالعه در اين تحقيق شامل آب هاي ساحلي 
. بودجاسك در استان هرمزگان بندر لنگه و  بندر بندرعباس،

 استان يساحل يها آب در ستگاهيا 14 ،آب تيفيك يبررس جهت
 آب در ستگاهيا 5ها شامل اين ايستگاه .ديگرد انتخاب هرمزگان

= 3، شهر پشت= 2، سورو= 1( عباس بندر كينزد يساحل يها
 در ستگاهيا 3 ،)دولت پارك= 5، التيش اسكله= 4، گورسوزان

و  قشم نيب= 7،هرمز= 6( عباس بندر يساحل از دور يها آب
بندر  منطقه دو از كي هر در ستگاهيا 3 و) لنگرگاه= 8، هرمز

در هر ترانسكت  ساحل بر عمود صورته ب( لنگهبندر  و جاسك
هستند ) متر 10 از باالتر ،متر 5 ريز ،متر 5 از باالتر يها عمق در
  ).1 شكل(

(نيترات،  آب براي سنجش مواد مغذي نمونه 504تعداد 
نيتريت، آمونياك كل، فسفات و سيليكات) و مواد معلق كل در هر 

——— 
1 Cluster analysis 
2 FA/Principal component analysis 
3 Discriminant analysis 

 از فروردين ماه هاي آببرداري نمونهتهيه شد. نمونه ايستگاه
ماه با استفاده از بطري نمونه  12در طي صورت ماهانه ه ب 1391

 3با  متري) 1تروفي (بين سطح تا عمق اليه  بردار نانسن، در
  فت.گر ، صورتبارتكرار

  
  هاي مورد مطالعه: موقعيت ايستگاه1شكل 

، شوري، هدايت pHدماي آب، مانند  برخي از پارامترها
با در محل  aاكسيژن محلول، كلروفيل ، الكتريكي، كدورت
اندازه گيري شدند. براي اندازه گيري  CTDاستفاده از دستگاه 
ا ب ابتدا حجم معيني از آبو مواد مغذي،  4مواد جامد معلق كل

و  ) فيلتر شدGFCميكرون ( 45/0استفاده از كاغذ صافي غشايي 
 بر اساس روش كار موجود در مواد جامد معلقمقدار  سپس

)1998( APHA ها نمونه مواد مغذي،در رابطه با  .محاسبه گرديد
توسط  oC 4آوري تحت شرايط خاص (در دماي پس از جمع

خليج فارس و درياي به آزمايشگاه پژوهشكده اكولوژي پودر يخ) 
تا زمان آناليز در فريزر  پس از فيلتر شدنو  عمان انتقال يافتند

مواد مغذي به روش اسپكتروفتومتري گيري نگهداري شدند. اندازه
  Skalar San plus Analyzerخودكار با استفاده از دستگاه و

  ).Strickland and Parson, 1972(انجام شد ساخت كشور هلند 

  هاداده ليتحل 2-1

براي بررسي توزيع داده ها از آزمون هاي چولگي و كشيدگي 
معيار توزيع مناسب داده ها در اين آزمون اين  استفاده گرديد.

——— 
4 Total Suspended Solids=T.S.S   
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+ 2 و -2مابين  بايستمي است كه مقادير مربوط به هر دو آزمون
در غير اين صورت داده ها از توزيع مناسبي  قرار گيرند.

اي رفع اين مشكل، داده ها به يكي از برخوردار نبوده و بايستي بر
براي  ).Zhou et al., 2006( انتقال يابند ي موجودروش ها

هاي ساحلي از ابي تغييرات مكاني و زماني كيفيت آبـارزي
 ،)CA(اي آزمون خوشهاي آماري چند متغيره مانند ـهروش
افزار آماري )، نرمDA(آناليز تشخيصي  ،)PCA(اصلي هاي مولفه

SPSS استفاده گرديد. تحليل عاملي به روش مولفه 18، نسخه -
 ه و تحليلتجزي براي آماري هاي روش از هاي اصلي يكي

. در تحليل عاملي ابتدا استها داده همجموع در موجود اطالعات
ها و ماتريكس همبستگي بين متغيرها از طريق شايستگي داده

گيرد. براي مي مورد بررسي قرار 2و بارتلت 1آزمون هاي كيزرماير
شناسايي عوامل و متغيرهاي پنهان از روش دوران عاملي استفاده 

 گيردگردد كه در آن استخراج جديد عوامل انجام ميمي
)Siddiquee et al., 2011  Pekey et al., 2004;.( تر آسان يبرا

ها اثرگذار از چرخش عامل يرهايمتغ ير و آشكارسازيشدن تفس
 ,.Zeng and Rasmussen( دياستفاده گرد ماكسيبه روش وار

بر تمايز متغيرهاي موثر انتخاب  جهت شناسايي و .)2005
نمره هاي عاملي از  تغييرات مكاني و زماني شرايط كيفيت آب

اي خوشه آناليز .)Liu et al., 2003استفاده گرديد ( 75/0باالتر از 
 بندي شهخو از است. هدف هاداده تحليل براي ميانبر ابزار يك

 كنيم، تقسيم متجانس هاي گروه به را مشاهدات كه است آن هاهددا

 مشاهدات و شباهت بيشترين گروه هر مشاهدات كهيطوره ب
در اين  .باشند داشته هم با را شباهت كمترين مختلف هايگروه

بندي تغييرات زماني و بندي جهت طبقهتحقيق آزمون خوشه
بر اساس فاصله  3سلسله مراتبيمكاني شرايط كيفيت آب از روش 

  ).;Zhou et al., 2006  Liu et al., 2003(اقليدسي صورت گرفت 

  هابررسي داده 2-2

نتايج مربوط به بررسي مقدماتي توزيع داده ها از طريق آزمون 
هاي چولگي و كشيدگي نشان داد كه مقادير مربوط به برخي از 

بر اساس معيار اين دو  (آمونياك كل، فسفات، سيليكات) پارامترها
اند. اين در خارج از محدوده نرمال قرار گرفته +)2، -2( آزمون

——— 
1 Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy 
2 Bartlett's Test of Sphericity 
3 Hierarchical Cluster Analysis: Wards methods & Euclidean distance 

متغيرها پس از روند نرمال سازي طبق روش هاي موجود، ابتدا 
نرمال و سپس جهت انجام آزمون هاي چند متغيره مورد استفاده 

  قرار گرفتند.

 و بحث نتايج. 3

از آزمون  قيتحق نيبه اهداف مورد نظر در ا دنيرس يبرا
 يو مكان يزمان راتييو مطالعه تغ يبندگروه يبرا ياخوشه
انجام شده  يبند) و صحت گروه3آب (شكل  تيفيك طيشرا

استفاده  صيآزمون تشخ از ،)2(شكل ي اتوسط آزمون خوشه
 ثرگذارمنابع آلوده كننده و عوامل ا ييشناسا يبرا ني. همچنديگرد
) از 3و  2 يآب (جدول ها تيفيك يو زمان يمكان راتييبر تغ

 .دياستفاده گرد ياصل يهابه روش مولفه يعامل ليآزمون تحل
بندي هاي انجام شده توسط آزمون خوشه اي با صحت طبقه

هاي حاصل از آزمون تحليل تشخيص، مانند استفاده از آماره
ها و شاخص هاي تفكيك پذيري درصد تغييرات واريانس

بررسي قرار گرفت. نتايج نشان داد كه  ) مورد4(همبستگي متعارف
تفكيك بندي هاي انجام شده از نظر زماني و مكاني، از گروه

). با توجه 2، شكل 1يي برخوردار بوده است (جدول پذيري باال
آزمون توان اظهار كرد كه به نتايج حاصل از آناليز تشخيص مي

با دقت زياد، توانست  انجام شده در اين تحقيق خوشه اي
از نظر نزديكي و يا فاصله سي را رهاي مورد بر ماه وها ايستگاه

ها و دوره ها به چند گروه يا دوره زماني جدا از هم بين گروه
 بر اساس نتايج حاصل از آزمون خوشه اي تقسيم بندي نمايد.

داده ها تغييرات زماني كيفيت آب را مي توان در ماه هاي مورد 
هاي آبان، آذر، دي، بهمن و امل ماهشبررسي به دوره زماني اول (

هاي فروردين، ارديبهشت، شامل ماه) و دوره زماني دوم (اسفند
، 3) طبقه بندي كرد (شكل خرداد، تير، مرداد، شهريور و مهر

توان به ). همچنين تغييرات مكاني كيفيت آب را مي1دندوگرام 
، 12، 8، 7هاي )، دوم (ايستگاه6الي  1هاي سه گروه اول (ايستگاه

) طبقه بندي نمود 11و 10، 9هاي ) و سوم (ايستگاه14و  13
). با توجه به نتايج حاصل مي توان گفت كه 3، شكل 2(دندوگرام 

خوشه با  هراز نظر مكاني و زماني در  مي تواند شرايط كيفي آب
. به خوشه هاي بعدي تفاوت هاي آشكاري را از خود نشان دهد

مي توان گفت كه شرايط كيفي  2م طور كلي بر اساس دندوگرا

——— 
4 Canonical correlation 
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، گروه 6الي  1هاي تواند به سه گروه اول شامل ايستگاهآب مي
و گروه سوم شامل  14و  13، 12، 8، 7هاي دوم شامل ايستگاه

  طبقه بندي نمود. 11و  10، 9هاي ايستگاه

  
بندي روهـاصل از آزمون تشخيص جهت صحت گـنمودار ح :2 شكل
  مطالعههاي مورد اهـايستگ

براي بررسي اثرات زمان بر تغييرات مكاني شرايط كيفيت آب، 
، 3(شكل ها در هر دوره انجام گرديد مجددا گروه بندي ايستگاه

  .)4 و 3 هايدندوگرام

  
بررسي تغييرات زماني و  جهت اي: دندوگرام حاصل از آزمون خوشه3شكل 

  هاي ساحلي استان هرمزگان مكاني كيفيت آب در آب

نتايج حاصل نشان داد كه در هر يك از دو دوره زماني، 
هر در به عنوان آلوده ترين مكان از نظر كيفيت آب،  3ايستگاه 

هاي ساير ايستگاه يك گروه جدا قرار گرفته است.دوره، در 
انتخابي در آب هاي نزديك ساحلي و دور از ساحل در مجاورت 

 2هاي واقع در ستگاه) در گروه دوم و اي8الي  2شهر بندر عباس (
) 14الي  9منطقه بندر لنگه و بندر جاسك در گروه سوم (

نظر مي رسد شرايط كيفي آب در ه با اين تفاوت كه بقرارگرفتند. 
 (بين قشم و هرمز) و 7ايستگاه (نزديك ساحل هرمز)،  6 ايستگاه
يت جزء آب هاي دور از ع(لنگرگاه) كه از نظر موق 8 ايستگاه
نظر زماني،  ، در طي دو دوره ازي شده اندطبقه بندساحل 

به عنوان مثال مشاهده مي  د.نخود نشان مي ده ازتغييراتي را 
هاي فروردين، ارديبهشت، خرداد، تير، ماه(  در دوره اول گردد كه

(دندوگرام  گروه سوم در 8و  7 ) دو ايستگاهمرداد، شهريور، مهر
) به گروه  بهمن، اسفند هاي آبان، آذر، دي،ماه( و در دوره دوم )3

 بر اساس نتايج به دست آمده انتقال يافته است.) 4(دندوگرام دوم 
به دو  از نظر زمانيرا كيفيت آب هاي ساحلي شرايط  مي توان

و از نظر مكاني به سه گروه جدا از هم طبقه  سرددوره گرم و 
بندي نمود. بررسي هاي انجام شده توسط نگارنده و همكاران 

و مقايسه آن با نتايج مطالعه حاضر نشان داد كه تغييرات ) 1394(
كيفيت آب در آب هاي ساحلي استان هرمزگان از نوسانات 

  كند.فصلي پيروي نمي
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  )DA( نتايج مربوط به آماره هاي محاسبه شده در آزمون تشخيص :1 جدول

 دارسطح معني همبستگي متعارف (درصد) واريانس مقادير ويژه ربع كايم Wilks' Lambda تابع

1دندوگرام   (1) تابع   179/0  1/855  58/4  100 91/0  <  01/0  

2دندوگرام   
(1) تابع   117/0  4/1064  3/2  8/59  84/0  <  01/0  
(2) تابع   39/0  8/467  57/1  2/40  81/0  <  01/0  

3دندوگرام   (1) تابع   25/0  8/668  52/2  9/57  85/0  <  01/0  
(2) تابع   35/0  4/299  84/1  1/42  81/0  <  01/0  

4ندوگرام   
(1) تابع   11/0  24/539  39/3  4/60  88/0  <  01/0  
3/0 تابع(2)  2/238  22/2  6/39  83/0  <  01/0  

  
هاي كيفيت آبلذا بر اساس نتايج حاصل مي توان شرايط 

و از نظر مكاني  خنكبه دو دوره گرم و  از نظر زمانيرا ساحلي 
بندي نمود. ابراهيمي و همكاران به سه گروه جدا از هم طبقه

يك فصل ) در مطالعات خود نيز اظهار نمودند كه وجود 1384(
هاي آب و  از ويژگييكي  خنكطوالني گرم و يك فصل كوتاه 

اني مي به طور كلي تغييرات زم .استهوايي استان هرمزگان 
 ،شرايط آب و هوايي تواند تحت تاثير عوامل مختلفي مانند

حاصل از فعاليت هاي شرايط آلودگي و يا شرايط هيدرولوژيك 
يافته با برخي از اين قرار گيرد. منطقه  مختلف انساني در
-) در آب2007( و همكاران Zhou توسط مطالعات انجام شده

هاي ) در آب2009و همكاران ( Guptaهاي ساحلي هنگ كنگ، 
رسد يبه نظرم .تواند مورد تاييد قرار گيردمي Mumbaiساحلي 

 ،يمنشا پساب شهر و باال يبا بار مواد مغذ يورود فاضالب ها
بندرعباس و انواع  يساحل يهاها به داخل آبزهكش قياز طر
خصوصا  ،در منطقه يرانيكشت يهاتيحاصل از فعال يهاپساب

 يهاستگاهي(ا دور از ساحل مجاور شهر بندر عباس يدر آب ها
 طيشرا يو زمان يمكان راتييتغ در) از عوامل مهم 8و  7 ،6
و  يعيطب يهانديبوده باشد. در كنار عوامل نامبرده، فرآ تيفيك
از نظر  هاستگاهيا يكه در گروه بند ديسبب گرد كيدرولوژيه

 جاديا ييهاتفاوت ،يدو دوره زمان نيآب در ب تيفيك طيشرا
 زيناچ اريبس راتييتغ نيا يگردد كه به نظر نگارنده از نظر مكان

  هستند.
از نظر آلودگي هاي احتمالي هاي آلوده براي تشخيص مكان

-هاي شهري به داخل آببه مواد مغذي ناشي از ورود پساب
ه عاملي ب هاينمره ، ازو تعيين سطح آلودگي هاي ساحلي
هاي اصلي استفاده گرديد. نتايج مربوط به مولفهدست آمده 

 ،هادرصد واريانس 7/77تغييرات تبيين توانست با  حاصل
 نتايج نشان داد كه. مورد شناسايي قرار دهد ه راهاي آلودمكان

-متعلق به ايستگاه به دست آمده به ترتيب بيشترين بار عاملي
به طور نسبي رسد نظر ميه بوده كه ب 1و 5، 4 ،2، 3هاي 

ها بيشتر در معرض ورود پساب هاي ساير ايستگاهنسبت به 
بر اين اساس مي توان . )3گرفته اند (شكل شهري قرار 

هاي مربوط به گروه شرايط كيفيت آب در ايستگاهدريافت كه 
و سطوح مواد مغذي بوده  مراتب بهتر و مطلوب تره دوم ب

شرايط اول بوده است. اندازه گيري شده در آنها كمتر از گروه 
ه كه در گروه سوم قرار دارند ب يهاييفي آب براي ايستگاهك

هاي اول و هايي است كه در گروهمراتب مطلوب تر از ايستگاه
و دوم قرار دارند. سطوح مواد مغذي در اين گروه بسيار پايين 

 .ها استاز نظر كيفيت آب بسيار مطلوب تر از ساير ايستگاه
ها شرايط در اين ايستگاهكه  نمودمي توان تصور در اين راستا 

يند هاي طبيعي قرار داشته آكيفيت آب بيشتر تحت تاثير فر
در مطالعات خود به نحوه ) 2003و همكاران (  Liu.است
 بيان اند. اين محققيننموده بندي بارهاي عاملي اشارهطبقه
كه بر اساس نمره هاي عاملي مربوط به متغيرهاي  كردند

توان مي ها،مولفهآزمون  ج شده ازاستخرامتناظر در هر عامل 
هاي از نظر نمره را ي اثرگذار بر شرايط كيفيت آبمتغيرها
ترتيب با مقادير ه گروه قوي، متوسط و ضعيف ب سهبه  عاملي

برخي تقسيم بندي نمود.  3/0- 5/0و  50/0 – 75/0، <75/0
راي انتخاب مهمترين عوامل موثر در باين روش  محققين از

و شناسايي منابع ها ت مكاني و زماني كيفيت آبتفاوت تغييرا
كه از آن جمله مي توان به نمودند استفاده آلوده كننده 

و همكاران  Zhou ،)2011و همكاران ( Siddiqueeتحقيقات 
 . در تحقيقاشاره نمود )2009(و همكاران Gupta و ) 2007(

متغيرهايي با  هاحاضر بر اساس نتايج حاصل از آزمون مولفه
به طور مشترك در بين دو  75/0نمره هاي عاملي بزرگتر از 

دوره زماني و يا سه گروه به عنوان متغيرهاي اثرگذار و متمايز 
 انسيوار راتييتغ). 4و  3هاي كننده انتخاب گرديدند (جدول

 تيآب، هدا ينشان داد كه دما يانتخاب يهامربوط به عامل
كل  وميو آمون a- ليفكل، كلرو يازت معدن ترات،ين ،يكيالكتر

توانند يهستند كه م ييپارامترها نيو اثرگذارتر نياز مهمتر
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، a- ليد. كلروفندو دوره گرد نيب يزمان راتييباعث تفاوت تغ
 ي)، دماكاتيليكل و س اكيآمون ت،فسفا ترات،ي(ن يمواد مغذ
عوامل  نيو مواد معلق كل جزء مهمتر يكيالكتر تيآب، هدا

سه  يمكان راتييتغ زيتما جاديد باعث انتوانيبوده كه م يموثر

(گرم و ي دو دوره زمان يآب در ط تيفيك طيگروه از نظر شرا
سه  ،هاي اصلينتايج تحليل مولفه به با توجه د.نخنك) گرد
-گروه هاي واقع دربراي ايستگاهتوان ميرا  آلودگي منبع نهفته

  در نظر گرفت. 3و  2، 1هاي 

  برجسته شده اند) 75/0هاي عاملي بزرگتر از ها (نمرهيافته متغيرهاي مورد مطالعه براي هر يك از دوره دوران عاملي ماتريسبه : تغييرات مربوط 2 جدول

 متغيرها

 2دوره  1دوره 

 هامولفه هامولفه

1 2 3 4 1 2 3 4 5 
 04/0 - 07/0 96/0 05/0 - 03/0 - 13/0 24/0 16/0 - 88/0 دماي آب

 10/0 - 07/0 98/0 - 04/0 - 02/0 - 22/0 31/0 24/0 - 81/0 هدايت الكتريكي
 35/0 03/0 39/0 - 55/0 01/0 - 47/0 38/0 33/0 - 28/0 شوري

 85/0 12/0 29/0 15/0 04/0 70/0 34/0 16/0 - 01/0 اكسيژن محلول
pH 02/0 77/0 12/0 20/0 - 57/0 39/0 - 14/0 - 16/0 28/0 

a كلروفيل   14/0 23/0 79/0 03/0 24/0 05/0 03/0 - 78/0 09/0 
 - 07/0 67/0 - 12/0 - 12/0 01/0 - 04/0 88/0 - 09/0 08/0 كدورت

 - 05/0 24/0 17/0 17/0 80/0 - 04/0 66/0 31/0 - 35/0 مواد معلق كل
 19/0 - 02/0 02/0 91/0 11/0 - 03/0 15/0 01/0 93/0 نيترات
 - 39/0 35/0 16/0 09/0 51/0 - 12/0 - 12/0 61/0 49/0 نيتريت

 - 06/0 - 11/0 - 14/0 08/0 88/0 26/0 16/0 77/0 - 18/0 آمونياك كل

 09/0 48/0 11/0 42/0 - 28/0 - 47/0 27/0 69/0 05/0 فسفات

 49/0 - 26/0 - 34/0 17/0 - 38/0 67/0 - 17/0 - 21/0 11/0 سيليكات
 02/0 - 10/0 - 09/0 58/0 79/0 16/0 18/0 38/0 81/0 ازت معدني كل

 40/1 59/1 36/2 77/2 88/2 61/1 48/2 61/2 37/4 مقادير ويژه

 32/9 60/10 75/15 44/18 18/19 75/10 56/16 38/17 12/29 درصد واريانس

 29/73 97/63 37/53 62/37 18/19 80/73 06/63 50/46 12/29 درصد تجمعي

 به طور مشترك در هر دو دوره، به عنوان متغيرهاي اثرگذار در تمايز تغييرات زماني انتخاب گرديدند. 75/0هاي عاملي بزرگتر از زمينه رنگي با نمرهمتغيرهاي مشخص شده با پس 

  برجسته شده اند) 75/0 هاي عاملي بزرگتر ازها (نمرهيك از گروه يافته متغيرهاي مورد مطالعه براي هر دوران عاملي ماتريسبه : تغييرات مربوط 3 جدول

 متغيرها
 3گروه  2گروه  1گروه 

 هامولفه هامولفه هامولفه

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
- 45/0 دماي آب  78/0 -  31/0  35/0  91/0  29/0  02/0 -  06/0  31/0 -  24/0 -  89/0  01/0  

- 43/0 هدايت الكتريكي  78/0  28/0  37/0  87/0  39/0  00/0  01/0  22/0 -  17/0 -  95/0  01/0  
- 44/0 شوري  62/0  06/0 -  42/0  22/0  87/0  21/0  16/0 -  251/0  41/0  75/0  1/0-  

11/0 اكسيژن محلول  56/0  38/0  17/0  18/0  01/0  02/0 -  79/0  71/0  35/0 -  10/0 -  13/0  

pH 06/0  66/0  01/0 -  06/0 -  23/0  76/0  08/0  14/0  261/0  75/0  28/0  11/0 -  
a كلروفيل   10/0  15/0  01/0 -  78/0  05/0 -  02/0 -  79/0  25/0  251/0  03/0  07/0 -  75/0  

- 20/0 كدورت  10/0  37/0  70/0  46/0  06/0  76/0  09/0 -  051/0-  06/0 -  03/0  87/0  
- 31/0 ق كلمواد معل  77/0  02/0  03/0  06/0  80/0  10/0 -  04/0  251/0  77/0  02/0 -  13/0  
86/0 نيترات  29/0 -  04/0 -  21/0  86/0 -  15/0 -  08/0 -  18/0 -  89/0  11/0  07/0 -  29/0  
46/0 نيتريت  27/0 -  59/0 -  22/0 -  19/0 -  17/0  42/0  60/0  51/0  36/0  03/0  42/0 -  

75/0 آمونياك كل  20/0  14/0 -  50/0 -  08/0  13/0 -  47/0 -  58/0  38/0 -  36/0  01/0 -  64/0 -  
21/0 فسفات  18/0 -  83/0 -  07/0 -  90/0 -  12/0 -  02/0 -  03/0 -  06/0 -  85/0  35/0 -  10/0 -  

- 01/0 سيليكات  05/0 -  83/0  05/0  91/0  29/0  02/0 -  06/0  18/0  89/0 -  14/0  24/0  

92/0 مواد معدني  01/0 -  116/0-  27/0 -  87/0  39/0  00/0  01/0  82/0  20/0  12/0 -  07/0 -  

87/3 مقادير ويژه  99/2  256/2  023/2  05/4  29/2  56/1  41/1  67/3  34/3  44/2  19/2  
84/25 درصد واريانس  98/19  04/15  48/13  13/31  64/17  00/12  88/10  49/24  29/22  29/16  62/14  

84/25 درصد تجمعي  82/45  86/60  35/74  13/31  77/48  77/60  65/71  49/24  78/46  07/63  69/77  

به طور مشترك در هر سه گروه، به عنوان متغيرهاي اثرگذار در تمايز تغييرات مكاني انتخاب گرديدند. 75/0هاي عاملي بزرگتر از متغيرهاي مشخص شده با پس زمينه رنگي با نمره  
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 ها از نظر شرايط آلودگيبندي كيفي ايستگاهو رتبهشناسايي 

ضرايب عاملي مربوط به مولفه  احتمالي به مواد مغذي بر اساس
 شد. از جدول استخراج مقادير ويژه بزرگ تر از واحد، هايي با

- هاي عاملي حاصل از مولفه ها، رتبهسپس بر اساس ميانگين نمره
ها بر اساس ميزان آلودگي احتمالي به مواد مغذي بندي ايستگاه

آمده  3صورت نمودار در شكل صورت گرفت كه نتايج آن به 
توان دريافت كه بيشترين است. با توجه به نتايج حاصل مي

هاي شهري آلودگي احتمالي به مواد مغذي ناشي از ورود پساب
هاي واقع در و كمترين آن متعلق به ايستگاه 3متعلق به ايستگاه 

با توجه به مطالعات دو منطقه بندر لنگه و جاسك بوده است. 
آن با  سهي) و مقا1394ده توسط اكبرزاده و همكاران (انجام ش

- يحاضر را م قيدر تحق يمورد بررس يهاستگاهيحاصل، ا جينتا
ها از ورود پساب يناش يبه مواد مغذ ياحتمال طيتوان از نظر شرا

 يآب به سه طبقه با آلودگ تيفيك طيشرا و يساحل يبه آب ها
 اسك)، متوسطمربوط به بندر لنگه و ج يهاستگاهي(ا مك
) 3 ستگاهي(ا ادي) و ز3 ستگاهيجز اه ب 8 يال 1 يهاستگاهي(ا

نتايج مربوط به تحقيقات انجام شده توسط  نمود. يبندميتقس
Gupta 2009( ارانـهمك و ،(Zhou و همكاران )و2007 ( 

)2012( Swain  هاي آماري روشنشان مي دهد كه استفاده از
شرايط كيفيت آب و شناسايي  تواند براي بررسيچند متغيره مي

بسيار سودمند هاي آبي متغيرها، منابع و عوامل آلوده كننده محيط
مطالعه حاضر نيز همانند ساير تحقيقات انجام شده، اهميت  باشد.

هاي آماري چند متغيره را در شناسايي متغيرهاي استفاده از روش
منابع  اثرگذار بر تغييرات زماني و مكاني كيفيت آب و شناسايي

 ;Pejman et al., 2009( اثرگذار بر شرايط كيفيت آب را نشان داد

Folosu et al., 2010; Siddiquee et al., 2011(.  

  
 ها بر اساس بار مواد مغذي از طريق محاسبه ميانگينبندي ايستگاه: رتبه4 شكل

  )PC - Score( هاي عامليميانگين) نمره ±معيار نحراف(ا

  گيري. نتيجه4

اين مطالعه نشان داد كه بر اساس خصوصيات فيزيكوشيميايي 
از نظر را هاي ساحلي كيفيت آبتوان شرايط مورد مطالعه مي

طور بندي كرد. همينخنك تقسيمبه دو دوره گرم و  زماني
توان از نظر شرايط آلودگي هاي مورد بررسي را ميايستگاه

 سهبه شهري  هاياحتمالي به مواد مغذي ناشي از ورود پساب
 ،هاي مربوط به بندر لنگه و جاسك)(ايستگاه طبقه، با آلودگي كم

 با آلودگي و )8، 7، 6، 5، 4، 2، 1هاي (ايستگاه متوسط با آلودگي
مهمترين در اين بررسي  تقسيم بندي نمود.) 3(ايستگاه زياد 

شامل  (بين دو دوره) تغييرات زماني اثرگذار در تمايز پارامترهاي
 aآب، هدايت الكتريكي، نيترات، ازت معدني كل، كلروفيلدماي 

 ،aكلروفيل مورد شناسايي قرار گرفتند. همچنين كلآمونيوم و 
دماي  ،)و سيليكات ك كلا(نيترات، فسفات، آموني مواد مغذي

جزء مهمترين عوامل موثر آب، هدايت الكتريكي و مواد معلق كل 
) توسط آزمون ه گروهس(بين ايجاد تغييرات مكاني كيفيت آب در 

نتايج  مولفه هاي اصلي مورد شناسايي قرار گرفتند. همچنين
آلودگي (شامل  سه منبع نهفته نشان داد كه هاي اصليتحليل مولفه

هاي هاي شهري، آلودگيناشي از ورود پساب يآل هايآلودگي
هاي با منشا پساب كننده توليدات آمونياكي ميكروبي تشديد

هاي ساحلي آببراي توان ميرا ) اي طبيعيهآلودگي و شهري
 مورد مطالعه در استان هرمزگان در نظر گرفت.

  . سپاسگزاري 5

جناب آقايان كاظم از زحمات  دانندمولفان بر خود الزم مي
برداري در انجام نمونهجوكار، محمود ابراهيمي، ناصر آقاجري كه 

 عمل آورند.همكاري داشته اند قدرداني به ها و آناليز نمونه

  منابع

سليمي  اجاللي، ك.؛ اسالمي، ف.؛ سراجي، ف.؛ محبي، ل.؛ ابراهيمي، م.؛
. گزارش نهايي پروژه مطالعات مستمر 1384 .،زاده، م.؛ آقاجري، ن

هيدرولوژي و هيدروبيولوژي خليج فارس و تنگه هرمز در آبهاي 
محدوده استان هرمزگان. سازمان تحقيقات و آموزش كشاورزي. 

ه تحقيقات شيالت ايران. پژوهشكده اكولوژي خليج فارس و مؤسس
 صفحه. 133درياي عمان. 
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 هایدر استان مقایسه ترکیب صید ضمنی تورهای ترال میگو
 هرمزگان و بوشهر
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 چکیده
 صینعتی  ای ترکیی  صیید ترالرهیای   این مطالعه با هدف مقایسه صید به ازای واحد تالش صیادی، فراوانیی طیولی و گونیه   

در اسیتان هرمزگیان    .شید  انجیام  1392 هرمزگان در سیال  و بوشهر هایاستان هایصیدگاه میگو در صید فصل در میگوگیر،

درصد صیید دوررییز(    51/71درصد صید تجاری و  73/14درصد ) 24/86درصد از کل صید، صید هدف )میگو( و  77/13

ییز بیه ترتیی     صید هدف، صید ضمنی تجیاری و صیید دورر   (CPUE)صید ضمنی بود. صید به ازای واحد تالش صیادی 

 و( میگیو ) هیدف  صید صید، کل از درصد 52/6بوشهر  استان کیلوگرم بر ساعت به دست آمد. در 63/290و  7/59،  81/55

 تیالش  واحید  صیید بیه ازای  . بیود  ضیمنی  صیید ( دورریز صید درصد 81/80 و تجاری صید درصد 66/12) درصد 48/93

بیه   سیاعت  بیر  کیلیوگرم  75/42و  4/6 ، 45/3 دورریز به ترتیی  هدف، صید ضمنی تجاری و صید  صید( CPUE) صیادی

گونیه بیشیترین    10استان شگ ماهیان بیا   دو خانواده در هر دو استان مشترک بودند. در هر 43گونه متعلق به  57آمد.  دست

 5گونیه از   5تعداد گونه را در ترکی  صید داشتند که هشت گونه بین دو استان مشیترک بودنید. در بیین ماهییان فییروفی      

هیای  گونیه در آب  14های اسیتان بوشیهر و   گونه در آب 12خانواده در ترکی  صید دو استان مشترک بودند. فراوانی طولی 

های اسیتان هرمزگیان کیورکتر از    استان هرمزگان ثبت شد. از لحاظ آمار توصیفی میانگین طول ماهیان صید شده در صیدگاه

میاهی  هیای گربیه  ویتنی نشان داد که فقط برای گونیه -تان بوشهر بود. اما نتایج آزمون منهای اسماهیان صید شده در صیدگاه

(. مقییاس بنیدی   P<05/0بزرگ اختالف معنیی داری وجیود دارد )  اسبی سرسفید، شیر و یالشوریده، کوسه رانه)گلو(، شبه

 دو استان بوشهر و هرمزگان نشان داد.   های میگو در یدگاهصدرصد عدم تشابه در ترکی  صید ضمنی را در  93رند بعدی، 

 .صید ضمنی، ترالر صنعتی، میگو، هرمزگان، بوشهر :کلمات کلیدی

  
 مقدمه. 1

 تغذیه برای فذا مینات به نیاز و جمعیت روز افزون افزایش
 بیشتر هرره استفاده به را مختلف توجه کشورهای جمعیت، این

 کرده جل  آبزیان و فنی عظیم منابع جمله از فذایی منابع از
 موج  شده انسانی تغذیه در آبزیان پروتئین باالی ارزش. است
 صنعتی به ماهیگیری صنعت جهان مختلف کشورهای در که است
 قرن دوم نیمه در دریایی صیادی .شود تبدیل توجه و شایان مهم
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 كه به طوري است، كرده پيدا توسعه توجهي قابل طور به بيستم
 از بيش تا پوستانسخت ساير و ماهي جهاني ساالنه صيد مقدار
 اطالعات اساس بر .)FAO, 2007است ( رسيده تن ميليون 100
 ميليون 2/88 از 2008 تا 2003 سال از درياها از صيد ميزان فائو
 صيد ميزان حاضر حال در .است رسيده تن ميليون 7/89 به تن

 كه شودمي زده تخمين تن ميليون 7/89 ساالنه دريايي آبزيان
  .)FAO, 2010( است جهاني توليد درصد 63 حدود چيزي

 صيادي گوناگون هايروش در شده توليد ضمني صيد مقادير
به  كه هاييروش در و است وابسته استفاده مورد صيد ادوات به

 ضمني صيد از زيادي حجم گيرد،مي صورت ترال تور وسيله
در  ).Kelleher, 2005; Rochet et al., 2002( شودمي توليد

تحقيقات معدودي صيد ضمني حاصل از تورهاي ترال ميگو در 
است  هاي ايراني خليج فارس مورد مطالعه قرار گرفتهآب

)Paighambari and Daliri, 2012; Daliri et al., 2012  ؛ پيغمبري
؛ حسيني و 1385نسب و همكاران، ؛ ولي1382همكاران، و 

 كاهش هاي پايدارروش به يابيدست ). اما براي1394همكاران، 
 از استفاده با منطقه ذخاير از واقعي تصويري داشتن ضمني، صيد
 و زيستي هايداده آوري جمع و ساله چند متوالي بردارينمونه

 هدف با حاضر تحقيق بنابراين. است ضروري امري صيادي
 در ميگوگير صنعتي ترالرهاي صيد تركيب بررسي تغييرات مكاني

  پذيرفت.  انجام 1392 سال بوشهر و هرمزگان در استان هايآب

  ها . مواد و روش2

ت ميداني در استان بوشهر از منطقه مطاف در جنوب اعملي
هاي استان بوشهر (از استان تا منطقه امام حسن در شمال آب

 ) و در استان هرمزگان نيز درماه شهريور اواسط تا ماه ردادم اوايل

 سوخته (از اواسط مهرشتيهرمز، طوال و كهاي اطراف جزيره آب
  شد. انجام  1392) در سال ماه تا پايان آبان ماه

كالس  1در طول تحقيق از دو فروند شناور صيادي دو بازو
- طبس استفاده گرديد كه تورهاي ترال به كار رفته از جنس پلي

 35متر، اندازه چشمه كيسه ميلي 50آميد با اندازه چشمه بدنه 
 طي بردارينمونه متر بودند. عمليات 27متر و طناب فوقاني ميلي
در  مرحله توركشي 30توركشي در استان هرمزگان و  مرحله 54

 ساعت 4تا  1 ها بينتوركشي زمان كه گرفت استان بوشهر انجام

——— 
1 Outrigger trawler 

)SD± ) (5/2-3 بين هاتوركشي سرعت و )6/2 ±8/0ميانگين 
 متعادل هواي شرايط در تقريبا توركشي عمليات. بود دريايي گره
  .شد انجام صاف نسبتا درياي و

 كشتي، عرشه روي صيد تخليه و توركشي مرحله هر از پس
 مانند بزرگ آبزيان سپس .گرديد جدا از صيد ضمني گونه هدف

 صيد توده داخل از بزرگ ماهي گربه و هامور ماهي، سفره كوسه،
 تعيين منظور به. شدند جداسازي، شمارش و توزين ضمني
 جدا صيد به طور تصادفي از درصد 5 ضمني صيد تركيب
شكل و  يك پالستيكي سبدهاي بيل از استفاده و با ندگرديد
 استفاده با . آبزيان موجود در نمونهشدندكامل پر به طور  ،اندازه

 حد در )Carpenter et al., 1997معتبر ( شناسايي كليدهاي از
- در فرم شمارش توزين، شدند و پس از شناسايي گونه و جنس

 داده تعميم صيد كل به نهايتا و ندهاي مخصوص ثبت گرديد
 اندازه نظر از كه آبزيان از برخي ).Walmsley et al., 2007( ندشد

) پنجزاري ماهيان( بودند زياد بسيار تعداد نظر از و كوچك بسيار
 به ،بود ضروري غير و گير ها وقت آن جداسازياز آنجاييكه  و

 زيرنمونه ها آن از و ندشد گرفته نظر در دورريز صيد عنوان
 محاسبه باقيمانده دورريز صيد وزن كه نحو بدين. شد گرفته
 عنوان به و ندشد شمارش و توزين هاآن از درصد 10 و گرديد

 وزن پايان در ).Tonks et al., 2007گرديدند ( محاسبه زيرنمونه
 صيد توده كل وزن به نمونه وزن سپس نمونه، وزن به نمونه زير

 توركشي هر در گونه هر صيد وزن ترتيب بدين و شد داده تعميم
 .گرديد برآورد
زير تالش صيادي از معادله  واحد ازاي به صيد صشاخ

   ):Sparre and Venema, 1998محاسبه شد (

CPUE = 	  

Cwتوركشي بر حسب كيلوگرم هر در صيد : وزن ،t: هر  زمان
 .توركشي بر حسب ساعت

 زير فرمول از نيز هاي صيد شدهكدام از گونه هر وقوع درصد
  :)Walmsley et al., 2007گرديد ( محاسبه

 ρ × 100 =درصد وقوع

ρ :هايي كه گونه مورد نظر مشاهده شدهتعداد ايستگاه ،P :
  ها تعداد كل ايستگاه

 محاسبه زير رابطه از استفاده ضمني توليد شده با صيد ميزان
   ):Andrew et al., 1995گرديد (
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r = μ 	
μ

  

B = rs 

r ،نسبت صيد ضمني به گونه هدف :μb ميانگين صيد ضمني :
ميانگين صيد گونه هدف به : μsبه ازاي واحد تالش صيادي، 

: كل صيد ضمني در طول فصل B ازاي واحد تالش صيادي،
 آزمون از صيد فصل در هدف گونه آوريساحل كل : ميزانSصيد، 
 توليد ضمني صيد ميزان مقايسه براي طرفه دو واريانس تجزيه

 اعماق در ميگو ترال تورهاي توسط شده (بر حسب كيلوگرم)
 استفاده بوشهر و هرمزگان هاياستان ساحلي هايآب مختلف

شده نيز به كمك  صيد ماهيان طولي فراواني شد. همچنين آناليز
انجام شد. براي بررسي تشابه در تركيب كلي  1ويتني-من آزمون

ي، فراواني نسبي وزني هر گونه در ا گونهصيد ضمني (تركيب 
 بندي چند بعدي ياسمقكل صيد ضمني) از روش چند متغيره 

2(n MDS)  .يي با وقوع ها گونهبراي كاهش اثر  ها دادهاستفاده شد
. با استفاده از ضريب تشابه شدندمنتقل  3نادر به ريشه چهارم

با  6يبند رجساخته شد.  5يك ماتريس تشابه 4كورتسيس-بري
در  ها نمونهبراي تفسير روابط بين  2/0كمتر از  7تنشمقدار 

ي تاييد بيشتر نتايج حاصل ي مناسب هستند. براا گونهجوامع چند 
استفاده شد. براي  8از مقياس بندي چند بعدي از آناليز تشابه

ها مسول عدم تشابه برآورد شده  مشخص شدن اين كه كدام گونه
. تمام استفاده گرديد 9توسط آناليز تشابه هستند از آزمون سيمپر
 .انجام شد 10آناليزهاي چند متغيره توسط نرم افزار پرايمر

 ايج و بحث. نت3

  هاي تركيب صيد ضمني در استان هرمزگان ويژگي 3-1

درصد از كل صيد را گونه  77/13برداري، در پايان نمونه
صيد  73/14صيد ضمني ( را درصد 24/86هدف (ميگو) و 

——— 
1 Mann-Whithney 
2 Non-metric multidimensional scaling 
3 Fourth-root 
4 Bray–Curtis similarity coefficient 
5 Similarity matrix 
6 Ordination 
7 Stress 
8 ANOSIM 
9 SIMPER 
10 Plymouth Routines in Multivariate Ecological Research 

 

 1در جدول  .درصد صيد دورريز) تشكيل داد 51/71تجاري و 
مقادير حداقل، حداكثر و ميانگين صيد به ازاي واحد تالش 
ه يصيادي گونه هدف (ميگو)، صيد تجاري و صيد دورريز ارا

 24/6به  1شده است. همچنين نسبت صيد ميگو به صيد ضمني 
  كيلوگرم محاسبه گرديد.

در طول ميگو، صيد تجاري و صيد دورريز  CPUE: حداقل، حداكثر و ميانگين 1 جدول
  هاي هرمزگان و بوشهر.برداري در استاننمونه

CPUE منطقه  بر حسب كيلوگرم بر ساعت 
  حداقل حداكثر خطاي معيار±ميانگين

 ميگو (صيد هدف) 5/2 80  62/10±81/55
گان

رمز
ه

  
 صيد تجاري 5 5/98 5/4±70/59
 صيد دورريز 100 340 1/2±63/290

 ميگو (صيد هدف)  5/0  13 02/1±45/3

شهر
بو

  

 صيد تجاري 0 43 2±4/6
 صيد دورريز  7  101 2/5±75/42

        

دهد. به نيز ميزان صيد ضمني توليد شده را نشان مي 2جدول 
خانواده  18خانواده شناسايي شد.  60گونه در قالب  98طور كلي 

خانواده فقط با يك گونه در  42بيش از يك گونه سهم داشتند و 
گونه مربوط به  76گرفتند. ماهيان استخواني با تركيب صيد قرار 

 بين خانواده در تركيب صيد شناسايي شدند. همچنين در 43
 گونه، شگ ماهيان 10استخواني، خانواده گيش ماهيان با  ماهيان

گونه، بيشترين تعداد گونه را  4گونه و سنگسر ماهيان با  7 با
خانواده در  9گونه متعلق به  13با  ماهيان غضروفيداشتند و 

گونه  4گزنده ماهيان با كه خانواده دم ندتركيب صيد شناسايي شد
، 2/58پنجزاري ماهيان با  ).3 ند (جدولبيشترين سهم را داشت

تعداد و گربه ماهي  نظر درصد از 9/6و بزماهي با  9/10پيكو با 
 درصد درصد، از نظر 3/24درصد و پنجزاري ماهي با  4/28با 

  سهم را در تركيب صيد داشتند.وزني بيشترين 

برداري با استفاده ميزان حداقل و حداكثر صيد ضمني توليد شده در طول نمونه :2 جدول
  از ضريب آندرو

 منطقه
مقادير تخمين زده 

  شده
صيد اتفاقي 

  كل صيد ضمني  صيد دورريز  (تجاري)

  هرمزگان

نسبت وزني صيد ضمني 
  r(  3/1-1  39/6 -40/4  6/7-37/5( به هدف

) بر sصيد ضمني (
  حسب تن

45/3918 -
22/3014  

87/19260-
57/13262  

07/22908-
36/16186  

  بوشهر

نسبت وزني صيد ضمني 
  r(  7/2-5/1  5/16 -10  6/18 -7/12( به هدف

) بر sصيد ضمني (
  حسب تن

9/7304-
5/3976  44183-28920  5/50015 -

6/33649  
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درصد در  20درصد وقوع باالي هاي صيد ضمني با : درصد وزني و عددي گونه3جدول 
  هرمزگان. هاي استانشناور صنعتي ميگوگير در آب
 درصد  گونه

  وزني
 درصد
  عددي

درصد 
 اسم علمي  نام فارسي  وقوع

  Plicofollis dussumieri 4/28  2/3  15/98  ماهي گربه
 ماهي بادكنك
 Lagocephalus inermis 04/0  01/0  89/88  صاف

 Liza subviridis 08/0  06/0  15/98  بياه
 Scomber japonicus 01/0  01/0 <  22/22  قباد ژاپني

 Trichiurus lepturus 8/1  9/0  30/96  اسبي يال

 Pelates quadrilineatus 2/0  2/0  22/72  خط 4 يلي
  Terapon jarbua 01/0  01/0 <  96/62  كماني خط يلي
  Terapon theraps 02/0  02/0  41/7  پولك درشت يلي

  Gerres filamentosus 3/0  3/0  41/57  دار رشته چغوك
  Pentaprion longimanus 5/0  3/0  70/53  شفاف چغوك
  Saurida tumbil 7  1/5  100  حسون
  Sardinella longiceps 2/0  2/0  19/35  روغني ساردين

  Pampus argenteus 5/1  2/0  52/68  سفيد حلوا
  Parastromateus niger 3/0  2/0  04/37  حلوا سياه

  Platycephalus indicus 1/1  15/0  81/64  كن زمين
 رنگين ساردين
  Dussumieria acuta 3/0  4/0  15/48  كمان

 Scombroides  بزرگ دهان سارم
commersonnianus 

1/0  1/0  63/29  
  Lutjanus johnii 2/0  01/0  67/16  سرخو

 Pseudosynanceia  ماهي سنگ
melanostigma 

01/0<  01/0<  70/30  
  Pennahia anae 4/1  9/0  37/70  شوريده شبه

  Illisha megaloptera 2/2  02/1  07/24  بزرگ شمسك
  Sillago sihama 1/0  06/0  93/25  شورت
  Otolithes ruber 5/0  1/0  85/51  شوريده

 Drepane punctata 08/0  04/0  22/22 عروس منقوط
 Scomberomorus guttatus 4/0  02/0  30/46 قباد

 Solea elongata 2/0  2/0  22/22 راست رخكفشك 
 Solea spp. 2/0  4/0  19/35 كفشك ريز

كفشك زبان 
  Cynoglossus arel 3/0  2/0  85/51  گاوي

 Pseudorhombus كفشك كوتاه باله
malayanus 

3/0  1/0  15/48 

 Zebrias synaptuoides 01/0 <  01/0 <  22/22 كفشك گورخري
 Plotosus lineatus 01/0 <  01/0 <  04/87 گرزك
 Nemipterus  japonicus 2/0  5/0  15/48 گوازيم

 Nematalosa nasus 2/1  8/0  07/74 گواف رشته دار

 Carangoides گيش پهن
talamparoides 

03/0  01/0 <  22/22 

 Caranx para 8/0  8/0  74/40 گيش ريز
 Aluterus monoceros 02/0  01/0 <  19/35 ماهيفريبا 

  Atule mate 05/0  03/0  48/31 گيش گوش سياه
  Alepes djedaba 012/0  01/0<  50  ميگويي گيش

 Thryssa vitrirostris 1/1  4/0  85/51 موتو دهان لچه
 Stolephorus indicus 7/0  7/1  89/38 موتو هندي
 Dasyatis bennetti 7/0  01/0 <  07/24 پو گزنده

  Rhinobatos annandalei 02/0  01/0 <  22/22 خالدار شبه سوس
 Uroteuthis duvauceli 1/0  126/0  07/74 اسكوئيد هندي
 Charybdis spp. 3/2  8/0  85/51 خرچنگ بزرگ

  Portunus spp. 3/0  1/1  37/70  آبيخرچنگ 
 Carcharhinus dussumieri02/0  01/0<  41/57 كوسه چانه سفيد

         

 حسون هايگونه به مربوط ترتيب به وقوع درصد بيشترين
 پيكو ،3/96 ماهي ، پنجزاري15/98 ماهي گربه و بزماهي ،100
 اسبييال ،74 گواف و مركب ماهي ،04/87 گوازيم ،89/88
 طاليي، پهلو ساردين هايگونه به مربوط كمترين و 22/72

 ماهي،نوار دار،مشكو لكه گرزك، مخطط، سنگسر ماهي،خروس
- سر كوسه و يدسفچانه كوسه كماني،رامك خط خالدار، سوس
  .آمد دسته ب 85/1 وقوع درصد با چكشي

  هاي تركيب صيد ضمني در استان بوشهر ويژگي 3-2

گونه هدف  52/6در پايان تحقيق، تركيب وزني صيد شامل 
درصد صيد تجاري و  66/12( ضمني درصد صيد 48/93(ميگو) و 

 ميانگين و حداكثر حداقل، درصد صيد دورريز) بود. مقادير 81/80
(CPUE) (صيد تجاري و دور  ضمني و صيد) ميگو( هدف صيد

نشان داده شده است. به طور متوسط نسبت صيد  1در جدول  ريز)
) كيلوگرم 6/18تا  7/12(بين  34/14به  1ميگو به صيد ضمني 

 خانواده 56غالب  در گونه 75 ). به طور كلي2محاسبه شد (جدول 
 48 و داشتند سهم گونه يك از بيش خانواده 8 شد كه شناسايي
. )4گرفتند (جدول  قرار صيد تركيب در گونه يك با فقط خانواده
 صيد تركيب در خانواده 42به  مربوط گونه 60 با استخواني ماهيان

 با ماهيان گيش خانواده استخواني، بين ماهيان در .شدند شناسايي
كدام ماهيان، شوريده ماهيان و شانك ماهيان هر  سنگسر و گونه 10
 ماهيان غضروفي همچنين داشتند. را گونه تعداد بيشترين گونه، 3 با

شدند  شناسايي صيد تركيب در خانواده 5 به متعلق گونه 5با 
هاي بيشترين درصد وقوع به ترتيب مربوط به گونه ).4جدول (

 ،96بزي ريش ،7/96، پو دوخار 6/97گوازيم  ،4/98پنجزاري 
و كمترين درصد وقوع  4/87، پيكو 5/89ماهي گربه ،3/92 كريشو

، هامور 03/1، زمرد ماهي 01/1هاي شيپور ماهي مربوط به گونه
به  9/3و سورخو ماالباري  7/1بزرگ  گيش ،4/1سفيد  حلوا ،3/1

هاي استان گونه در آب 12هاي فراواني طولي داده دست آمد.
سنجي هاي استان هرمزگان مورد زيستگونه در آب 14بوشهر و 

قرار گرفتند كه از لحاظ آمار توصيفي ميانگين طول ماهيان صيد 
هاي استان هرمزگان كوچكتر از انحراف معيار) در صيدگاه ±(شده 

هاي استان بوشهر بود، اما نتايج آزمون ماهيان صيد شده در صيدگاه
- ماهي (گلو)، شبههاي گربهويتني نشان داد كه فقط براي گونه - من

- بزرگ اختالف معنياسبي سرسفيد، شير و يالهشوريده، كوسه چان
  ).1داري وجود دارد (شكل 
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درصد در  20هاي صيد ضمني با درصد وقوع باالي درصد وزني و عددي گونه: 4جدول 
  بوشهر هاي استانشناور صنعتي ميگوگير در آب
 درصد گونه

  وزني
 درصد
  عددي

درصد 
 اسم علمي  نام فارسي  وقوع

  Plicofollis dussumieri 94/3  37/1  8/53  ماهي گربه
  Upeneus sulphureus 86/21  42/21  96  ماهي بز

  Secutor insidiator 4/15  93/43  4/98  پنجزاري
  Trichiurus lepturus 95/3  35/1  5/89  اسبي يال
  Terapon jarbua 27/0  26/0  1/79  كماني خط يلي
  Ilisha melastoma 15/7  08/3  4/87  پيكو

  Gerres filamentosus 25/2  54/2  1/77  دار رشته چغوك
  Saurida tumbil 77/5  90/4  3/92  حسون

  Parastromateus niger 47/0  04/0  6/17  حلوا سياه
  Polynemus sixtarius 55/1  65/0  9/45  خط6راشگو
  Platycephalus indicus 05/1  35/0  84  كن زمين
 Scombroides  بزرگ دهان  سارم

commersonnianus 
55/0  10/0  3/27  

  Pomadasys kaakan 18/1  098/0  1/37  معمولي سنگسر
  Pomadasys stridens 05/9  10/4  1/62  سنگسرمخطط
  Acanthopagrus latus 82/0  05/0  35  شانك زرد باله
  Crenidens  crenidens  سيم دندان نما

indicus 
02/0  002/0  6/20  

  Sillago sihama 06/0  03/0  3/25  شورت
  Drepane punctata 89/0  05/0  8/48 عروس منقوط

  Scomberomorus guttatus 26/0  02/0  8/24 قباد
  Psettodes erumei 11/0  01/0  9/37 كفشك تيزدندان
  Pseudorhombus elevatus 47/0  07/0  3/33 كفشك چپ رخ

  Mene  maculate 02/0  006/0  2/21  ماه ماهي
  Mene  maculate 02/0  02/0  6/28 كفشك راست رخ
  Cynoglossus arel 16/1  73/0  7/73  كفشك زبان گاوي

  Euryglussa  orientalis 59/0  04/0  9/32  كفشك گرد
  Sphyraena  forsteri 07/3  77/0  48 كوتر

  Nemipterus  japonicus 02/1  72/0  6/97 گوازيم
 Carangoides گيش پهن

talamparoides 
3/1  59/0  1/56  

  Caranx para 72/3  31/3  4/48 گيش ريز
  Atule mate 92/0  00/1  03/37 گيش گوش سياه
  Thryssa vitrirostris 31/1  88/1  6/54 موتو دهان لچه

  Himantura walga 03/3  4/0  7/96 پو دو خار
  Gymnur poecilura 4/1  35/0  8/84 سپر ماهي پروانه اي

  Aetomylaeus nichofii 02/0  0003/0  27 رامك خط كماني
  Sepia pharaonis 07/0  02/0  5/47 مركبماهي 

  Uroteuthis duvauceli 73/0  43/0  64 اسكوئيد هندي
  Portunus pelagicus 56/0  3/0  7/73  آبيخرچنگ 

  Crustecea 02/0  33/0  61  خرچنگ ريز
  Chylusyllum punctatum 86/0  02/0  9/23  گربه كوسه ماهي

  Anthozoa 13/0  4/0  6/71  درياييمرجان 
  Scyphozoa 11/0  04/0  5/57  عروس دريايي
  Echinoidea 49/0  09/0  2/77  توتياي دريايي

         
درصد عدم تشابه در تركيب  93بندي چند بعدي، نتايج مقياس

ي ايراني خليج فارس ها آبهاي ميگو در  يدگاهصصيد ضمني را در 
). 2دهد (شكل  يمدر دو استان بوشهر و هرمزگان به وضوح نشان 

گونه (ماهي  10درصد از عدم تشابه مربوط به  75نزديك به 
دندان، بزماهي، تيزمركب، قباد، بياه، عروس ماهي منقوط، كفشك

ريز، راشگو معمولي) بود. درازباله، گيشبزرگ، گيشسارم دهان

كند و  يمبندي چند بعدي را تاييد تشابه نيز نتايج مقياسآناليز 
ي صيد ضمني در دو ا گونهدار در تركيب  يمعنبيانگر وجود تفاوت 

  ).= P = 806/0 R ,0/ 01منطقه مورد مطالعه است (

  
انحراف معيار) توسط  ±(: مقايسه ميانگين فراواني طولي ماهيان صيد شده 1شكل 

دهنده نشان *هاي هرمزگان و بوشهر (هاي استانگاهتورهاي ترال ميگو در صيد
  )).P>05/0دار است (وجود اختالف معني

  
هاي استان  يدگاهصي صيد ضمني بين ا گونه: نمودار تفاوت در تركيب 2شكل 

 بندي چند بعديهرمزگان و بوشهر بر اساس نسبت وزني به روش مقياس

طبقات عمقي خطاي معيار) به تفكيك  ±(ميانگين صيد ضمني 
آورده  5متر) در جدول  20- 30متر و  10-20متر، بين  10(كمتر از 

شده است. نتايج آزمون تجزيه واريانس دو طرفه نشان داد كه ميزان 
صيد ضمني در دو استان و طبقات عمقي مختلف با هم تفاوت 

  ).P=001/0و  F=98/3داري دارند (معني
بعدي نشان داد كه بندي چند در تحقيق حاضر، نتايج مقياس

هاي بوشهر و هاي ميگو در استانتركيب صيد ضمني در صيدگاه
هاي درصد عدم مشابهت دارد. به طوري كه خانواده 93هرمزگان 
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غالب در تركيب صيد (از لحاظ وزني) در استان هرمزگان شامل 
Ariidae ،Leiognathidae ،Clupeidae ،Synodontidae ،

Dasyatidae ،Mullidae ر استان بوشهر نيز شامل و دMullidae ،
Leiognathidae ،Haemulidae ،Carangidae  وClupeidae 

هستند. علت اين تفاوت را بايد در شرايط فيزيكوشيميايي محيط 
بررسي نمود كه پرداختن به آن نيازمند انجام تحقيقات بيشتري در 

لعه ) با مطا2006و همكاران ( Valinassab تر نيزمنطقه است. پيش
فارس و  هاي خليجروي ارزيابي ذخاير ماهيان بسترزي در آب

هاي هايي كه در آبگونه بيشتراند كه كردهبيان درياي عمان، 
هاي استان هرمزگان نيز وجود ، در آباست بوشهر مشاهده شده

تواند به دليل تفاوت در ماهيت و نوع ابزار . اين تفاوت ميدندار
در مطالعه ديگري كه رئيسي و  صيد و عمق صيد باشد. اما

) روي تورهاي ترال مخصوص صيد ماهي يال 1391همكاران (
 57/79اسبي بين اين دو استان بوشهر و هرمزگان انجام دادند، 

هاي درصد عدم تشابه تركيب صيد را گزارش نمودند كه گونه
خط، شمسك بزرگ، سپرماهي شمسك كوچك، راشگو شش

ماهي سه چانه سفيد، حلوا سياه، عروساي، شبه شوريده، كوپروانه
  اي و حلوا سفيد بيشترين نقش را داشتند.رشتهمنقوط، گوازيم دم

خطاي معيار) در  ±(صيد ضمني  CPUE: مجموع ساعات توركشي و ميانگين 5جدول 
  هاي هرمزگان و بوشهرهاي ميگو استاناعماق مختلف صيدگاه

صيد ضمني  CPUEميانگين   ساعات توركشي  عمق تور اندازي  استان
  (كيلوگرم در ساعت)

 بوشهر
  25/30±16/3  4/22  متر 10كمتر از 

  30/58±64/2  2/37  متر 10-20بين 
  5/61±33/4  1/24  متر 20-30بين 

  هرمزگان
  5/240±86/5  4/59  متر 10كمتر از 

  8/380±71/12  4/62  متر 10-20بين 
  9/427±57/17  0/23  متر 20-30بين 

       

اندازه  با تجاريهاي ميان آبزيان دورريز، بسياري از گونهدر 
انند ـم يياـهگونه هاآن يندر بشدند كه مشاهده ك بسيار كوچ

ند قرار دار IUCN خطر يستدر ل يدهو شور يدسف واـحل
.(IUCN, 2006) هاي شوريده، حلوا دهد كه گونهنتايج نشان مي

سفيد و هامور در هر دو استان تحت فشار شديد صيادي قرار 
دارند به نحوي كه روي هم رفته اين سه گونه در استان هرمزگان 

درصد وزني صيد را به  909/0درصد و در استان بوشهر  08/2
خود اختصاص دادند. اين در حالي است كه با مقايسه درصد 

زني براي دو گونه شوريده (درصد وقوع صيد نسبت به درصد و
) و حلوا سفيد (درصد 5/0و درصد وزني  85/51وقوع صيد 

هرمزگان اين  استان )، در5/1ودرصد وزني  52/68وقوع صيد 
 50شود كه اين دو گونه در بيش از نيمي (موضوع تاييد مي

ها مشاهده شده است ولي در مقابل از نظر درصد) از تور كشي
 اند. از صيد را به خود اختصاص ندادهوزني سهم زيادي 

  گيري. نتيجه4

 استان براي ضمني صيد به هدف صيد نسبت تحقيق اين در
 اين. آمد به دست 14 به 1 بوشهر استان براي و 6 به 1 هرمزگان

) Daliri )2012و  Paighambariگزارش  در كه حالي است در
 و درصد 5/12 ميگو صيد( 7 به 1 بوشهر استان براي نسبت اين
 هرمزگان استان به كه آمد به دست) درصد 5/87 ضمني صيد

 ميگو ذخاير كاهش تواندمي تغييرات اين دليل .است ترنزديك
 اساس بر كهطوري به باشد بوشهر استان در اخير هايسال طي

 در ميگو صيد ميزان ايران، شيالت سازمان از شده منتشر گزارش
 3200 از و درصد كاهش داشته 33 دهه يك طي در بوشهر استان
است  رسيده 1388 سال در تن 2150 به 1379 سال در تن

 تالش صيادي، احتماال افزايش ).1392(سازمان شيالت ايران، 
 همچنين و ساحل نزديك نوزادگاهي نواحي و بستر تخريب
 در گيرچشم كاهش اين مهم عوامل از محيطي زيست هايآلودگي
 ادوات تنوع برداشت، همچنين افزايش .تاس بوده بوشهر استان
 حوزه اين ذخاير كاهش موجب استاندارد غير ماهيان صيد و صيد
 ,.Paighambari and Daliri, 2012; Daliri et al( است شده آبي

 ).1394؛ حسيني و همكاران،  2012
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  استفاده دريايي با هايبررسي شكاف كيفيت خدمات آموزشي دانشگاه
  خرمشهر) مدل سروكوآل (مطالعه موردي: دانشگاه علوم و فنون از

  *2، حميدرضا تهمك1مجتبي عباسپور

اقتصاد و مديريت، دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر، استان خوزستان، خرمشهر، پست  عضو هيات علمي دانشكده - 1
 m.mbbaspour@kmsu.ac.ir: يالكترونيك

كارشناس ارشد بندر و كشتيراني، دانشكده مهندسي دريا، دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار، استان سيستان و  -2
  hamidrezatahmak@gmail.com: يكيبلوچستان، چابهار، پست الكترون

  3/12/95 تاريخ پذيرش:                                        نويسنده مسوول *                                        24/3/95تاريخ دريافت: 

  چكيده
دريايي به دانشجويان بر هاي هدف از اين مقاله، بررسي ميزان شكاف كيفيت خدمات آموزشي ارايه شده دانشگاه

اساس مدل سروكوآل است. مطالعه در دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر انجام شد. تحقيق از نوع كاربردي و به 
است. جهت  نفر 322 آماري، نمونه اندازه حداقل و نفر 1970 آماري جامعه روش ميداني (پرسشنامه) بود. اندازه

پرسشنامه قابليت تجزيه و تحليل علمي داشت. تحقيق توسط  338ع شد كه پرسشنامه توزي 350اطمينان بيشتر 
 و ادراكات هاي استاندارد انجام گرفت. پرسشنامه تحقيق در بخشپرسشنامه و با استفاده از فاكتورها و شاخص

بندي فريدمن رتبههاي تحقيق از توزيعي ناپارامتريك برخوردار بودند. در آزمون داده .باشدمي پايايي داراي انتظارات
مشخص شد كه بعد ايجاد اطمينان بيشترين و بعد همدلي داراي كمترين امتياز در ادراكات دانشجويان بود. بيشترين 

داري انتظار از قابليت اعتماد و كمترين انتظار از ظواهر فيزيكي داشتند. پنج بعد بررسي شده داراي همبستگي معني
داري بين ج نمونه (ويلكاكسون) مشخص شد كه در تمامي ابعاد شكاف معنيبودند. به وسيله آزمون عالمت زو

ادراكات و انتظارات دانشجويان وجود داشت. بيشترين شكاف مربوط به بعد همدلي و كمترين شكاف مربوط به بعد 
بيشتر به زيبايي  ايجاد اطمينان بود. از جمله راهكارها و پيشنهادها براي مسووالن دانشگاه مورد مطالعه شامل رسيدگي

گويي به هاي وعده داده شده، آمادگي هميشگي كاركنان براي پاسخظاهري دانشگاه، ارايه و انجام خدمات در زمان
 دانشجويان، احساس امنيت دانشجو در تعامالت خود با كاركنان و دانشگاه است.

  .سروكوآلهاي دريايي، شكاف، كيفيت خدمات آموزشي، مدلدانشگاه كلمات كليدي:
    

  مقدمه. 1

 شده ادبيات پيشنهاد در كيفيت از مختلفي مفاهيم چه اگر

 انتظارات ها و برآوردنمفهوم تطابق با ويژگي دو است، ولي

است  گرفته قرار استفاده مورد تريصورت گستردهمشتريان به 

 آن كاربرد نحوه و كيفيت مفهوم از .)1391(زيويار و همكاران، 
 اين همه مشترك وجه اما. است آمده عمل به گوناگوني تفاسير

 مشتريان انتظارات و نيازها با خدمت يا كاال سازگاري تعاريف،
 كاال به توجه هرگونه و شود مي شروع مشتري از كيفيت. است

 بدنبال را كيفيت الزاما مشتري، نظر به توجه بدون خدمت، يا
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 با محصول پذيري تطابق اساس بر را كيفيت معموال لذا. ندارد
 تواند مي محصول كه ميزاني يا و مشتري، نظر مد هاي ويژگي

 كنند مي تعريف سازد، آورده بر را مشتري قبلي انتظارات
كيفيت را ميزان شكاف ميان . )1389 قادري، و حسيني(

-انتظارات و ادراكات افراد استفاده كننده از خدمات معرفي مي
هاي اقتصادي كليه فعاليت ).Parasuraman et al., 1985كنند (

كه خروجي آن، كاال يا سازه اي فيزيكي نباشد، بخش خدماتي 
محسوب مي شوند، كه معموال در همان زمان توليد مصرف شده 

وده را به شكل هاي مختلف به صورت ناملموس و ارزش افز
كنند (مانند راحتي، سرگرمي، آسايش و ...). به عبارت خلق مي

ديگر خدمت، رويداد، اتفاق يا فرايند ناملموسي است كه هم 
شود يا كمي پس از خلق شدن مورد زمان خلق و استفاده مي

پس تواند خدمات واهي را گيرد و مشتري نمياستفاده قرار مي
تواند نگهداري نمايد از خلق حفظ نمايد اما اثر آن را مي

به عنوان محصوالتي  خدمات" كاتلر گفته ). به1391(باختري، 
شوند كه قابل مشاهده نبوده و از طريق دانش و معرفي مي

 ,Devie and Widjaja( "گرددمهارت افراد به مشتريان ارايه مي

) به نقل 1999شهربابكي (زاده). همچنين مال حسيني و نبي2011
 منفعتي يا فعاليت كنند كه خدمت،بيان مي كاتلر و آرمسترانگ از

 اساسا كه كند مي عرضه ديگر طرف به طرف يك كه است
 ممكن نتيجه ندارد؛ بر در را چيزي مالكيت و بوده نامحسوس

- زاده(مالحسيني و نبي باشد غيرمادي يا فيزيكي محصول است
  ).1389بابكي،  شهر

  از جمله اهداف اين تحقيق عبارتند از:
 هدف اصلي تحقيق  
  بررسي شكاف كيفيت خدمات آموزشي دانشگاه علوم

  و فنون دريايي خرمشهر
 اهداف فرعي تحقيق  

 بررسي مباني نظري كيفيت خدمات آموزشي )1
بررسي تحقيقات گذشته انجام شده در زمينه كيفيت  )2

 خدمات آموزشي
آموزشي دانشگاه در بررسي شكاف كيفيت خدمات  )3

  پنج بعد مدل سركوآل
 است فرعي فرضيه 5 يك فرضيه اصلي و اين تحقيق داراي

(در ادامه چهارچوب نظري تحقيق و تعريف هر كدام از فاكتورها 
   كه عبارتند از:بيان خواهد شد) 

  فرضيه اصلي 1-1

بين انتظارات و ادراكات دانشجويان دانشگاه علوم و فنون 
داري ياز كيفيت خدمات آموزشي، شكاف معندريايي خرمشهر 

  وجود دارد.

  هاي فرعيفرضيه 1-2

و ادراكات دانشجويان دانشگاه علوم و بين انتظارات  )1
فنون دريايي خرمشهر از كيفيت خدمات آموزشي در 

  داري وجود دارد.بعد ظواهر فيزيكي، شكاف معني
ويان دانشگاه علوم و بين انتظارات و ادراكات دانشج )2

دريايي خرمشهر از كيفيت خدمات آموزشي در  فنون
  وجود دارد. داريمعنيبعد قابليت اعتماد، شكاف 

بين انتظارات و ادراكات دانشجويان دانشگاه علوم و  )3
فنون دريايي خرمشهر از كيفيت خدمات آموزشي در 

  وجود دارد. داريمعنيدهي، شكاف بعد پاسخ
بين انتظارات و ادراكات دانشجويان دانشگاه علوم و  )4

فنون دريايي خرمشهر از كيفيت خدمات آموزشي در 
  وجود دارد. داريمعنيبعد ايجاد اطمينان، شكاف 

بين انتظارات و ادراكات دانشجويان دانشگاه علوم و  )5
فنون دريايي خرمشهر از كيفيت خدمات آموزشي در 

 جود دارد.و داريمعنيبعد همدلي، شكاف 

 بررسي وضع موجود و گذشته موضوع. 2

با توجه به مشاهدات ميداني انجام شده در دانشگاه مورد 
موارد  تحقيق (دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر)، برخي

ايجاد شده، لزوم بررسي ميزان كيفيت خدمات آموزشي دانشگاه 
ويان از د. تعداد دانشجندهعلوم فنون دريايي خرمشهر را نشان مي

در دوره  به خصوصالتحصيلي (زمان ثبت نام تا زمان فارغ
كارشناسي) داراي ريزش است. در اين خصوص بررسي هايي 

رين داليل ريزش، عدم انگيزه صورت گرفت كه يكي از مهمت
ويان به تحصيل به دليل عدم جذب در بازار كار است. دانشج
التحصيالن ارغهاي دريايي رضايت كامل از فها و شركتسازمان

  عنوان احتماالتي است كه لزوم بررسيه ندارند. موارد ذكر شده ب
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كيفيت خدمات آموزشي دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر را 
كند. در اين تحقيق نيز قصد نشان دادن ميزان كيفيت ايجاب مي

خدمات آموزشي و همچنين شكاف موجود در وضع موجود و 
تواند از داليل ت. موارد ذكر شده ميمطلوب اينگونه خدمات اس

هاي دريايي ضعف در كيفيت خدمات آموزشي ساير دانشگاه
كشور نيز باشد كه به دليل شباهت و عملكرد مشابه در در 

ه هاي دريايي، دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر بدانشگاه
  ان مطالعه موردي انتخاب شده است.عنو

  مباني نظري و پيشينه علمي. 3

 اصلي فرآيندهاي از يكي حقيقت در آموزشي خدمات
 انواع در فرعي و اصلي داده هاده بكارگيري با كه است هادانشگاه
 كارورزي و آزمايشگاهي و كارگاهي نظري، آموزشي، هايروش
 دانش و علم افزايش به منجر نهايتا مراحل اين. شودمي اجرا

 آموختگان دانش و است شده مختلف انواع و ابعاد در متقاضيان
 فوق چهارگانه مراحل از كدام هر در. نمايندمي كار بازار روانه را
 كه دانشگاه اصلي محصول از بيشتر اطمينان حصول منظور به

 خاص هايگيرياندازه و نظارت است، آموزشي خدمات همان
هاي مختلفي براي سنجش كيفيت مدل .است معمول مستمرا نيز

آموزشي وجود دارد. از جمله اين خدمات و كيفيت خدمات 
 سيستم خدمات، مدل كيفيت رفتاري توان به مدلها ميمدل
خدمات، مدل چهارچوب عملياتي پردازش  كيفيت اي مبادله

اما از بين اين . كيفيت اشاره كرد هاي شكاف تحليل مشتري و مدل
هاي بيان شده، پركاربردترين و موثرترين آن، مدل سروكوآل مدل

 1985هاي كيفيت) است. با اينكه اين مدل در سال شكاف(تحليل 
- معرفي شده است اما همچنان در تحقيقات معتبري كه در سال

 ;Qadri, 2015( گرددهاي اخير انجام شده است  از آن استفاده مي

khodaparasti and Gharebagh, 2015; Yousapronpaiboon, 

2014.(Parasuraman  ) موضوع  ررسيبراي ب) 1985و همكاران
كيفيت خدمات و تدوين يك چهارچوب مفهومي مناسب، 

هاي  ها در مرحله اول از طريق مصاحبه تحقيقاتي انجام دادند. آن
متمركز گروهي با مشتريان چهار بخش خدماتي مختلف: بانك، 

هاي اعتباري، كارگزار بورس و تعميرات و نگهداري  تكار
ها مباحثي  محصوالت، كار خود را آغاز كردند. در اين مصاحبه

مانند، علت رضايت و نارضايتي نسبت به خدمت، تعريف يك 
آل، مفهوم كيفيت خدمت، عوامل مهم در ارزيابي  خدمت ايده

مورد كيفيت خدمت و انتظارات عملكردي در ارتباط با خدمت 
). مدل سروكوآل 1383سوال قرار گرفت (بيات و عليزاده ثاني، 

فاكتور در سال  10فاكتور يا بعد معرفي شد. اين  10ابتدا در 
در پنج بعد كلي ظواهر فيزيكي (به تسهيالت و تجهيزات  1988

دهي (منظور تالش و تمايل فيزيكي سازمان اشاره دارد)، پاسخ
چه بهتر خدمات به مشتريان ه هريكاركنان سازمان جهت ارا

)، قابليت اعتماد (به بررسي خدمات وعده داده شده از طرف است
پردازد)، ايجاد اطمينان (توانايي كاركنان يك سازمان سازمان مي

در جهت ايجاد اطمينان در مشتريان است) و همدلي (توجه و 
 Guo etهمراهي كاركنان سازمان با مشتريان آن است) مطرح شد (

al., 2008.(  
منظور از ظواهر فيزيكي در بحث كيفيت خدمات آموزشي، 

تجهيزات و امكانات موجود در دانشگاه، هايي همانند شاخص
امكانات فيزيكي قابل توجه، زيبا و جذاب دانشگاه، ظاهر تميز و 
آراسته كاركنان دانشگاه و منظم و مرتب بودن مدارك (پرونده 

؛ محمدي و 1384رودباري،  (كبريايي و استدانشجويان و ...) 
؛ عنايتي و 1390فر و همكاران، نوين؛ عنايتي1389وكيلي، 

  ).1394سيدعسكري و همكاران، ؛ 1392همكاران، 
دهي به وسيله در بحث كيفيت خدمات آموزشي، بعد پاسخ

گويي دقيق به دانشجويان در تمامي هايي همانند پاسخشاخص
به دانشجويان، انجام هاي الزم اوقات اداري، دادن آموزش

ه خدمات اي، ارمسوولينهاي الزم از دانشجويان توسط مراقبت
فوري به دانشجو در مواقع لزوم، تمايل دروني كاركنان جهت 

گويي به كمك به دانشجو و آمادگي هميشگي كاركنان براي پاسخ
؛ عباسيان 1390شود (توفيقي و همكاران، دانشجويان سنجيده مي

سيدعسكري و ؛ 1393؛ شمس و همكاران، 1392و همكاران، 
  ).1394همكاران، 

زماني كه در بحث كيفيت خدمات آموزشي از تضمين (قابليت 
قابل هايي همانند شود، منظور سنجش شاخصاعتماد) صحبت مي

اعتماد بودن دانشگاه و كاركنان آن، نشان دادن عالقه خالصانه 
اولين زمان، براي حل مشكالت دانشجويان، انجام خدمات در 

- گزارش ارايههاي وعده داده شده، و انجام خدمات در زمان ارايه
ها و دقت كاركنان و هاي بدون غلط و نگهداري دقيق پرونده

؛ زوار و 1385آقاماليي و همكاران، است ( اساتيد در انجام كارها
؛ خادملو و 1391، ؛ قالوندي و همكاران1386همكاران، 
سيدعسكري و ؛ 1393مكاران، ه ؛ كاوسي و1392همكاران، 
  ).1394همكاران، 
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ايجاد اطمينان بعد اطمينان در كيفيت خدمات آموزشي شامل 
در دانشجو توسط كاركنان، احساس امنيت دانشجو در تعامالت 
خود با كاركنان، رفتار مودبانه كاركنان با دانشجو و داشتن 

و  سهرابيشود (مي توانمندي الزم در آموزش به دانشجويان
؛ سيدعسكري و 1393نژاد، نژاد و همتيهمتي؛ 1392مجيدي، 
  ).1394همكاران، 

زماني كه در بحث كيفيت خدمات آموزشي از همدلي صحبت 
مشاركت دادن هايي همانند شود، منظور سنجش شاخصمي

هاي مربوط، صميمانه بودن رفتار كاركنان گيريدانشجو در تصميم
با دانشجويان، مناسب بودن ساعات تدريس در دانشگاه، توجه 
اختصاصي به هر دانشجو با توجه به مشكل آن و خواستار بهترين 

 ,.Parasuraman et alاست (منافع براي دانشجو از طرف دانشگاه 

1985 Guo et al., 2008; ؛ 1390آشتياني و شمسي، چنگيزي؛
  ).1394سيدعسكري و همكاران، ؛ 1392گرجي و همكاران، 

نشان  1گانه در جدول مدل سروكوآل به تفكيك بعدهاي پنج
هايي مورد داده شده است كه هر كدام از بعدها با چه شاخص

سنجش قرار خواهند گرفت. همچنين منابع مورد استفاده براي 
  ها نيز بيان شده است.استخراج شاخص

هاي به توضيحات داده شده و معرفي بعدها و شاخصبا توجه 
  گردد.ترسيم مي 1تحقيق، مدل مفهومي تحقيق در قالب شكل 

  
  )و نگارنده Parasuraman et al., 1985( مدل مفهومي تحقيق :1شكل 

در اين بخش از تحقيق به بررسي مباني نظري تحقيق پرداخته 
ل مورد بررسي قرار گانه مدل سروكوآشد. هر كدام از بعدهاي پنج

هاي استفاده شده در پرسشنامه تحقيق نيز بيان گرفتند. شاخص
 شد. پس از معرفي بعدها، مدل مفهومي تحقيق نيز ترسيم گرديد.

 جلب و عالي خدمات كيفيت خدمات، بزرگ چالش امروزه

  است. مشتري رضايت

  ها و فاكتورهاي استفاده شده در پرسشنامه تحقيقشاخص :1جدول 
  هامنابع استفاده شده جهت استخراج شاخص  هاي تحقيقشاخص  فاكتورهاي تحقيق

  ظواهر فيزيكي
  تجهيزات و امكانات موجود در دانشگاه

Parasuraman et al., 1985 Guo et al., 2008;  كبريايي و رودباري
)، عنايتي و 1390فر و همكاران (نوين)، عنايتي1389)، محمدي و وكيلي (1384(

  ).1394)، سيدعسكري و همكاران (1392همكاران (

  امكانات فيزيكي قابل توجه، زيبا و جذاب دانشگاه
  ظاهر تميز و آراسته كاركنان دانشگاه

  منظم و مرتب بودن مدارك (پرونده دانشجويان و ...)

  (قابليت اعتماد) تضمين

  قابل اعتماد بودن دانشگاه و كاركنان آن

Parasuraman et al., 1985 Guo et al., 2008;،  آقاماليي و همكاران
)، خادملو و همكاران 1391)، قالوندي و همكاران (1386)، زوار و همكاران (1385(
  ).1394)، سيدعسكري و همكاران (1393كاووسي و همكاران ()،  1392(

  نشان دادن عالقه خالصانه براي حل مشكالت دانشجويان
  انجام خدمات در اولين زمان
  هاي وعده داده شدهارايه و انجام خدمات در زمان

  هاهاي بدون غلط و نگهداري دقيق پروندهارايه گزارش
  اساتيد در انجام كارهادقت كاركنان و 

  دهيپاسخ

  گويي دقيق به دانشجويان در تمامي اوقات اداريپاسخ

Guo et al., 2008; Parasuraman et al., 1985  توفيقي و همكاران
)، سيدعسكري و 1393)، شمس و همكاران (1392)، عباسيان و همكاران (1390(

  )1394همكاران (

  دانشجويانهاي الزم به دادن آموزش
  هاي الزم از دانشجويان توسط مسووالنانجام مراقبت

  ارايه خدمات فوري به دانشجو در مواقع لزوم
  تمايل دروني كاركنان جهت كمك به دانشجو

  گويي به دانشجويانآمادگي هميشگي كاركنان براي پاسخ

  ايجاد اطمينان

  ايجاد اطمينان در دانشجو توسط كاركنان
Parasuraman et al., 1985 Guo et al., 2008;  سهرابي و مجيدي

  )1394)، سيدعسكري و همكاران (1393نژاد (نژاد و همتي)، همتي1392(
  احساس امنيت دانشجو در تعامالت خود با كاركنان

  رفتار مودبانه كاركنان با دانشجو
  داشتن توانمندي الزم در آموزش به دانشجويان

  همدلي

  هاي مربوطگيريمشاركت دادن دانشجو در تصميم

Parasuraman et al., 1985 Guo et al., 2008; آشتياني و چنگيزي
  )1394)، سيدعسكري و همكاران (1392)، گرجي و همكاران (1390شمسي (

  صميمانه بودن رفتار كاركنان با دانشجويان
  مناسب بودن ساعات تدريس در دانشگاه

  اختصاصي به هر دانشجو با توجه به مشكل آنتوجه 
  خواستار بهترين منافع براي دانشجو از طرف دانشگاه

  

كيفيت خدمات آموزشي 
 دانشگاه

 ظواهر فيزيكي

 قابليت اعتماد

 پاسخدهي

 ايجاد اطمينان

 همدلي

 ظواهر فيزيكي

 قابليت اعتماد

 پاسخدهي

 ايجاد اطمينان

 همدلي

ادراكات دانشجويان از كيفيت 
 خدمات آموزشي دانشگاه

انتظارات دانشجويان از كيفيت 
 خدمات آموزشي دانشگاه
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 كاركناني مخصوصا انساني نيروي نقش هاي خدماتيسازمان در

با  خدمت ارايه براي هستند، مشتريان با مستقيم در تماس كه
 اهميت بيشتري از توليدي هايشركت با مقايسه در كيفيت

 در مشتريان با خدمات ارايه جهت كاركنان زيرا .است برخوردار

 از برتر هايسازمان كننده تعامل متمايز اين كيفيت و بوده تعامل

  ).1390چه و دابوئيان، قرههاست (نسازما ساير
 به است كه اجتماعي تحول ايجاد قوي در محركي آموزش

 براي ضروري هايمهارت و هاانديشه وسيعي از هايحوزه ايجاد

 و هاشود. دانشگاهمي منجر يافته و توسعه نو ايجامعه ايجاد

 و ورزيانديشه مركز عنوان باالترين به عالي آموزش موسسات
 متفكران، فعاليت و حضور با شده و محسوب جامعه علم توليد

دارند  اساسي شينق جامعه در و دانشجويان پژوهاندانش محققان،
 از خود مشتريان انواع با ها). دانشگاه1393(كاوسي و همكاران، 

 دانشجويان، دارد. بلندمدت و ارتباط تنگاتنگ دانشجويان جمله

 آموزش عالي عمده مشتريان علمي)، (هيات مدرسان و كاركنان

مشتريان  تريناصلي عنوان به دانشجويان بين، اين در هستند.
 طول در و اندكرده جلب خود به را توجه بيشترين عالي آموزش

 انتخاب نام، ثبت جمله از متنوعي آموزشي خدمات دوران تحصيل،

كنند (توفيقي و مي دريافت را مرتبط خدمات ساير واحد و
  ).1390همكاران، 
و  هادانشگاه طريق از كه خدماتي به ويژه آموزشي خدمات
هاي حوزه مهمترين از شود،مي ارايه عالي آموزش موسسات
 توسعه يافتگي در بديلبي نقشي از كه است هر جامعه در خدماتي

 خدمات ارتقاي كيفيت به توجه بنابراين، است. برخوردار جوامع

 توسعه رسد.نظر مي به ضروري امري مستمر، طور به آموزشي

 ضرورت بيانگر محور،جوامع دانش در آموزشي مراكز روزافزون

 عملكرد كيفيت تحليل و براي ارزيابي كارآمد ابزاري طراحي

به  ايران كشور آموزشي نظام در اين امر است. آموزشي موسسات
 به تبديل شدن براي آن انداز درازمدتچشم به توجه با ويژه

 اهميت حايز توسعه و تحقيق در حوزه منطقه كشورهاي سرآمد

  ).1393نژاد، نژاد و همتياست (همتي
 راستاي تربيت در مهمي وظيفه ما كشور در عالي آموزش نظام

 كه ايبه گونه دارد؛ كيفي و كمي بعد از متخصص انساني نيروي

 شاهد ارتقا يابند، هماهنگ و موزون كيفيت و كميت بعد دو اگر

 جامعه خدمت به جهت در باال كارايي با متخصصين تربيت

 بيشتري تواند كاراييمي هنگامي آموزشي سيستم و بود خواهيم

 دهد. انجام خوبي را به كيفيت بعد در خود وظايف كه باشد داشته

 آموزشي كيفيت خدمات افزايش هايراه يافتن ترتيب بدين

 خدمات كيفيت). 1394دارد (سيدعسكري و همكاران،  ضرورت

 از نيز عالي نظام آموزش در آموزشي هايبرنامه كيفيت بهبود و

 از يكي به طوري كه تبديل به است، برخوردار بسزايي اهميت

 توان افزايش كه خواهان آموزشي مراكز مسوولين مهم هايدغدغه

 دانشجويان ديدگاه جهاني سطح است. در شده هستند، خود رقابتي

 موسسات در شده ارايه هايآموزش هايجنبه تمامي مورد در

 در هادانشگاه در كيفيت پايش ضروري عنوان عامل به آموزشي،

 براي مهمي اقدام عنوان به خدمات كيفيت شود ومي گرفته نظر

 موسسات است. شده معرفي هادانشگاه آموزش در در برتري

 نيازهاي و انتظارات با مواجهه بر تاكيد بيشتري عالي آموزش

  .)1392(عنايتي و همكاران، دارند  دانشجويان
 الزمه و است كيفي و كمي بعد دو داراي عالي آموزش نظام

اين  در موزون و نظام، رشد متعادل اين جانبه همه و پايدار توسعه
 كيفي رشد از غفلت و كمي رشد به محض است. توجه ابعاد

عدم  علمي، وابستگي تحصيلي، افت ناگواري نظير پيامدهاي
 براي اين را علم ضعيف توليد و مغزها فرار كارآفريني، و خالقيت

 مهم نقش به ). توجه1385دارد (آقاماليي و همكاران،  پي در نظام
 نياز مورد و متخصص انساني نيروي تربيت در آموزشي نظام

 تسريع را همگاني توسعه سوي به جامعه حركت تواندمي جامعه
 نمايان پيش از بيش  را آموزش كيفي جنبه اهميت و بخشيده
 كاال، خدمت، تعريف مشخصات ارزيابي با سنتي نگرش در .سازد

 جديد، كيفيت رويكرد در بود، اما مطرح كيفيت عنوان به خدمت و

 آموزشي نظام كه دهد مي نشان دانند. شواهدمي مشتري خواسته را

 نظر از كه دهد به درستي انجام را خود وظايف تواندمي هنگامي

 اين موضوع به باشد. با توجه مطلوب وضع در آموزشي كيفيت

 داد افزايش را كيفيت آموزشي بتوان كه هاييراه يافتن ضرورت

 دانشجويان در ديدگاه امروز دنياي رسد. درمي نظر به ضروري

 آموزشي موسسات در شده ارايه هاي آموزشي جنبه همه مورد

در  كيفيت پايش ضروري عامل عنوان به و شود مي بررسي
  ).1394شاهي و همكاران، ها مد نظر است (ياسبالغيدانشگاه

 موسسات و هاسازمان نقش عنوان با تحقيقي) 1378( باورصاد
 داده انجام دريانوردان، آموزش جايگاه تعيين در كشور دريايي
 و مراكز اين از هاييبررسي كه كندمي بيان تحقيق اين در. است
. است آمده عمل به دنيا در دريانوردي آموزشي هايرشته سوابق
 حال، و گذشته مالحظه با كه است اين هابررسي اين از منظور
 براي الزم هايزمينه و تقاضا و عرضه بازارهاي تكاملي روند
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 تجاري ناوگان. گردد فراهم عالي مسئولين كالن هايگيريتصميم
 عظيم وابستگي از آگاهي و كالن اقتصاد و تجارت در نفتي و

 توجه با. دارد ايالعادهفوق اهميت كشتيراني دريايي صنايع منابع
 سيستم ايران، در آموزشي موسسات قبيل اين تفرق و كثرت به

 با آينده در تا شود، گذاشته بنا ايران دريانوردي ملي آموزشي
. گردد فراهم برداران-بهره كيفي و كمي نيازهاي اصولي، روشي

هاي متفاوت موجود بتواند با همچنين مراكز آموزشي با مديريت
ريايي هاي درازمدت خود مبادرت نمايد. كبريزياطمينان با برنامه

) در تحقيق خود با عنوان شكاف كيفيت 1384و رودباري (
خدمات آموزشي دانشگاه علوم پزشكي زاهدان: ديدگاه 
دانشجويان از وضعيت موجود و مطلوب به اين نتيجه رسيدند كه 

 اكثريت شده، ارايه آموزشي خدمات كلي كيفيت مورد در

 كيفيت منفي شكاف وجود به درصد) معتقد 6/81( دانشجويان

) در تحقيق خود با عنوان 1385آقاماليي و همكاران (بودند. 
شكاف كيفيت خدمات آموزشي از ديدگاه دانشجويان در دانشگاه 

 نظرات براساسبه اين نتيجه رسيدند كه علوم پزشكي هرمزگان 

 بعد هر به مربوط عبارات تمام و خدمت بعد پنج هر در دانشجويان

) تحقيقي با 1386و همكاران ( زواردارد.  وجود كيفيت شكاف
نور عنوان ارزشيابي كيفيت خدمات مراكز آموزشي دانشگاه پيام

هاي آذربايجان شرقي و غربي از ديدگاه دانشجويان انجام استان
هاي به دست آمده از اين تحقيق حاكي از آن دادند. تحليل داده

ف ادراك و انتظار دانشجويان از كيفيت است كه ميانگين شكا
 ها و ابعاد الگو منفي است.دمات مراكز آموزشي در همه مولفهخ

ارزيابي كيفيت ) در تحقيقي با عنوان 1389محمدي و وكيلي (
خدمات آموزشي در دانشگاه علوم پزشكي زنجان از ديدگاه 

ها و شكاف ادراك و تفاوتدانشجويان به اين نتيجه رسيدند كه 
دار مات آموزشي معنيانتظار دانشجويان در هم ابعاد كيفيت خد

  بودند.
) در تحقيقي با عنوان ارزيابي 1390فر و همكاران (نوينعنايتي

نور همدان براساس مدل كيفيت خدمات آموزشي دانشگاه پيام
سروكوال به اين نتيجه رسيدند كه ادراك دانشجويان از كيفيت 

شده در حد پايين و انتظاراتشان در حد  ارايهخدمات آموزشي 
باالست و همچنين، ميانگين شكاف ادراك و انتظار دانشجويان از 
كيفيت خدمات آموزشي در همه ابعاد مدل سروكوال منفي است. 

) در تحقيق خود با عنوان 1390آشتياني و شمسي (چنگيزي
بررسي كيفيت خدمات آموزشي از ديدگاه دانشجويان دانشگاه 

 به اين نتيجه رسيدند كه بر 1388م پزشكي اراك در سال علو

خدمات، شكاف كيفيت وجود  ارايهاساس ديدگاه دانشجويان در 
داشت. تفاوت مشاهده شده بين شكاف كيفيت در ابعاد مختلف 

) 1390دار بود. توفيقي و همكاران (آموزشي از نظر آماري معني
ديدگاه  در تحقيقي با عنوان كيفيت خدمات آموزشي از

 تمامي دردانشجويان، مدل سروكوال به اين نتيجه رسيدند كه 

 آن، سنجش به مربوط عبارات و آموزشي خدمات كيفيت ابعاد

   داشت. وجود كيفيت شكاف
) در تحقيقي با عنوان بررسي 1391قالوندي و همكاران (

اساس مدل  وضعيت كيفيت خدمات آموزشي دانشگاه اروميه بر
بين عوامل محسوس، قابليت كه تيجه رسيدند سروكوال به اين ن

اطمينان، پاسخگويي، تضمين و همدلي ادراك شده و مورد انتظار 
وجود دارد. انتظارات دانشجويان  داري¬معنيدانشجويان تفاوت 

فراتر از درك آنها از وضعيت موجود است و در هيچ يك از ابعاد 
  كيفيت خدمات، انتظارات آنها برآورده نشده است.

) در تحقيقي با عنوان بررسي كيفيت 1392نايتي و همكاران (ع
اساس الگوي  خدمات آموزشي دانشگاه علوم پزشكي مازندران بر

در بعد تضمين (با ميانگين سروكوال به اين نتيجه رسيدند كه 
)، بعد همدلي (با 32/4)، بعد پاسخگويي (با ميانگين 41/4

) بود و 47/4نگين ) و بعد ملموس بودن (با ميا38/4ميانگين 
انتظارات دانشجويان در سطحي باالتر از خدمات دريافت شده 

) خدمات دريافت شده 42/4بود. اما در بعد اطمينان (با ميانگين 
) در 1392سهرابي و مجيدي (در سطح انتظارات قرار داشت. 

تحقيقي با عنوان شكاف كيفيت خدمات آموزشي: ديدگاه مديران 
علمي و دانشجويان پزشكي به اين نتيجه آموزشي، اعضاي هيات 

 وجود كيفيت شكاف ابعاد، و خدمت بعد پنج هر دررسيدند كه 

) در تحقيق خود با عنوان 1392يادگاري و همكاران (دارد. 
ارزيابي دروني گروه آموزشي گفتاردرماني، به اين نتيجه رسيدند 
 كه ارزيابي دروني گروه آموزشي گفتار درماني روشن ساخت كه

هاي آموزشي مختلف نسبت به وضعيت مطلوب فاصله حوزه
) شكاف بين ادراكات 1392عباسيان و همكاران ( دارند.

وانتظارات دانشجويان از كيفيت خدمات آموزشي را با استفاده از 
مدل سروكوال بررسي كردند. بررسي آنها نشان داد كه انتظارات 

گرجي و  شود.دانشجويان در تمامي ابعاد خدمت برآورده نمي
) تحقيقي با عنوان به كارگيري مدل شكاف 1392همكاران (

كيفيت خدمات در مجتمع آموزشي درماني امام خميني (ره) انجام 
 وجود منفي شكاف شده، ارايه خدمات كيفيت ابعاد تمام دادند. در

) در تحقيقي با عنوان بررسي 1392خادملو و همكاران (داشت. 
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ي از ديدگاه دانشجويان دانشكده شكاف كيفيت خدمات آموزش
به  1390پيراپزشكي در دانشگاه علوم پزشكي مازندران در سال 

اين نتيجه رسيدند كه براساس نظرات دانشجويان در هر پنج بعد 
خدمت و تمام عبارات مربوط به هر بعد شكاف كيفيت وجود 

  دارد.
) در تحقيقي با عنوان بررسي كيفيت 1393شمس و همكاران (

ت آموزشي در دانشگاه علوم پزشكي تهران: ديدگاه خدما
دانشجويان به اين نتيجه رسيدند كه به طور كلي، انتظارات 
فراگيران در همه ابعاد و سواالت باالتر از وضعيت موجود بود. 

) در تحقيق خود با عنوان ارزيابي 1393نژاد (نژاد و همتيهمتي
علوم ورزشي بدني و كيفيت خدمات آموزشي دانشكده تربيت

 تمامي گيالن براساس مدل سروكوال به اين نتيجه رسيدند كه در

 منفي شكاف آن به مربوط عبارات و آموزشي خدمات كيفيت ابعاد

) در تحقيقي 1393و همكاران ( كاووسي دارد. وجود داريمعني و
با عنوان بررسي شكاف كيفيت خدمات آموزشي از ديدگاه 

به اين نتيجه 1392كي شيراز سال دانشجويان دانشگاه علوم پزش
رسيدند كه در تمام ابعاد خدمات بين ادراكات و انتظارات تفاوت 

  داري وجود داشت.معني
) در تحقيقي با عنوان ارزيابي 1394سيدعسكري و همكاران (

هاي آموزشي كيفيت خدمات آموزشي به دستياران در بيمارستان
سروكوال به اين نتيجه دانشگاه علوم پزشكي كرمان براساس مدل 

 خدمات كيفيت از دستياران انتظارات و ادراك رسيدند كه بين

دارد.  وجود منفي شكاف خدمات بعد پنج هر در آموزشي
) تحقيقي با عنوان سنجش 1394شاهي و همكاران (ياسبالغي

كيفيت خدمات آموزشي ارايه شده به دانشجويان دانشگاه اراك 
دادند. نتايج تحقيق نشان داد  بر اساس مدل سروكوال انجام

كيفيت خدمات آموزشي در هر پنج بعد داراي شكاف منفي بوده 
اي كه بيشترين ميانگين شكاف در بعد ملموسات و است. به گونه

  كمترين شكاف مربوط به بعد اطمينان بود.
)2014 (Yousapronpaiboon  در پژوهشي به ارزيابي كيفيت

خدمات آموزش عالي در كشور تايلند با استفاده از مدل سركوال 
بعد كيفيت خدمات شكاف  5پرداخت كه نتايج نشان داد در تمام 

طوريكه سطح ادراكات پايين تر از ه اي وجود دارد. بقابل توجه
با استفاده از مدل  Qadri) 2015(سطح انتظارات قرار دارد. 

سركوال به ارزيابي كيفيت خدمات بانكي در كشور پاكستان 
پرداخت. نتايج نشان داد شكاف عميقي بين بانك ايده آل 
(انتظارات) و خدمات دريافتي(ادراكات) صاحبان حساب وجود 

به بررسي ارزيابي ) Gharebagh )2015و   Khodaparastiدارد.
انك صادرات با استفاده از مدل سركوال كيفيت خدمات شعبات ب

 5دهد كه از تمامي ابعاد (. نتايج اين تحقيق نشان مياندپرداخته 
بعد كيفيت خدمات) انتظارات مشتريان بانك باالتر از ادراكاتشان 

نتيجه بانك در هيچ يك از ابعاد از كيفيت خدمات قرار دارد در 
  نمايد. نتوانسته است انتظارات مشتريان را برآورده

همانطور كه نشان داده شد، تا به حال در مراكز آموزشي (چه 
در داخل و چه در خارج از كشور) تحقيقات زيادي در زمينه 

به سنجش شكاف كيفيت خدمات آموزشي انجام شده است؛ اما تا 
ها و مراكز آموزش عالي دريايي، حال در اين زمينه، در دانشگاه

خدمات آموزشي انجام  تحقيقي جهت بررسي شكاف كيفيت
نشده است. تنها سنجش ميزان ادراكات دانشجويان از كيفيت 
خدمات آموزشي، كافي نيست. در برخي موارد ممكن است كه 
دانشجويان از كيفيت خدمات آموزشي ادراك مناسبي داشته 
باشند؛ اما اين ادراك تا وضعيت مطلوب آن فاصله داشته باشد. 

مات و باالخص در خدمات كيفيت در خد همچنين اهميت
آموزشي بيان گرديد. خدمات آموزشي هر دانشگاه بهتر است از 

كنندگان (دانشجويان) آن خدمات مورد بررسي و ديدگاه دريافت
تجزيه و تحليل قرار گيرد. عالوه بر اشاره به بحث كيفيت 
آموزش، به بحث اهميت كيفيت در خدمات آموزش دريايي 

ها و موسسات دريايي كشور در ننقش سازما(بررسي تحقيق 
)) نيز پرداخته 1378(باورصاد،  تعيين جايگاه آموزش دريانوردان

عنوان يكي از ه شد. دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر ب
كننده بخش عنوان تامينه هاي علمي دريايي كشور، همواره بقطب

آموختگان علوم دريايي مطرح است. با توجه به بزرگي از دانش
اهميت كيفيت خدمات آموزش در علوم دريايي و با اشاره به اين 
موضوع كه تا كنون در اين دانشگاه تحقيقي در زمينه سنجش و 
همچنين بررسي شكاف كيفيت خدمات آموزشي صورت نگرفته 
است، نياز به انجام تحقيقي علمي در زمينه كيفيت خدمات 

ها در تربيت گونه دانشگاهگردد. اهميت اينآموزشي مطرح مي
كند تا تحقيقي صورت گيرد متخصص دريايي، ايجاب مينيروي 
هاي احتمالي در كيفيت خدمات آموزشي مطرح گردد. در و كمبود
هايي كه در قالب پيشينه تحقيق انجام شد، بسياري از بررسي

تحقيقات انجام گرفته (مخصوصا در زمينه كيفيت خدمات 
ف كيفيت خدمات بسنده شده آموزشي داخل كشور)، تنها به شكا

است. در مورد رفع و جبران شكاف بين ادراكات و انتظارات 
دانشجويان از كيفيت خدمات آموزشي صحبتي نشده است. در 
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ابتدا الزم است كه اين شكاف شناسايي شود. در صورت وجود 
شكاف در كيفيت خدمات آموزشي، راهكارها و پيشنهادات الزم 

 گردد. ارايهف و كاربردي جهت رفع شكا

  شناسيروش و روش. 4

شود. هر كدام از شناسي تحقيق پرداخته ميدر ادامه به روش
شناسي مورد تفسير قرار خواهد گرفت و نشان هاي روشبخش

داده خواهد شد كه روند انجام تحقيق چگونه بوده است. تحقيق 
روش مطالعه تحقيق، تحليلي و از نوع تحقيقات كاربردي است. 

اي است؛ همچنين تحقيق حاضر با هاي كتابخانهناي دادهبر مب
  است. (پرسشنامه) استفاده از بررسي و پژوهش ميداني

  جامعه و نمونه آماري 4-1

جامعه آماري تحقيق، كليه دانشجويان دانشگاه علوم و فنون 
دانشجويان دانشگاه علوم و فنون تعداد دريايي خرمشهر است. 

نفر (جامعه آماري)  1970انجام تحقيق، دريايي خرمشهر در زمان 
نفر  322بود. بر اساس جدول مورگان، حداقل تعداد نمونه برابر 

پرسشنامه (پس از تاييد  350 جهت اطمينان بيشتر، بوده است.
پايايي در مطالعه مقدماتي) در ميان اعضاي جامعه با استفاده از 

- رسشنامهگيري تصادفي ساده توزيع گرديد. از كل پروش نمونه
ها) قابليت % از كل پرسشنامه97(پرسشنامه  338هاي توزيعي، 

هاي آماري بر اساس آنها تجزيه و تحليل علمي داشتند كه تحليل
  صورت گرفته است.

  ابزار تحقيق 4-2

پرسشنامه هاي تحقيق، پرسشنامه بود. آوري دادهابزار جمع
 ليكرتاي گزينه 5شاخص است كه بر اساس طيف  25شامل 

 5(بسيار كم) تا  1اند. از امتياز مورد آزمون و بررسي قرارگرفته
ها در نظر گرفته شده است كه درجه زياد) براي گزينه بسيار(

مناسب كيفيت خدمات  ارايهرا در  هاشاخصاهميت هر كدام از 
هاي استفاده شده در شاخص دهد.نشان مي آموزشي دانشگاه

- مياين جدول نشان است.  آمده 1پرسشنامه تحقيق، در جدول 
ها از كدام منبع استخراج شده است. هر كدام از شاخص دهد كه

در بخش سوم تحقيق (مباني نظري و پيشينه علمي)، عالوه بر 

هاي مربوط ، در متن مقاله نيز هر كدام از ابعاد و شاخص1جدول 
بيان  شاخص 25 به آن مورد بررسي و تفسير قرار گرفته است.

امتيازات دراكات و انتظارات مشترك بوده است. شده براي ا
)، 2)، كم (امتياز 1پرسشنامه به اين نحو است: بسيار كم (امتياز 

 25). 5زياد (امتياز  بسيار) و 4)، زياد (امتياز 3متوسط (امتياز 
هر افاكتورهاي ظو ، در قالبشده در پرسشنامه ارايه شاخص

)، 10تا  5(سواالت )، قابليت اعتماد 4تا  1فيزيكي (سواالت 
تا  17)، ايجاد اطمينان (سواالت 16تا  11دهي (سواالت پاسخ

هاي . شاخصاستشده مطرح ) 25تا  21(سواالت  ) و همدلي20
معرفي شده هاي پرسشنامه تحقيق بر اساس فاكتورها و شاخص

از طريق ) 1985و همكاران (  Parasuramanتحقيقاستاندارد در 
  بيان شد.مدل سروكوآل 

  قلمرو تحقيق 4-3

قلمرو مكاني تحقيق شامل كليه دانشجويان دانشگاه علوم و 
فنون دريايي خرمشهر است. قلمرو زماني آن در نيمسال دوم 

باشد. قلمرو موضوعي آن نيز بررسي مي 1394-95تحصيلي سال 
  كيفيت خدمات آموزشي است.

  روايي و پايايي 4-4

- قيق، كار بوميها و فاكتورهاي تحپس از استخراج شاخص
شاخص  25انجام گرفت. اين  هاي درياييدانشگاهسازي آن در 

و همچنين كارشناسان به تاييد اساتيد دانشگاهي  بعد 5در قالب 
رسيده است كه يي علوم دريادريانوردي و در زمينه آموزشي 

از ي تحقيق دارد. نشان از تاييد روايي محتوا (سازه) پرسشنامه
هاي بكار رفته در پرسشنامه اساني كه شاخصنظر اساتيد و كارشن

را مورد بررسي قرار دادند، پرسشنامه حاضر براي سنجش شكاف 
كيفيت خدمات در مراكز آموزش دريايي مناسب ارزيابي شده 

 فاكتورهايها و در ساخت پرسشنامه تحقيق از شاخصاست. 
 حتواييپرسشنامه از روايي م شده است.استاندارد استفاده 

تاييد پايايي پرسشنامه از ضريب  دار بوده است. جهتبرخور
ميزان ضريب آلفاي كرونباخ آلفاي كرونباخ استفاده شده است. 

- باشد (مومني و فعالمي 7/0ها باالتر از قابل قبول براي پرسشنامه
نفر  30در پيش آزمون تحقيق، پرسشنامه در ميان ). 1394قيومي، 

شد. در آزمون مقدماتي  آورياز اعضاي نمونه توزيع و جمع
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 25(پيش آزمون) امتياز ضريب آلفاي كرونباخ كل پرسشنامه (
 953/0و  927/0برابر  در ادراكات و انتظارات به ترتيب شاخص)

ضريب  .باشدقابل قبول ميپايايي پرسشنامه به دست آمد كه 
نيز  فاكتورهاآمده براي هر كدام از  دست آلفاي كرونباخ به

  بيان شده است. 2صورت مجزا در جدول  به

  ضريب آلفاي كرونباخ :2جدول 

  ضريب آلفاي كرونباخ  هاتعداد شاخص  فاكتور
  انتظارات  ادراكات

  744/0  848/0  4  ظواهر فيزيكي
  871/0  899/0  6  قابليت اعتماد

  896/0  814/0  6  دهيپاسخ
  860/0  799/0  4  ايجاد اطمينان

  912/0  710/0  5  همدلي
  953/0  927/0  25  كل پرسشنامه

  آناليز و تفسير 4-5

ها، امتياز متوسط هر يك از دست آمده از پرسشنامهه نتايج ب
نشان داده  3دهد. نتايج در جدول نشان مي فاكتورهاي تحقيق را

شده است (با توجه به امتياز هر سوال بر اساس طيف ليكرت، 
  خواهد بود). 1و حداقل امتياز  5 حداكثر امتياز

  هافاكتورميانگين امتياز  :3جدول 

  فاكتور
  امتياز متوسط

  انتظارات  ادراكات  ميزان شكاف
  -9401/0  2611/4  3210/3  ظواهر فيزيكي
  -2047/1  4384/4  2337/3  قابليت اعتماد

  -1770/1  4014/4  2244/3  دهيپاسخ
  -9334/0  3691/4  4357/3  ايجاد اطمينان

  -2426/1  3876/4  1450/3  همدلي
  -0996/1  3715/4  2719/3  كل
        

متوسط امتيازات در ابعاد ادراكات و انتظارات و ، 3در جدول 
همچنين ميزان شكاف آنها بيان شده است. در بين ادراكات 
باالترين متوسط امتياز مربوط به بعد ايجاد اطمينان و كمترين 

است. در بين ابعاد انتظارات نيز امتياز مربوط به بعد همدلي 
بيشترين انتظار مربوط به بعد قابليت اطمينان و كمترين انتظار 

باشد. بيشترين شكاف موجود مربوط به بعد ظواهر فيزيكي مي
بين كيفيت خدمات آموزشي مربوط به بعد همدلي و كمترين 
شكاف در بعد ظواهر فيزيكي وجود دارد. ادراكات دانشجويان در 

و انتظارات آنان از كيفيت خدمات آموزشي  2719/3امتياز سطح 
قرار دارد. ميزان شكاف كلي بين ادراكات  3715/4در سطح امتياز 

از نظر اينكه اين به دست آمد.  0996/1و انتظارات نيز منفي 
هستند يا اينكه  داري¬معنيها با يكديگر داراي اختالف ميانگن

ي  وسيله هر كدام در يك سطح و رتبه قرار دارند، در ادامه به
گيرند. جهت مربوطه مورد سنجش قرار ميبندي رتبه آزمون

مشخص شدن نوع  ابتدا برايهاي آماري استنباطي، اجراي آزمون
اسميرنوف استفاده خواهد -ها، از آزمون كولموگروفتوزيع داده

اسميرنوف، دو فرضيه وجود دارد  -گروفشد. در آزمون كولمو
  اند از: كه عبارت

H0ها نرمال است: توزيع داده ،H1ها نرمال نيست: توزيع داده.  
داري  اسميرنوف و سطح معني - آماره آزمون كولموگروف

داري چنانچه مقدار سطح معني آمده است. 4در جدول  متغيرها
ل هستند (فرض ها نرماباشد داده 05/0بزرگتر از مقدار خطا 

داري كوچكتر از مقدار صفر) و در صورتي كه مقدار سطح معني
كنند (فرض باشد داده ها از توزيع نرمال تبعيت نمي 05/0خطا 
  يك).

  اسميرنوف متغيرهاي پژوهش- نتايج آزمون كولموگروف :4جدول 

مقدار   فاكتور
 Zآماره 

سطح 
  نتيجه آزمون  داريمعني

  ادراكات

   H1و تاييد  H0رد   000/0  491/3  ظواهر فيزيكي
  ها نرمال نيست)(توزيع داده

   H1و تاييد  H0رد   001/0  954/1  قابليت اعتماد
 ها نرمال نيست)(توزيع داده

   H1و تاييد  H0رد   000/0  229/2  دهيپاسخ
 ها نرمال نيست)(توزيع داده

   H1و تاييد  H0رد   000/0  652/2  ايجاد اطمينان
 نرمال نيست)ها (توزيع داده

   H1و تاييد  H0رد   000/0  963/2  همدلي
 ها نرمال نيست)(توزيع داده

  انتظارات

   H1و تاييد  H0رد   000/0  369/2  ظواهر فيزيكي
 ها نرمال نيست)(توزيع داده

   H1و تاييد  H0رد   000/0  535/3  قابليت اعتماد
 ها نرمال نيست)(توزيع داده

   H1و تاييد  H0رد   000/0  223/3  دهيپاسخ
 ها نرمال نيست)(توزيع داده

   H1و تاييد  H0رد   000/0  040/3  ايجاد اطمينان
 ها نرمال نيست)(توزيع داده

   H1و تاييد  H0رد   000/0  975/2  همدلي
 ها نرمال نيست)(توزيع داده

          

مشاهده مي گردد، سطح معني داري  4همانطور كه در جدول 
باشد، بنابراين متغير كوچكتر مي 05/0تمامي متغير هاي تحقيق از 

. در ادامه تحقيق هستندهاي تحقيق از توزيع غيرنرمال برخوردار 
هاي آماري هاي تحقيق از آزموننيز جهت تجزيه و تحليل داده

تحقيق، جهت غيرنرمال (ناپارامتريك) استفاده خواهد شد. در ادمه 
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فريدمن كه بندي رتبهتحقيق از آزمون  فاكتورهايبندي رتبه
 5آزموني ناپارامتريك است، استفاده شده است. در اين آزمون، 

دهي، ايجاد اطمينان و فاكتور ظواهر فيزيكي، قابليت اعتماد، پاسخ
است  مورد سنجش قرارگرفته همدلي از نظر ادراكات و انتظارات

  بيان شده است. 5در جدول  و نتايج آن نيز

  نتايج آزمون فريدمن :5جدول 

مربع   تعداد  رتبه ميانگين  فاكتور
  كاي

درجه 
  آزادي

سطح 
  داريمعني

  ادراكات

ظواهر 
  2  15/3  فيزيكي

338  972/92  4  000/0  

قابليت 
  4  75/2  اعتماد

  3  87/2  دهيپاسخ
ايجاد 
  1  62/3  اطمينان
  5  62/2  همدلي

  انتظارات

ظواهر 
  5  30/2  فيزيكي

338 117/112 4 000/0 

قابليت 
  1  37/3  اعتماد

  4  05/3  دهيپاسخ
ايجاد 
  3  06/3  اطمينان

  2  22/3  همدلي
            

كه در جدول  داري ادراكات و انتظاراتسطح معنيبا توجه به 
داراي  امتيازات بعدهاي مختلف با يكديگربيان شده است،  5

داري هستند. بيشترين دركي كه دانشجويان از ¬اختالف معني
كيفيت خدمات آموزشي دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر 

اند، در بعد ايجاد اطمينان بوده است. داشته و مشاهده كرده
كمترين كيفيت خدمات آموزشي نيز در بعد همدلي مشاهده شده 

ن انتظاري كه از كيفيت است. دانشجويان اين دانشگاه بيشتري
خدمات آموزشي دارند در بعد قابليت اطمينان و كمترين انتظار 

بندي فاكتورها، باشد. عالوه بر رتبهآنان در بعد ظواهر فيزيكي مي
توان به اين موضوع نيز توجه داشت كه اين فاكتورها با مي

داري دارند يا اينكه بين آنان همبستگي ¬يكديگر همبستگي معني
ها فاكتورجهت مشخص شدن ميزان همبستگي بين د ندارد. وجو

از ضريب همبستگي اسپيرمن (ضريب همبستگي ناپارامتريك) 
 شود. در سنجش دو به دو بين تمامي متغيرهاي تحقيقاستفاده مي
 05/0ها كمتر از داري در تمامي سنجش، سطح معني6در جدول 

يكديگر  دهد تمامي متغيرهاي تحقيق بااست؛ كه نشان مي
همبستگي دارند. از ميزان همبستگي اسپيرمن كه در اين جدول 

توان دريافت كه ميزان همبستگي متغيرها با بيان شده است، مي
  يكديگر نيز زياد است.

ها در سطح اطمينان همبستگي**فاكتورها (ضريب همبستگي اسپيرمن بين  :6جدول 
  هستند ) 99/0

ظواهر   فاكتورها
  فيزيكي

قابليت 
  اعتماد

-پاسخ

  دهي
ايجاد 
  همدلي  اطمينان

  ادراكات

          1  ظواهر فيزيكي
        1 509/0**  قابليت اعتماد

      1 756/0** 464/0**  دهيپاسخ
    1 674/0** 614/0** 446/0**  ايجاد اطمينان

  1 540/0** 552/0** 348/0** 427/0**  همدلي

  انتظارات

     1  ظواهر فيزيكي
    1 433/0**  قابليت اعتماد

      1 708/0** 549/0**  دهيپاسخ
    1 777/0** 801/0** 339/0**  ايجاد اطمينان

  1 713/0** 749/0** 697/0** 387/0**  همدلي
              

، در بين متغيرهاي ادراكات دانشجويان، بيشترين 6در جدول 
. دهي و قابليت اعتماد استخهمبستگي مربوط به متغيرهاي پاس

كمترين ميزان همبستگي نيز مربوط به دو متغير همدلي و قابليت 
به اعتماد است. از نظر انتظارات دانشجويان، بيشترين همبستگي 

دو متغير ايجاد اطمينان و قابليت اعتماد و كمترين همبستگي به 
در ادامه، شود. مي دو متغير ايجاد اطمينان و ظواهر فيزيكي مربوط

ع كه وضعيت متغيرهاي تحقيق در حال سنجش اين موضوجهت 
حاضر (ادراكات دانشجويان از كيفيت خدمات آموزشي) در 
دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر در چه سطحي است، از 

آزمون  اي استفاده خواهد شد.آزمون ميانگين توزيع دوجمله
 تاييد(عدم  H0داراي دو فرض آماري اي ميانگين توزيع دوجمله

  است.متغير)  تاييد( H1متغير) و 
H0 :دهد كه كيفيت خدمات ادراكات دانشجويان نشان مي

آموزشي دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر در سطح مطلوبي 
دهد كه كيفيت ادراكات دانشجويان نشان مي :H1قرار ندارد. 

خدمات آموزشي دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر در سطح 
  مطلوبي قرار دارد.

عنوان عدد وسط در نظر  (متوسط) به 3در اين آزمون عدد 
 05/0گرفته شده است و در صورتي كه سطح معني داري از 

باشد، به معناي تاييد  6/0آزمون كمتر از  2باالتر يا نسبت گروه 
H0  و ردH1  و نسبت  05/0است. اگر سطح معني داري كمتر از

است. از  H1و تاييد  H0باشد، به معناي رد  6/0بيشتر از  2گروه 
شود و امتيازبندي عدد وسط در نظر گرفته مي 3آنجايي كه عدد 
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هاي ، فرضيه5بر عدد  3است، از تقسيم عدد  5تا  1سواالت از 
  اين آزمون به اين نحو خواهد بود:

H0:  6/0  

H1:  6/0  

  اي (آزمون موفقيت)آزمون ميانگين دوجمله :7جدول 

نسبت   تعداد  بازه  فاكتورهاي تحقيق
  مشاهدات

نسبت 
  آزمون

سطح 
  يدارمعني

  ظواهر فيزيكي
  1گروه 
  2گروه 
  كل

≥3  
<3  

93  
245  
338  

3/0  
7/0  
0/1  

6/0  000/0  

  قابليت اعتماد
  1گروه 
  2گروه 
  كل

≥3  
<3  

140  
198  
338  

4/0  
6/0  
0/1  

6/0  000/0  

  دهيپاسخ
  1گروه 
  2گروه 
  كل

≥3  
<3  

118  
220  
338  

3/0  
7/0  
0/1  

6/0  000/0  

  ايجاد اطمينان
  1گروه 
  2گروه 
  كل

≥3  
<3  

109  
229  
338  

3/0  
7/0  
0/1  

6/0  000/0  

  همدلي
  1گروه 
  2گروه 
  كل

≥3  
<3  

149  
189  
338  

4/0  
6/0  
0/1  

6/0  000/0  

             

 1در گروه  متغيرهاها در تمامي پاسخ درصد، 7در جدول 
داري نيز است. سطح معني 6/0التر از با 2و گروه  4/0كمتر از 
توجه به تعريف فرضيه در اين فاكتورها  باشد.مي 05/0كمتر از 

 تاييدمتغير)  ييدتا( H1د و فرض رمتغير)  ييد(عدم تا H0فرض 
از اين توان آمده است، مي دست شود. با توجه به نتايجي كه بهمي

دهد ادراكات دانشجويان نشان ميچنين نتيجه گرفت كه آزمون 
دانشگاه علوم و فنون دريايي كه كيفيت خدمات آموزشي 

خرمشهر در سطح مطلوبي قرار دارد؛ اما هدف نهايي از انجام 
اين تحقيق، بررسي شكاف بين ادراكات و انتظارات در كيفيت 
خدمات آموزشي دانشگاه مورد تحقيق بود. اينكه اين ادراكات 
توانسته انتظارات مدنظر دانشجويان را برآورده سازد يا اينكه 

ورده ساختن انتظارات دانشجويان بايد سطح فعلي جهت برآ
كيفيت خدمات آموزشي دانشگاه افزايش يابد. جهت سنجش 

دار بودن يا نبودن ميزان شكاف هاي فرعي و اصلي (معنيفرضيه
) از آزمون ناپارامتريك عالمت زوج 2بيان شده در جدول 

ن اي (ويلكاكسون) استفاده خواهد شد كه نتايج اين آزمونمونه
نشان داده شده است. جهت سنجش شكاف بين  8در جدول 

شود. متغيرهايي با توزيع ناپارامتريك، از اين آزمون استفاده مي
در تحقيقاتي با موضوع بررسي شكاف كيفيت خدمات همانند 

) نيز از اين آزمون استفاده شده 1393نژاد (نژاد و همتيهمتي
  است.

  (ويلكاكسون) اينمونه-: آزمون عالمت زوج8جدول 

 ميانگين تعداد 
مجموع 
 رتبه

 Zآماره 
سطح 

 داريمعني

ظواهر فيزيكي 
 (انتظارات)

ظواهر فيزيكي 
 (ادراكات)

 00/3348 70/83 40 رتبه منفي

351/13- 000/0 
رتبه 
 مثبت

275 81/168 00/46422 

   23 برابر
   338 كل

قابليت اعتماد 
 (انتظارات)

قابليت اعتماد 
 (ادراكات)

  00/764  75/47  16 رتبه منفي

899/14- 000/0 
رتبه 
 مثبت

298  39/163  00/48691  

      24 برابر
      338 كل

دهي پاسخ
 (انتظارات)

دهي پاسخ
 (ادراكات)

  00/96  00/12  8 رتبه منفي

703/15- 000/0 
رتبه 
 مثبت

322  31/169  00/54519  

      8 برابر
      338 كل

ايجاد اطمينان 
 (انتظارات)

ايجاد اطمينان 
 (ادراكات)

  00/2820  50/117  24 رتبه منفي

648/13- 000/0 
رتبه 
 مثبت

290  81/160  00/46635  
      24 برابر
      338 كل

همدلي 
 (انتظارات)
همدلي 
 (ادراكات)

  00/1468  17/61  24 رتبه منفي

136/15- 000/0 
رتبه 
 مثبت

314  78/177  00/55823  

      0 برابر
      338 كل

 انتظارات
 ادراكات

  00/1172  50/146  8 رتبه منفي

283/15- 000/0 
رتبه 
 مثبت

330  06/170  00/56119  

      0 برابر
      338 كل

           
 8اي (ويلكاكسون) در جدول نتايج آزمون عالمت زوج نمونه

توان نتيجه داده شده ميداري نشان بيان شده است. از سطح معني
گرفت كه در بين ادراكات و انتظارات دانشجويان از كيفيت 
خدمات آموزشي دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر شكاف 

وجود دارد. هر چند كه در حال حاضر نيز كيفيت  داري¬معني
خدمات آموزشي اين دانشگاه از ديدگاه دانشجويان مناسب و 

ظارات دانشجويان را نتوانسته است به طور قابل قبول است، اما انت
هاي تحقيق به طور خالصه كامل برآوده كند. نتايج نهايي فرضيه

  بيان شده است. 9در جدول 
- فرضيه ، تمامياستقابل مشاهده  9همانطور كه در جدول 

شده است. در هاي فرعي و همچنين فرضيه اصلي تحقيق تاييد 
  صورت مفصل  اي تحقيق بههگيري، به فرضيهبخش بحث و نتيجه
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هاي الزم جهت افزايش راهكارها و پيشنهاد شود.ميپرداخته 
هاي دريايي كشور و برآورده كيفيت خدمات آموزشي در دانشگاه

  .گرددمي ارايه كردن انتظارات دانشجويان نيز

  هاي تحقيقنتايج نهايي فرضيه :9جدول 
  نهايي نتيجه  هاي تحقيقفرضيه 

  فرضيه اصلي
انتظارات و ادراكات دانشجويان دانشگاه علوم و فنون دريايي  بين

داري وجود ¬خرمشهر از كيفيت خدمات آموزشي، شكاف معني
  دارد.

  فرضيه تاييد

هاي فرضيه
  فرعي

بين انتظارات و ادراكات دانشجويان دانشگاه علوم و فنون دريايي 
خرمشهر از كيفيت خدمات آموزشي در بعد ظواهر فيزيكي، 

  داري وجود دارد.¬معنيشكاف 
 فرضيه تاييد

بين انتظارات و ادراكات دانشجويان دانشگاه علوم و فنون دريايي 
خرمشهر از كيفيت خدمات آموزشي در بعد قابليت اعتماد، شكاف 

  داري وجود دارد.¬معني
 فرضيه تاييد

بين انتظارات و ادراكات دانشجويان دانشگاه علوم و فنون دريايي 
دهي، شكاف كيفيت خدمات آموزشي در بعد پاسخخرمشهر از 

  داري وجود دارد.¬معني
 فرضيه تاييد

بين انتظارات و ادراكات دانشجويان دانشگاه علوم و فنون دريايي 
خرمشهر از كيفيت خدمات آموزشي در بعد ايجاد اطمينان، 

  داري وجود دارد.¬شكاف معني
 فرضيه تاييد

دانشجويان دانشگاه علوم و فنون دريايي بين انتظارات و ادراكات 
خرمشهر از كيفيت خدمات آموزشي در بعد همدلي، شكاف 

  داري وجود دارد.¬معني
 فرضيه تاييد

  گيرينتيجه. 5

ابتدا به بررسي مقدمه پرداخته شد. در بخش مقدمه به معرفي 
هاي تحقيق پرداخته شد. در ادامه وضع موجود اهداف و فرضيه

و دليل انجام تحقيق بيان شد. مباني نظري  و گذشته موضوع
تحقيق مورد بررسي قرار گرفت و هر كدام از بعدهاي تحقيق 

هاي مورد استفاده شرح و توضيح داده شد. تحقيقات با شاخص
گذشته داخلي و خارجي راجع به موضوع تحقيق نشان داده 
شدند. مدل مفهومي تحقيق ترسيم شد. روش انجام تحقيق مورد 

قرار گرفت. در بخش تجزيه و تحليل آماري، از آزمون  بررسي
هاي استنباطي استفاده شد. هاي توصيفي (ميانگين) و آزمون

اسميرنوف (بررسي -هاي استنباطي همانند كولموگروفآزمون
اي (بررسي هاي تحقيق)، ميانگين توزيع دوجملهتوزيع داده

انه)، وضعيت ادراكات و انتظارات دانشجويان به صورت جداگ
ضريب همبستگي اسپيرمن (ميزان همبستگي موجود بين 
بعدهاي تحقيق) و ويلكاكسون (بررسي ميزان شكاف بين 
انتظارات و ادراكات دانشجويان از كيفيت خدمات آموزشي 

 9دانشگاه) مورد استفاده قرار گرفت. در پايان نيز، در جدول 
د قرار هاي تحقيق مورد تايينشان داده شده كه تمامي فرضيه

گرفته است. اهداف بيان شده در بخش مقدمه نيز در طول انجام 
  تحقيق محقق شده است.

گانه مدل سروكوآل ظواهر فيزيكي به عنوان يكي از ابعاد پنج
در بررسي كيفيت خدمات آموزشي دانشگاه علوم و فنون دريايي 
خرمشهر مطرح شد. اين بعد تا به حال در حد مطلوبي قرار داشته 

اما نتوانسته است انتظارات دانشجويان را برآورده كند. است 
داري از نظر ادراكات و ¬ظواهر فيزيكي داراي شكاف معني

انتظارات دانشجويان است. هرچند كه كمترين انتظار دانشجويان 
از ابعاد كيفيت خدمات به ظواهر فيزيكي مربوط است اما اين 

ا ساير ابعاد داراي انتظارات هنوز برآورده نشده است. اين بعد ب
داري است. در صورت ارتقا ظواهر ¬ارتباط و همبستگي معني
توان گفت كه تا حدودي رضايتمندي فيزيكي دانشگاهي، مي

دانشجويان از ساير ابعاد نيز تامين شده و قسمتي از انتظارات آنها 
گردد. از جمله پيشنهادات و در تمامي ابعاد برآورده مي

ارتقا بعد ظواهر فيزيكي به مديران دانشگاه راهكارهايي كه براي 
توان ارايه داد عبارت است از: علوم و فنون دريايي خرمشهر مي

تجهيزات و امكانات فيزيكي دانشگاه به روز گردد، به زيبايي 
ظاهري دانشگاه رسيدگي بيشتري شود و مدارك و پرونده 

  .دانشجويان به صورت منظم و مرتب مورد بايگاني قرار گيرد
تضمين يا قابليت اعتماد به عنوان مولفه ديگري بود كه جهت 
سنجش كيفيت خدمات آموزشي دانشگاه مورد مطالعه بررسي 
گرديد. اين مولفه نيز تا حدودي در بين دانشجويان قابل قبول 
بوده است؛ اما با انتظاري كه دانشجويان از دانشگاه دارند داراي 

باال بردن سطح اين مولفه در داري است و نياز به ¬شكاف معني
دانشگاه است. بيشترين انتظاري كه دانشجويان از كيفيت خدمات 
آموزشي دارند مربوط به همين مولفه است. اين مولفه شكاف 

هاي ديگر از نظر ادراكات و تقريبا بيشتري نيز به برخي مولفه
انتظارات دانشجويان را تجربه كرد. قابليت اعتماد همچنين 

دهي و ايجاد اطمينان دارد. در صورتي بااليي با پاسخ همبستگي
توان دو مولفه بيان شده و همچنين كه به اين بعد توجه شود، مي

ها نيز مورد رضايت بيشتري از دانشجويان قرار داد. ساير مولفه
توان راهكارها و جهت افزايش بعد تضمين يا قابليت اعتماد، مي

ه همانند نشان دادن عالقه خالصانه پيشنهاداتي براي مديران دانشگا
براي حل مشكالت دانشجويان، انجام خدمات در اولين زمان، 

- هاي وعده داده شده، ارايه گزارشارايه و انجام خدمات در زمان
هاي بدون غلط و دقت كاركنان و اساتيد در انجام كارها ارايه 

  كرد.
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دهي به عنوان سومين بعد از سنجش كيفيت خدمات پاسخ
موزشي دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر مطرح است. اين آ

بعد نيز همانند دو بعد قبلي تا حدودي رضايت دانشجويان را 
برآورده كرده است، اما با آنچه دانشجويان انتظار دارند فاصله 
زيادي دارد. نياز به ارتقا اين بعد در دانشگاه جهت برآورده كردن 

است. از آنجايي كه اين بعد داراي  رضايت و انتظارات دانشجويان
همبستگي بااليي با فاكتورهاي قابليت اعتماد، ايجاد اطمينان و 

باشد، در صورت ارتقا اين بعد، دانشجويان قابليت همدلي مي
اعتماد و ايجاد اطمينان بيشتري نسبت به دانشگاه و كيفيت 
خدمات آموزشي آن خواهند داشت؛ همچنين درك بهتري از 

كاركنان و مسوولين دانشگاه با دانشجويان خواهند داشت. همدلي 
توان پيشنهاد داد كه دهي به دانشجويان ميجهت افزايش پاسخ

گويي دقيق به دانشجويان در تمامي اوقات مواردي همچون پاسخ
اداري، ارايه خدمات فوري به دانشجو در مواقع لزوم، تمايل 

دگي هميشگي دروني كاركنان جهت كمك به دانشجو و آما
  گويي به دانشجويان بيشتر مدنظر قرار گيرد.كاركنان براي پاسخ

ايجاد اطمينان بعد چهارمي بود كه در زمينه ميزان كيفيت 
خدمات آموزشي دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر مورد 
بررسي قرار گرفت. اين بعد نيز همانند ساير بعدها تا حدودي 

اه بوده است؛ اما همچنان تا انتظارات مورد قبول دانشجويان دانشگ
دانشجويان فاصله زيادي دارد. كمترين ميزان شكاف مربوط به 
اين بعد بود. بيشترين بعدي كه دانشجويان در زمينه كيفيت 

اند مربوط به بعد ايجاد خدمات آموزشي دانشگاه نيز درك كرده
رد؛ اطمينان است. اين بعد شرايط بهتري نسبت به ساير بعدها دا

داري بين ادراكات و انتظارات دانشجويان اما همچنان شكاف معني
 داراي اعتماد قابليت با اطمينان شود. ايجاددر اين بعد مشاهده مي

 اطمينان، ايجاد كيفيت افزايش صورت در. است بااليي همبستگي
 آموزشي خدمات به نسبت بيشتري اعتماد قابليت دانشجويان

ر صورتي كه مديران و مسوولين د .داشت خواهند دانشگاه
دانشگاه قصد افزايش سطح ايجاد اطمينان بين دانشجويان داشته 
باشند، پيشنهاداتي همانند احساس امنيت دانشجو در تعامالت 
خود با كاركنان، رفتار مودبانه كاركنان با دانشجو و داشتن 

  گردد.توانمندي الزم اساتيد در آموزش به دانشجويان توصيه مي
دلي به عنوان پنجمين بعد از كيفيت خدمات آموزشي هم

دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر بود كه مورد بررسي قرار 
گرفت. همدلي نيز همانند ساير بعدها تا حدودي مورد قبول 
دانشجويان بوده است. بعد همدلي كمترين درك را توسط 

سبت دانشجويان داشته است؛ همچنين بيشترين ميزان شكاف را ن
دهد كه نياز است به ساير ابعاد دارد. اين ميزان شكاف نشان مي

مسوولين مربوطه جهت ايجاد همدلي با دانشجويان تالش 
بيشتري كنند و شكاف به وجود آمده ميان ادراكات و انتظارات 

هاي مطرح شده، دانشجويان را از بين ببرند. با توجه به همبستگي
مسوولين و دانشجويان  در صورتي كه همدلي بيشتري بين

دانشگاه به وجود آيد، دانشجويان نيز اعتماد و اطميناني بيشتري 
نسبت به كيفيت خدمات آموزشي دانشگاه خواهد داشت. جهت 
افزايش بعد همدلي و از بين بردن شكاف موجود بين انتظارات و 

گردد مسوولين و مديران دانشگاه ادراكات دانشجويان، پيشنهاد مي
هاي گيريهمچون مشاركت دادن دانشجو در تصميممواردي 

مربوط به آنان، صميمانه بودن رفتار كاركنان با دانشجويان، توجه 
اختصاصي به هر دانشجو با توجه به مشكل آن و خواستار بهترين 

  منافع براي دانشجو از طرف دانشگاه، رعايت نمايند.
در  داري بين ادراكات و انتظارات دانشجويان¬شكاف معني

بعد تحقيق  5دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر در هر 
دهي و ظواهر (همدلي، ايجاد اطمينان، قابليت اعتماد، پاسخ

فيزيكي) وجود دارد. اين نتايج با نتايج تحقيقاتي داخلي همچون 
)، زوار 1385آقاماليي و همكاران ()، 1384كبريايي و رودباري (

فر و نوين)، عنايتي1389يلي ()، محمدي و وك1386و همكاران (
)، توفيقي و 1390آشتياني و شمسي ()، چنگيزي1390همكاران (
)، سهرابي و 1391)، قالوندي و همكاران (1390همكاران (
)، عباسيان و 1392)، يادگاري و همكاران (1392مجيدي (
خادملو و همكاران )، 1392گرجي و همكاران ()، 1392همكاران (

نژاد نژاد و همتيهمتي)، 1393مكاران (شمس و ه )،1392(
سيدعسكري و همكاران )، 1393و همكاران ( كاووسي)، 1393(
) مطابقت دارد؛ 1394شاهي و همكاران () و ياسبالغي1394(

در بعدهاي قابليت ) 1392عنايتي و همكاران (همچنين با تحقيق 
دهي، همدلي و ظواهر فيزيكي همخواني دارد و با اعتماد، پاسخ

بعد ايجاد اطمينان در اين تحقيق همخواني ندارد. نتايج به دست 
آمده از تحقيق انجام شده، با نتايج تحقيقات خارجي همچون 

)2014 (Yousapronpaiboon؛ Qadri )2015(؛ Khodaparasti   و
Gharebagh )2015.نيز مطابقت دارد (  

  منابع

. شكاف كيفيت خدمات 1385آقاماليي، ت.؛ زارع، ش.؛ عابديني، ص.، 
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آموزشي از ديدگاه دانشجويان در دانشگاه علوم پزشكي زاهدان. 
 ،2شماره  ،3دوره  ،هاي توسعه در آموزش پزشكيمجله گام
  .78-85صفحات 
. رضايتمندي مشتري سنگ بناي برتري سازماني. 1391باختري، ع.، 

)www.bakhtari.com :20/02/1395)، تاريخ دسترسي.  
ها و موسسات دريايي كشور در . نقش سازمان1378باورصاد، پ.، 

همايش ملي صنايع دريايي تعيين جايگاه آموزش دريانوردان. اولين 
  .312- 333 ايران، تهران، صفحات

. كيفيت در سازمان هاي خدماتي: 1383بيات، ك.؛ عليزاده ثاني، م.، 
مدلي براي سنجش كيفيت خدمات در نظام بانكداري. چهارمين 

  .1- 22المللي مديريت كيفيت، تهران، صفحات كنفرانس بين
فر، ؛ افشاري، س.؛ فروزانفر، ج.؛ حموزاده، پ.توفيقي، ش.؛ صادقي

. كيفيت خدمات آموزشي از ديدگاه 1390شهري، س.م.، قويتف.؛ 
، شماره 4دانشجويان؛ مدل سركوآل. مجله راهبردهاي آموزش، دوره 

  .21- 26، صفحات 1
. بررسي كيفيت خدمات 1390آشتياني، س.؛ شمسي، م.، چنگيزي

اراك در سال آموزشي از ديدگاه دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي 
. مجله پژوهش در امور آموزش علوم پزشكي، بهار و تابستان، 1388
  .17-26، صفحات 1، شماره 3دوره 

. مدل عوامل موثر بر كيفيت خدمات 1389حسيني، م. ح.؛ قادري، س.، 
، پاييز، 36، شماره 3انداز مديريت بازرگاني، دوره بانكي. مجله چشم

  .89-115صفحات 
. بررسي شكاف كيفيت خدمات 1392، ع.؛ فخار، م.، خادملو، م.؛ زارع

آموزشي از ديدگاه دانشجويان دانشكده پيراپزشكي در دانشگاه علوم 
. مجله آموزش و اخالق در 1390پزشكي مازندران در سال 

  .48-56، صفحات 1، شماره 2پرستاري، دوره 
ابي ارزشي .1386 ،عسكريان، م. ؛نادري، ع.ا. ؛بهرنگي، م.ر. ؛زوار، ت.

هاي آذربايجان شرقي نور استانكيفيت خدمات آموزشي دانشگاه پيام
ريزي در پژوهش و برنامه . مجلهو غربي از ديدگاه دانشجويان

-90، صفحات 46، شماره 4، دوره 13دوره آموزش عالي، زمستان، 
67.  

. بررسي عوامل موثر بر 1391زيويار، ف.؛ ضيايي ، م.؛ نرگسيان، ج.، 
ن با استفاده از مدل سروكوال. مجله تحقيقات رضايت مشتريا

  .173-186، صفحات 3، شماره 2بازاريابي نوين، دوره 
. شكاف كيفيت خدمات آموزشي: ديدگاه 1392سهرابي، ز.؛ مجيدي، ز.، 

مديران آموزشي، اعضاي هيات علمي و دانشجويان پزشكي. مجله 
  .276-388، صفحات 5، شماره 7پياورد سالمت، دوره 

زاده، ا.؛ محمدپور، سكري، س.م.؛ شفا، م.ع.؛ ايرانمنش، ف.؛ بيگسيدع
. ارزيابي كيفيت خدمات آموزش به دستياران در 1394م.، 

هاي آموزشي دانشگاه علوم پزشكي كرمان بر اساس مدل بيمارستان
، 12هاي توسعه در آموزش پزشكي، دوره سروكوآل. مجله گام

  .159-167صفحات 
؛ ملكي، محمدرضا.؛ عاملي، ا.؛ موسوي، شمس، ل.؛ محمودي، س.

. بررسي كيفيت خدمات آموزشي در دانشگاه علوم 1393س.م.، 
دوره  .پزشكي تهران: ديدگاه دانشجويان. مجله علوم پزشكي رازي

  .1-11، صفحات 124، شماره 21
طارمسري، م.؛ عباسيان، م.؛ چمن، ر.؛ موسوي، س.؛ اميري، م.؛ غالمي

. تحليل شكاف بين ادراكات و انتظارات 1392 ملكي، ف.؛ راعي، م.،
دانشجويان از كيفيت خدمات آموزشي با استفاده از مدل سروكوال. 

  .2-9، صفحات 2، شماره 7مجله دانشگاه علوم پزشكي قم، دوره 
. بررسي كيفيت 1392عنايتي، ت.؛ ضامني، ف.؛ نصيرپوردروئي، ن.، 

الگوي سروكوآل.  آموزش دانشگاه علوم پزشكي مازندران بر اساس
-39، صفحات 2مجله مديريت ارتقاي سالمت، دوره دوم، شماره 

32.  
افراشته، م.؛ صيامي، ل.؛ جواهري دانشمند، م.، فر، ع.؛ يوسفينوينعنايتي

نور همدان بر . ارزيابي كيفيت خدمات آموزشي دانشگاه پيام1390
ريزي در آموزش اساس مدل سروكوآل. مجله پژوهش و برنامه

  .135- 151، صفحات 61الي، شماره ع
. وفاداري كاركنان در تعامل با وفاداري 1390چه، م.؛ دابوئيان، م.، قره

مشتريان صنايع خدماتي. مجله تحقيقات بازاريابي نوين، پايين و 
  .27-46، صفحات 3، شماره 1زمستان، سال 

. بررسي وضعيت 1391اي، ع.ر.، راد، ر.؛ قلعهقالوندي، ح.؛ بهشتي
كيفيت خدمات آموزشي دانشگاه اروميه بر اساس مدل سركوآل. 

، پاييز، صفحات 3، شماره 25مجله فرايند مديرست توسعه، دوره 
67 -49.  

. 1393كاوسي، ز.؛ رحيمي، ح.؛ قنبري، پ.؛ حيدري، ل.؛ بهمني، ج.، 
بررسي شكاف كيفيت خدمات آموزشي از ديدگاه دانشجويان 

. مجله علوم پزشكي صدرا، 1392ل دانشگاه علوم پزشكي شيراز سا
  .161- 172، صفحات 2، شماره 2دوره 

. شكاف كيفيت خدمات آموزشي 1384كبريايي، ع.؛ رودباري، م.، 
دانشگاه علوم پزشكي زاهدان: ديدگاه دانشجويان از وضعيت موجود 

، 1، شماره 5و مطلوب. مجله آموزش در علوم پزشكي، دوره 
  .53-61صفحات 

باطبايي، س. م.؛ اكبري، ا.؛ سرخوش، س.؛ خراساني، گرجي، ح. ا.؛ ط
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. به كارگيري مدل شكاف كيفيت خدمات سروكوآل در 1392س.، 
. مجله مديريت 1390مجتمع آموزشي درماني امام خميني (ره): 

  .7-18، صفحات 51، شماره 16سالمت، دوره 
. ارزيابي كيفيت خدمات آموزشي در 1389محمدي، ع.؛ وكيلي، م. م.، 

ي نشگاه علوم پزشكي زنجان از ديدگاه دانشجويان. مجله توسعهدا
  .31-41، صفحات 5، شماره 3آموزش در علوم پزشكي، دوره 

. بررسي نقش عوامل 1389بابكي، ف.، شهرمال حسيني، ع.؛ نبي زاده
موثر در كيفيت خدمات بر روي رضايتمندي مشتريان كليدي 

ن كرج). چهارمين (مطالعه موردي: بانك هاي دولتي شهرستا
 .1- 16كنفرانس مديريت بازاريابي، تهران، صفحات 

هاي آماري با استفاده از . تحليل1394قيومي، ع.، مومني، م.؛ فعال
SPSS 212. تهران، مولف، صفحه.  

. ارزيابي كيفيت خدمات آموزشي 1393نژاد، م.ع.، نژاد، ز.؛ همتيهمتي
بدني و علوم ورزشي گيالن بر اساس مدل دانشكده تربيت

، شماره 1سروكوآل. مجله مطالعات مباني مديريت در ورزش، سال 
  .11- 28، صفحات 3

رفيعي، س.  ؛شيرازي، ط. س. ؛جعفري، ن. ؛اشتري، ع. ؛يادگاري، ف.
 ،پور، ن.مهدي ؛فرازي، م. ؛اباذري، ز. ؛دارويي، ا. ؛ظريفيان، ط. ؛م.
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، 8سال  .اراك بر اساس مدل سروكوال. نشريه آموزشي و ارزشيابي
 .29- 44، صفحات 30ره شما
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  و تخم پرنده ماده كاكايي صورتيارزيابي فلزات سنگين در پر 
Larus genei)( در خورموسي  

  3، عليرضا نصوري2، عليرضا صفاهيه*1اسحاق هاشمي

دريايي خرمشهر، استان خوزستان، خرمشهر،  و فنونكارشناسي ارشد زيست شناسي دريا، گرايش آلودگي دريا، دانشگاه علوم  - 1
   eshagh.hashemi@gmail.comپست الكترونيكي: 
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ستان، خرمشهر، پست الكترونيكي: دريايي خرمشهر، استان خوز و فنونكارشناسي ارشد آلودگي دريا، دانشگاه علوم  - 3

nasoorialireza@gmail.com.  

  30/11/95تاريخ پذيرش:                                        نويسنده مسوول *                                       21/1/94 تاريخ دريافت:

  چكيده
در اين مطالعه غلظت فلزات سنگين (جيوه، روي، مس، كادميوم و سرب) در بافت پر، محتويات و پوسته تخم پرنده 

عدد تخم پرنده مذكور در  20عدد كاكايي صورتي و  15كاكايي صورتي در خور موسي سنجش گرديد. بدين منظور 
جيوه آنها به وسيله دستگاه  غلظتونه ها از خورموسي جمع آوري گرديدند. پس از خشك كردن و هضم نم 92بهار 

جذب اتمي با روش بخار سرد اندازه گيري شد. همچنين غلظت بقيه فلزات سنگين با استفاده از دستگاه جذب اتمي 
سنجش گرديد. به طور كلي به جز فلز سرب تمامي فلزات سنگين در بافت پر نسبت به محتويات و پوسته تخم از 

 >سرب >مس >جيوه >بودند. مقادير غلظت فلزات يافت شده در بافت پر به ترتيب روي غلظت باالتري برخوردار
 >كادميوم و در پوسته تخم سرب >سرب >جيوه >مس >كادميوم بود. همچنين در محتويات تخم به صورت روي

ان داد كه جيوه بود. مقايسه نتايج اين مطالعه با استانداردهاي سازمان بهداشت جهاني نش >كادميوم >مس >روي
ميزان جيوه در پر و تخم كاكايي صورتي باالتر از استانداردهاي مذكور است. سطح باالي جيوه در پر و تخم پرنده 

 تواند ناشي از وجود منابع جيوه نظير صنايع پتروشيمي در منطقه باشد. يماحتماال 

 .فلزات سنگين، جيوه، پر و تخم، كاكايي صورتي، خورموسي :كلمات كليدي
    

  مقدمه. 1

هاي بي كران اين عقيده را در ذهن وسعت درياها و اقيانوس
توانند محل مناسبي ها ميسامانهانسان تداعي مي كنند كه اين بوم

ها در هر نوع و ميزاني باشند. در ها و آاليندهبراي دفع انواع زباله
بوده و ظرفيت محدودي براي  كه اين مناطق زنده و پوياحالي

آوري و پذيرش زباله هاي انسان ساخت دارند. با پيشرفت فن
توسعه صنايع، حجم زايدات وارد شده به پهنه هاي آبي نيز 

آاليندهايي كه به دليل سمي بودن،  يابد. يكي ازافزايش مي
اي  يژهوي موجودات زنده از اهميت ها بافتپايداري و تجمع در 

ت، فلزات سنگين هستند. در بين اين فلزات سنگين، برخوردار اس
ترين  يشبجيوه به علت كاربرد گسترده، سميت و توزيع وسيع آن 

زيست  يطمحمحيطي دارد كه دفع آن به  يستزخطر را از نظر 
  .)Mazej et al., 2010(دريايي ممنوع شده است 

جيوه، فلزي است كه در طبيعت به اشكال مختلف معدني، 
شود. جيوه و تركيباتش هيچ نوع فعاليت  يمآلي ديده عنصري و 
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ها در موجودات زنده ي ندارند و حضور آنا شده شناختهزيستي 
طور تركيبات آلي جيوه نامطلوب و بالقوه خطرناك است. همين

يندها به اشكال با فرايندهاي زيستي و ديگر فراتوانند طي  يم
توانند در موجودات زنده  يمسميت باال تبديل شوند و همچنين 

انباشته شوند. از طرفي غلظت اين فلز مي تواند در طول زنجيره 
يما به انسان و ديگر مستقغذايي افزايش يافته و در نتيجه جيوه 

سطوح باالتر نظير پرندگان به شكل متمركز باز  كنندگان مصرف
 هاي آبيسامانه. در بوم)Hylander and Goodsite, 2006(گردد  

موجوداتي كه در باالي زنجيره غذايي قرار گرفته اند، قابليت 
بيشتري براي تجمع دادن فلز جيوه در بدن خود دارند. بافت پر 
پرندگان محل بسيار مناسبي براي تجمع و ذخيره فلزات سنگين 
به ويژه جيوه جذب شده از محيط است. مطالعات نشان داده 

زمان توليد مثل مي تواند است عالوه بر پر، تخم پرنده نيز در 
. )Mora, 2003( حاوي مقادير متنابهي از انواع فلزات سنگين باشد

لذا، پرريزي و تخم گذاري به عنوان دو مكانيسم مهم قادر هستند 
كه ميزان آالينده هاي وارد شده به بدن پرنده را تعديل نمايند. 
گرچه پرريزي راهكار مناسبي به حساب آمده و ممكن است 

ي براي پرنده در پي نداشته باشد، اما تخم گذاري موجب خطر
نسل پرنده را در  درازمدتانتقال آالينده به جنين شده و در 

). Burger and Gochfeldt, 2004دهد ( يممعرض تهديد قرار 
اند كه غلظت جيوه در تخم پرندگان همچنين، مطالعات نشان داده

 Ohlendorf(بد است درصد غلظت آن در بافت ك 20تا  10تقريبا 

et al., 1987 .( بنابراين، با بررسي غلظت جيوه در تخم پرندگان
مي توان اطالعات مناسبي از ميزان غلظت جيوه در بافت هاي 

  زنده پرندگان از جمله كبد، كليه و ماهيچه به دست آورد. 
خور موسي يك شبكه آبي پيچيده اي از خوريات متعدد است 

رودخانه هاي مهمي همچون اروند،  كه به دليل مجاورت با
جراحي، بهمنشير، زهره و شادگان داراي پهنه گلي وسيعي است. 
از آنجا كه اين پهنه شيب ماليمي دارد وسعت ناحيه جزر و مدي 
در اين منطقه بسيار زياد است كه اين امر پرندگان و آبزيان زيادي 

رت با را به اين منطقه جذب مي نمايد. خورموسي به دليل مجاو
بنادر تجاري پرتردد ايران يعني بندر ماهشهر و بندر امام خميني، 

بوده  ها كش نفتهاي تجاري و  يكشتهمواره گذرگاه بسياري از 
ي متعدد ها فاضالبي پتروشيمي و نيز ها مجتمعاست. وجود 

شهري، موجب افزايش احتمال بار آلودگي اين منطقه گرديده 
منظور آگاهي از سالمت محيط است. بنابراين پايش زيستي به 

رسد. مطالعه حاضر به منظور زيست منطقه امر ضروري به نظر مي

تعيين ميزان فلزات سنگين در پر و تخم پرنده كاكايي صورتي و 
مقايسه آن ها به عنوان دو روش دفع آالينده در اين پرنده صورت 

  گرفته است.

  ها. مواد و روش2

ي بردار نمونهي در خورموسي با توجه به پراكنش كاكايي صورت
از پرندگان اين منطقه به طور تصادفي تقريبا از كل خور با استفاده 

ي از پرنده بردار نمونه). 1از شكار با اسلحه انجام شد (شكل 
صورت گرفت. مجموعا  1392كاكايي صورتي و تخم آن در بهار 

عدد كاكايي صورتي به صورت تصادفي توسط تفنگ شكاري  15
عدد تخم از  20ديدند. همزمان با صيد پرندگان تعداد صيد گر
پس از شكار به  ها نمونهها در منطقه جمع آوري شدند. آشيانه آن

ند و شد منتقلآزمايشگاه دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر 
ي جداسازمراحل زيست سنجي و تشريح جهت تعيين جنسيت و 

كاكايي صورتي ي شكار شده ها نمونهبافت پر، انجام گرفت. 
ميانگين) ±پرنده ماده با ميانگين وزني (انحراف معيار 8شامل 

پرنده نر با ميانگين وزني (انحراف  7گرم و  67/21±25/531
 40ها گرم بود. حداقل وزن تخم 29/539±26/14ميانگين) ±معيار

  گرم اندازه گيري شد. 50گرم و حداكثر وزن آنها 

  
  يبردار ونهنم: موقعيت منطقه و محل 1شكل 

ي كاكايي صورتي شستشو داده شدند. ها تخمدر آزمايشگاه 
همچنين پوسته از محتويات تخم جدا گرديد و تا زمان انجام 

درجه سانتي گراد قرار داده شدند. قبل از  -20آناليز در فريزر 
ي پوسته و محتويات تخم از فريزر ها نمونههضم كردن ابتدا 

ذوب گرديدند. سپس  ها آناه يخ خارج شدند و در دماي آزمايشگ
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ساعت در داخل آون با  48به مدت  ها نمونهبراي خشك كردن، 
 ;Mora, 2003(درجه سانتي گراد قرار داده شدند  50دماي 

Burger et al., 2009(  تا به وزن ثابت برسند. كليه وسايل مورد
 5ساعت در اسيد نيتريك  24آالت به مدت  يشهشاستفاده و 

سيد شويي قرار داده شدند و سپس با استفاده از درصد جهت ا
  ).Shi et al., 2005( آب دوبار تقطير شستشو داده شدند

حدود يك گرم از محتويات و پوسته تخم هر كدام به صورت 
جداگانه در ظرف اسيدشويي شده قرار داده شدند و سپس در 

ساعت  72درجه سانتي گراد به مدت  55تا  50آون و در دماي 
گرديدند. سپس يك گرم از هر نمونه با هشت ميلي ليتر خشك 

اسيد نيتريك غليظ مرك و دو ميلي ليتر اسيدپركلريك مرك درون 
قرار داده شدند، و روي  1لوله آزمايش مخصوص صفحه گرم

درجه سانتيگراد به مدت سه ساعت  95صفحه گرم در دماي 
با آب هضم گرديدند. بعد از خنك شدن كامل نمونه، حجم آن را 

ليتر رسانده شد و سپس به منظور جدا كردن ميلي 25مقطر به 
عبور داده شد و ميزان فلزات  42ذرات معلق از كاغذ واتمن 

هاي صاف شده با استفاده از دستگاه جذب  سنگين درون نمونه
گيري اندازه Savant AAمدل  GBCاتمي شعله ساخت شركت 

دوبار تقطير شستشو داده گرديد. پر پرندگان نيز با استون و آب 
  هر نوع آلودگي و چربي زدوده شوند. ازشدند تا 

حدود يك گرم از پر هر پرنده كاكايي صورتي آماده سازي 
گرم توزين شد و به  001/0شده، توسط ترازوي ديجيتال با دقت 

ليتر اسيد سولفوريك  يليم 2اي انتقال يافت. سپس  يشهشي ها لوله
شده از مرك  يهتهدرصد  65ليتر مخلوط اسيد نيتريك  يليم 8و 

 5ليتر پتاسيم پرمنگنات  يليم 15افزوده شد. همزمان  ها آنآلمان به 
 ها نمونهاضافه گرديد.  ها نمونهدرصد جهت تسهيل اكسيداسيون 

- درجه سانتي 90ساعت روي صفحه گرما با دماي  3براي مدت 
از  ها نمونهعمليات هضم،  گراد قرار داده شدند. پس از انجام

ميكرون عبور داده شدند و در نهايت با آب دوبار  42كاغذ صافي 
 Mora, 2003; Burger(ليتر رسانيده شدند  يليم 25تقطير به حجم 

et al., 2009( .5ي هضم شده به ظرف واكنش كه حاوي ها نمونه 
درصد بود، اضافه شدند و پس از  10ليتر محلول كلريد قلع  يليم

يدشده توسط گاز نيتروژن با تولي جيوه بخارهاواكنش كامل، 
ند و به سمت شد خارجاز محلول  mL/min 100سرعت جريان 

شدند. ميزان جذب جيوه توسط دستگاه   يتهدايري گ اندازهسل 

——— 
1 Hot plate 

ساخت انگلستان در طول  Unicamاسپكترومتر جذب اتمي مدل 
  ). Goutner et al., 2000نانومتر اندازه گيري شد ( 7/253موج 

مورد  Shapiro-Wilkبا استفاده از آزمون  ها دادهنرمال بودن 
بررسي قرار گرفت. براي مقايسه ميانگين تجمع فلزات در 

در خورهاي مختلف از آزمون واريانس يك طرفه استفاده  ها نمونه
ي داراي ها گروهشد. در صورت مشاهده اختالف، براي تفكيك 

استفاده گرديد كه اين اختالف در اختالف از پس آزمون توكي 
. براي تعيين )>05/0P( پذيرفته شد 95/0سطح اطمينان باالي 

از آزمون  ها نمونهوجود ارتباط خطي و ميزان مقادير فلزات در 
يزهاي آنالرگرسيون خطي و همبستگي پيرسون استفاده شد. كليه 

 انجام گرفت و كليه 16، نسخه  SPSSافزار نرمآماري فوق توسط 
  رسم گرديدند. 2007، نسخه  Excelافزار نرمبا استفاده از  نمودارها

  . نتايج و بحث3

غلظت فلزات سنگين (جيوه، روي، مس، سرب و كادميوم) در 
بافت پر، محتويات تخم و پوسته تخم كاكايي صورتي شكار شده 
از خور موسي بر حسب ميكروگرم بر گرم وزن خشك براي هر 

  آمده است. 1جدول  فلز به صورت تفكيك در

: غلظت فلزات سنگين بر حسب ميكروگرم بر گرم وزن خشك در بافت پر، 1 جدول
  ميانگين) ± محتويات تخم و پوسته تخم كاكايي صورتي در خور موسي (انحراف معيار

  پوسته تخم  محتويات تخم  پر (جنس نر)  پر (جنس ماده)  فلز
  55/0±14/0  63/1±11/0  01/7±6/0  89/6±56/0  جيوه
  05/5±54/0  30/48±81/2  53/63±84/4  47/64±82/5  روي
  57/2±20/0  44/3±26/0  44/5±43/0  73/5±88/0  مس
  60/5±84/0  09/0±02/0  95/4±24/0  65/4±46/0  سرب
  89/0±04/0  08/0±04/0  47/2±34/0  21/2±39/0  كادميوم

          
و  89/6غلظت جيوه در بافت پر پرنده ماده و نر به ترتيب 

داري بين آن ها وجود ميكروگرم برگرم بود و اختالف معني 01/7
 47/64). فلز روي در بافت پر با غلظت <05/0Pنداشت (

ميكروگرم برگرم از بيش ترين مقدار برخوردار بود در حالي كه 
ميكروگرم برگرم از پايين ترين مقدار  21/2فلز كادميوم با غلظت 

در بافت پر پرنده  برخوردار بود. مقايسه غلظت فلزات سنگين
داري وجود ندارد ماده و نر نشان داد كه بين آن ها اختالف معني

)05/0P> همانند بافت پر، فلز روي در محتويات تخم با غلظت .(
ترين مقدار برخوردار بوده و فلز ميكروگرم برگرم از بيش 30/48

كادميوم و سرب از كمترين مقدار برخوردار بودند. مقايسه غلظت 
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ت سنگين در محتويات تخم نشان داد كه به جز كادميوم و فلزا
  ).>05/0Pداري وجود دارد (ها اختالف معنيسرب، بين آن

برخالف بافت پر و محتويات تخم، در پوسته تخم  فلز 
ميكروگرم برگرم از بيش ترين مقدار  60/5سرب با غلظت 

قدار برخوردار بود، در حالي كه فلز جيوه و كادميوم از كمترين م
برخوردار بودند. مقايسه غلظت فلزات سنگين در پوسته تخم 

داري وجود دارد نشان داد كه براي همه فلزات اختالف معني
)05/0P<(اي براي فلزات كادميوم و جيوه ، اما چنين نتيجه

مشاهده نگرديد. مقايسه غلظت فلزات سنگين در بافت پر، 
ها اختالف آن محتويات تخم و پوسته تخم نشان داد كه بين

. همچنين نتايج نشان داد به )>05/0P(داري وجود دارد معني
جز فلز سرب كه در پوسته تخم از غلظت باالتري برخوردار 
است تمامي فلزات سنگين در بافت پر از غلظت باالتري 

  ).2برخوردار بودند (شكل 

  

  

  

  

  

  
صورتي (الف:  : مقايسه ميانگين غلظت فلزات در پر و تخم كاكايي2 شكل

دهنده انحراف معيار ها نشانجيوه ب: روي ج: مس د: سرب ه: كادميوم (آنتنك
  ).>05/0Pهستند. حروف غيرمشابه نشان دهنده اختالف معني دار هستند (
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از سوي ديگر نتايج نشان داد بين غلظت فلزات جيوه، مس و 
روي در محتويات تخم و پوسته تخم همبستگي مستقيم و معني 

ي وجود دارد، در حالي كه براي فلزات سرب و كادميوم چنين دار
  ).3 نتيجه اي يافت نگرديد (شكل

به طور كلي به استثناي فلز سرب غلظت كليه فلزات در پر 
باالتر از تخم بود. غلظت باالي فلزات به خصوص جيوه در پر 
نشان مي دهد كه فلز از ساير بافت هاي زنده بدن به پر منتقل 

. از آنجا كه )Burger et al., 2009(شود ر آن انباشته ميگشته و د
پر فاقد رگ خوني و سلول زنده است، تجمع فلز در اين قسمت 
موجب خروج آن از سيستم و بافت هاي بدن شده و منجر به 

گردد. بدين كاهش غلظت آن در خون و ساير بافت هاي زنده مي
داختن جيوه و ساير ترتيب مي تواند نقش بسيار مهمي در به دام ان

فلزات در بدن ايفا نمايد. پرريزي امري بسيار حياتي و متداول در 
ها و فصول مختلف پرندگان است كه به طور متناوب در سال

تكرار مي گردد. در هنگام پرريزي پرنده كاكايي، بخش زيادي از 
شود. با پرهاي بدن به خصوص پرهاي سينه اي از بدن زدوده مي

غلظت باالي جيوه در پر، ريختن اين بافت منجر به دفع توجه به 
مقادير زيادي از جيوه و فلزات سنگين جذب شده از محيط مي 

). نتايج همچنين نشان داد Burger and Gochfeldt, 2004گردد (
داري كه بين غلظت فلزات در پر پرندگان نر و ماده اختالف معني

بافت در هر دو جنس نر  وجود ندارد. اين بدان معني است كه اين
و ماده عملكرد مشابهي در دفع جيوه يا ساير فلزات ايفا مي كند. 

، Himantopus himantousهاي مطالعات انجام شده روي گونه
Hoplopterus indicus   وVanellus leucurus  در تاالب شادگان

نيز مبين اين بوده است كه باالترين غلظت جيوه در بافت پر 
 ).Zamani-Ahmadmahmoodi et al., 2010(ابد ي يمتجمع 

هاي ) غلظت جيوه در بافت1394همچنين هاشمي و همكاران (
مختلف پرنده كاكايي پازرد در بندر ماهشهر و شادگان را مورد 
بررسي قرار دادند. آنها بيش ترين سطح از فلز جيوه را در بافت 

  دارد. پر مشاهده نمودند كه با نتايج مطالعه حاضر مطابقت
Burger ) با مطالعه روي كاكايي دريايي 2008و همكاران (

Larus glaucescens ترين غلظت جيوه را  يشب در منطقه آلوتيانز
عالوه بر آن با مطالعات متعدد  .در بافت پر مشاهده نمودند

 Pandionديگري روي پرندگان مختلف از جمله عقاب دريايي (

haliaetus( در خليج فلوريدا )Lounsbury-Billie et al., 2008،( 

مرغابي معمولي  و )Sterna hirundo( معمولي پرستوي دريايي
)Somateria mollissima( ) در كاناداBond et al., 2009 نشان (

ين بافت ذخيره جيوه در آنان است. تر مهمداده شد كه پر پرندگان 
غلظت فلزات سنگين را  )2010(و همكاران  Barbieri همچنين 

در سه سطح است از تيره كاكايي كه  Larus dominicanusر پر د
نتايج  كه جوان و نوجوان در سواحل برزيل سنجيدند بزرگسال،

بزرگسال باالترين پرندگان حاكي از آن بود كه فلز كادميم در پر 
داري با ميزان آن در سطح جوان و يو اختالف معن را داردميزان 

توانند عالوه بر پر از ن ماده مي. پرندگانوجوان مشاهده كردند
طريق تخم گذاري، غلظت فلزات سنگين در بدن خود را كاهش 

). به همين جهت در اين Burger and Gochfeldt, 2004دهند (
مطالعه غلظت فلزات سنگين در محتويات تخم و پوسته تخم 
پرنده ماده كاكايي صورتي سنجش گرديد. وزن محتويات تخم و 

گرم وزن خشك اندازه  16/5و  57/10ترتيب پوسته تخم به 
ها داري بين آنگيري گرديد و از نظر آماري اختالف معني

مشاهده شد. به طور كلي به جز فلز سرب غلظت فلزات سنگين 
در محتويات تخم بيش تر از پوسته آن بود. همچنين نتايج نشان 
داد كه بين غلظت فلزات سنگين در محتويات تخم و پوسته تخم 

داري وجود دارد. فلز جيوه يك فلز همبستگي مستقيم و معني
بسيار سمي است و خاصيت بزرگنمايي زيستي دارد. اين فلز 

هاي عالقه زيادي به باند شدن در بافت هاي چربي و گروه
سولفيدريل پروتيين دارد، به همين دليل احتمال افزايش آن در 

نمود. برخالف محتويات نسبت به پوسته را همين دليل عنوان 
ساير فلزات غلظت سرب در پوسته تخم بيش از مقدار آن در 
محتويات تخم بوده است. فلز سرب از نظر اندازه يوني شباهت 
زيادي به يون كلسيم داشته و قادر است در بافت هاي حاوي اين 
عنصر تجمع كرده و يا جايگزين كلسيم گردد. مطالعات متعدد در 

ده است كه سرب تمايل زيادي به تجمع جانداران مختلف نشان دا
در بافت هاي كلسيمي مانند استخوان، صدف بي مهرگان و پوسته 

 ,Deb and Fukushima(هاي سخت پوستان نشان مي دهد 

1999; Ramakrishnan, 2011.(  برخالف فلزات سنگين موجود
گردند در پوسته، فلزات سمي كه به محتويات تخم وارد مي

جنين شده و به چرخه حيات يا زنجيره غذايي قادرند جذب بدن 
. هرچند به اين ترتيب فلزات )Burger et al., 2009(باز گردند 

سنگين در بدن يك پرنده كاهش يافته و به نسل بعد منتقل مي 
گردد ولي عمال آن بخش از فلزات سنگين كه در پوسته تخم 
ذخيره مي شوند از زنجيره يا شبكه غذايي حذف مي شوند. 

Burger  ) با بررسي غلظت فلزات سنگين 1993و همكاران (
سرب، جيوه، سلنيوم و كروم در محتويات و پوسته تخم گونه 
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) به اين نتيجه دست يافتند Larus argentatusكاكايي آرژانتيني (
كه غلظت اكثر فلزات سنگين در محتويات تخم باالتر از غلظت 

كادميوم و منگنز را در كه غلظت آن در پوسته تخم است. در حالي
) 2003پوسته تخم باالتر از محتويات تخم گزارش نمودند. (

Mora  غلظت فلزات سنگين در محتويات و پوسته تخم گونه
Empidonax traillii extimus  را در آريزونا مورد بررسي قرار

دادند. اين محققين گزارش نمودند كه غلظت سرب در پوسته 
در محتويات تخم است و همبستگي تخم باالتر از غلظت آن 

داري بين مقدار غلظت فلزات سنگين بين مستقيم و معني
  محتويات و پوسته تخم وجود دارد.

  

  

  

  
: همبستگي بين غلظت فلزات سنگين در محتويات تخم و پوسته تخم 3 شكل

  (الف: جيوه ب: روي ج: مس)

 به طور كلي نتايج نشان داد كه غلظت فلزات سنگين در پر
نسبت به تخم پرنده كاكايي صورتي از ميزان باالتري برخوردار 

  است. 
هاي حاوي سولفور تشكيل شده اند كه اين پرها از پروتئين

گردد. اين در حالي موجب تجمع فلزات سنگين در آن ها مي
 ,.Burger et al(است كه پرنده بافت پر محل دفع فلزات نيز است 

فلزات در بافت مذكور نسيت به . لذا باالتر بودن غلظت )2009
  محتويات و پوسته تخم قابل توجيه است.

Burgger  غلظت جيوه و ديگر فلزات  )1993(و همكاران
سنجش نمودند و  Larus glaucescenc سنگين را در پر و تخم

باالترين غلظت فلزات سنگين را در بافت پر گزارش نمودند. 
طالعه روي غلظت ) با م2011همكاران ( و Metchevaهمپنين 

  Livingstonفلزات سنگين در پر و تخم پرندگان در جزيره
گزارش نمودند كه باالترين غلظت فلزات سنگين در بافت پر 

با بررسي غلظت فلزات سنگين  Burger) 2008است. همچنين (
در  )Somateria mollissima( در پر و تخم مرغابي معمولي

Aleutiansت كادميوم و آرسنيك در ، نشان داد كه غلظت فلزا
 سرب، در حالي كه فلزات است،باالترتخم نسبت به بافت پر 

نشان دادند. حد مجاز و كروم در پر مقدار باالتري را  منگنز جيوه،
جيوه اعالم شده بر حسب جيوه كل، توسط سازمان بهداشت 

 5/0جهاني و سازمان غذا و كشاورزي براي موجودات زنده 
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براي استاندارد آژانس محافظت از محيط ميكروگرم بر گرم و 
 Jewett andميكروگرم بر گرم وزن بدن است ( 3/0زيست 

Duffy, 2007; WHO, 1972 اين در حالي است كه غلظت .(
جيوه موجود در اين پرنده نسبت به حد مجاز توصيه شده توسط 
سازمان بهداشت جهاني و آژانس حفاظت محيط زيست آمريكا 

)EPAر است.) بسيار بيشت  
 Eisler ) بيان نمودند چنانچه غلظت جيوه 2004و همكاران (

بيشتر باشد مي تواند در بسياري از  µg/g 5موجود در پر از 
پرندگان آثار مخرب و شديدي بر فرايندهاي توليد مثلي، عصبي و 
رفتاري بر جاي بگذارد. از آنجايي كه فعالترين صنعت منطقه 

تواند  يمرسد  يمست، لذا به نظر مورد مطالعه صنعت پتروشيمي ا
سامانه دريا تلقي شود كه اين ¬عاملي براي ورود جيوه به بوم

افزايش جيوه در بدن و به دنبال آن در تخم پرندگان منطقه، 
گردد.  يميري به ذخاير اين موجودات وارد ناپذ جبرانصدمات 

ربط  يذهاي تر سازمان يقدقاين موضوع توجه مسوولين و نظارت 
  طلبد.  يم را

  گيري. نتيجه4

به طور كلي به استثناي سرب غلظت كليه فلزات سنگين در پر 
نسبت به محتويات و پوسته تخم بيشتر بود. اين مسئله نشان مي 

ها در پرنده محسوب دهد كه پر محل مناسبي براي دفع آالينده
شود. سرب نيز به علت تمايل زياد به كلسيم در پوسته تخم از مي

بيشتري برخوردار بود. اگرچه فلزات روي و مس از غلظت  مقدار
بيشتري برخوردار بودند، اما نگراني بيشتر مربوط به فلز جيوه 
است. فلز جيوه براي موجودات، غير ضروري محسوب شده و در 
غلظت هاي خيلي پايين نيز داراي اثرات سمي است. در اين 

باالتر از حد مطالعه غلظت جيوه در پر و تخم كاكايي صورتي 
استاندارد بود. پر و تخم پرندگان اندام مناسب تري براي پايش 
زيستي جيوه هستند. با توجه به فعاليت وسيع پتروشيمي در منطقه 

تري بر دفع پساب اين صنعت الزم رسد نظارت دقيقبه نظر مي
  باشد.
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  :اهداف و محورهاي علمي نشريه
  

كاران علوم و فنون دريايي و كمك به اندرگران و دستشناسي با اهداف ايجاد ارتباط ميان پژوهشپژوهشي اقيانوس -نشريه علمي 
اين نشريه مقاالت علمي و پژوهشي . گرددهاي گوناگون علوم و فنون دريايي منتشر ميزمينههاي پژوهشي و آموزشي در پيشبرد جنبه

فارس، درياي عمان و درياي خزر را به زبان هاي خليجشناسي در حوزهل اقيانوسيدر زمينه علوم و فنون دريايي و با محوريت مسا
  .كندفارسي منتشر مي

 فيزيك دريا   شيمي دريا  شناسي دريازيست   شناسي دريازمين  
 هواشناسي دريا   زيست دريامحيط  ايشناسي ماهوارهاقيانوس   شناسي ساحلياقيانوس  
 مهندسي سواحل   مهندسي اقيانوسي  فناوري دريايي  اقتصاد دريا  
 مديريت دريا   حقوق دريا   

  

  راهنماي تهيه و تدوين مقاالت:
  
نشده،  شناسي دريافت پذيرش از نشريه اقيانوس باشد و تا هنگامي كه پاسخ مقاله ارسالي در هيچ مجله ديگري به چاپ نرسيده -1

  .نفرمايند مقاله خود را براي نشريه ديگري ارسال

 .شده باشد زبان رسمي مجله فارسي است و مقاله بايد به زبان فارسي سليس و روان نگارش -2

 12تهيه شود و حجم مقاله حداكثر از  2007يا  2003نسخه  Microsoft Word تحت محيط A4 مقاله ارسالي در ابعاد كاغذ -3
 .صفحه تجاوز نكند

فارسي و انگليسي، چكيده (فارسي و انگليسي)، كلمات  )مقاله ارسالي بايد داراي عنوان (فارسي و انگليسي)، اسامي نويسنده(گان -4
منابع  گيري، سپاسگزاري و نتيجه ،بحث و نتايجها، بدنه اصلي آن شامل مقدمه، مواد و روش كليدي (فارسي و انگليسي) بوده و

 .باشد

حرف تجاوز كند. در عنوان  60بين كلمات نبايد از  عنوان مقاله، كوتاه اما معرف محتواي مقاله باشد و با در نظر گرفتن فواصل -5
پر  B Mitra 18 بايد با قلماستثناي حروف ربط، با حرف بزرگ نوشته شود. عنوان فارسي مقاله  ها بهمقاله حرف اوليه كليه كلمه

 .پر تايپ گردد Times New Roman 18 و عنوان انگليسي با قلم

 Times New Roman هاي انگليسي با قلمنوشته و براي B Lotus 12 هاي فارسي با قلم(گان) مقاله براي نوشته نام نويسنده -6

 در زير عنوان مقاله آورده شود. نام تمامي Times New Roman 9 و 10نازك  B Lotus ، عنوان علمي يا شغلي آنها با قلم11

به فارسي و انگليسي   (E-mail)الكترونيك نويسنده(گان) همراه با رتبه علمي، نام موسسه مربوط، نشاني پستي و نشاني پست
د داوري مقاله تلفن و دورنگار نويسنده مسئول مكاتبات جهت پيگيري فرآين آورده شود. در انتهاي صفحه مشخصات، آدرس،

 .ارائه شود

تجاوز نمايد. چكيده بايد حاوي نكات اصلي و  كلمه 150چكيده (فارسي و انگليسي) مقاله در يك ستون تحرير شده و نبايد از  -7
 Times New و 11نازك  B Lotus بتوان جداگانه چاپ كرد. چكيده فارسي با قلم طوري كه آن را نتايج حاصله باشد به

Roman  و چكيده انگليسي با قلم 10 نازك Times New Roman  تايپ شود   10نازك. 

 .صورت ايتاليك نوشته شودو انگليسي به واژه بالفاصله بعد از چكيده فارسي 6تا  4كلمات كليدي (فارسي و انگليسي) از  -8

براي مقاالت فارسي تحرير شده و فاصله بين  راست (Alignment) متن اصلي از مقدمه تا فهرست منابع در يك ستون با چيدمان -9
 .تايپ شود Times New Roman 11 و 12نازك  B Lotus مقاله فارسي با قلم خط انتخاب شود. متن 5/1خطوط در آنها 

  



  .هدف از انجام پژوهش است پژوهش و پيشينه ،شرح مختصري درباره موضوع يا مساله پژوهش :مقدمه

هاي  هاي مورد استفاده اعم از روش شرح مواد و روش در خصوص چگونگي مراحل انجام پژوهش، توضيح: ها مواد و روش
 ها با ذكر منبع موردهاي آماري مورد استفاده (ارائه اصول اساسي روشآزمايشگاه، روش كار گرفته درههاي بگيري، روش نمونه

  .استفاده) است

اي دقيق و روشن به صورت توضيحات، جداول و نمودارهاي شيوه ها بهحاصل از پژوهش و بيان يافته هايشامل يافته و بحث: نتايج
 ذكر داليل هاي قبلي وهاي پژوهش با پژوهشاي، مقايسه يافتهداليل ايجاد چنين پديده تفسير نتايج ارائه شده، دليل يا ، كامالً علمي

 است. هاو ارائه محدوديتاحتمالي براي توافق يا عدم توافق بين نتايج 

  .اجرايي و نتيجه نهايي كه از پژوهش حاصل شده است پيشنهادات علمي وشامل  :گيري نتيجه

  .اند، قبل از منابع آورده شود مشاركت داشته از افراد يا موسساتي كه به نحوي در انجام تحقيق :سپاسگزاري
  

سي و سپس منابع انگليسي تنظيم شده باشند. نحوه ارجاع به رابتدا منابع فا حروف الفبا ترتيبمنابع مورد استفاده بايد همگي به :منابع
افراد در شروع جمله خودداري گردد  متن به صورت اسم نويسنده(گان) و تاريخ انتشار منبع باشد. تا حد امكان از نام بردن منابع در

 (;) ارائه شوند. براي جداسازي منابع در انتهاي جمله از عالمت (Golani, 2002) و منابع در انتهاي جمله و در داخل پرانتز مانند
- صورت كامل آورده شود و از بهنشريه به در قسمت منابع اسم (Dadzie et al., 2005; Abou-Seedo, 2004) استفاده شود مانند

 نام و عالوه از ذكر منابع بي به  Journal of Coastal Research خودداري شود، مانند كارگيري عالئم اختصاري براي نام نشريه

  د.غيرقابل دسترس خودداري شو

  :صورت زير است نحوه ارجاع منابع با تعداد متفاوت نويسندگان به
 )1390تعداد نويسندگان يك نفر باشد: (محمدي،  

 )1389نفر باشد: (محمدي و عباسي،  2تعداد نويسندگان  

 )1387نفر باشد: (محمدي و همكاران،  2از  عداد نويسندگان بيشت

و...) باشد. محل  3، 2، 1گذاري ترتيبي ساده (گردد. شماره ها و جداول اشاره ها و شكل ها، منحني در متن مقاله به شماره عكس - 10
هاي تركيبي از  براي شكل. ها نزديك به محل استقرار اولين اشاره در متن انتخاب شود ها و جدول ها، منحني لها، شك استقرار عكس

 .كار برده نشودهمانند شكل باال، چپ و راست و... ب هايي دهي الف، ب، ج، و .... استفاده شده و واژه آدرس

به  .همراه مقاله ارسال شودبه  300dpiكيفيت  و با JPG صورت جداگانه و با پسوندفايل هر شكل، عالوه بر آمدن در متن به - 11
مقياس باشند و  ها بايد دارايها ارائه شوند. عكس ها و جدول ها، نمودارها، منحني ها، شكل سه مربوط به عكهمراه فايل اصلي، پوش

ها و جداول اسكن شده جداً  ها، نمودارها، منحني كارگيري شكل هب شود از در صورت اقتباس از منبع ديگر به آن اشاره شود. تأكيد مي
 .خودداري نمايند

  ت:نحوه نوشتن منابع در زير آمده اسهايي از  مثال

 :در بخش منابع

  الف) اگر منبع كتاب باشد،  

 :ناشر. تعداد صفحات. مانند .نام خانوادگي، مخفف نام نويسندگان. سال انتشار. عنوان كامل كتاب. شماره چاپ  

دوم. چاپ اول. انتشارات دانشگاه تهران.  ها. جلديا . كليد شناسايي دوكفه1380نجفي، ح.؛ عليزاده، م.؛ و محبوبي، ش.،   
 .170-180صفحات 
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