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پراکنش ،فراواني و زيتوده  Ampelisca sp.در ناحيه فالت قاره سواحل ايراني درياي عمان
حسين خيامي1٭ ،جعفر سيف آبادي ،1حميد رضايي مارناني ،2مهرشاد طاهري ،2راحله بگ زاده باغان
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 .2دانشگاه تربیت مدرس تهران
 .1مرکز ملي اقیانوس شناسي ايران
 .9دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر
چکيده
در اين تحقیق پراکنش ،فراواني و زيتوده  Ampelisca sp.در فالت قاره بخش ايراني درياي عمان (از جاسک تا گواتر با
طول تقريبي  953کیلومتر) مورد مطالعه قرار گرفت .جهت نمونه برداري 5 ،ترانسکت با فواصل تقريبا مساوي در نظر
گرفته شد و از اعماق  133، 233، 53، 23متر در هر ترانسکت ،بوسیله رسوب گیر  Van Veenو در سه تکرار نمونه
رسوب برداشت گرديد .براي تعیین خصوصیات فیزيکي رسوبات بستر تکرار ديگري از رسوب برداشت شد .خصوصیات
فیزيکي آب نیز در هر يک از ايستگاهها بوسیله دستگاه  CTDثبت گرديد .پس از شناسايي و شمارش ،ازطريق  PCAو
روابط همبستگي ،میزان وابستگي فراواني و زيتوده ايستگاههاي مختلف با هر يک از پارامترهاي محیطي تعیین گرديد.
نتايج بدست آمده نشان داد که عمق  23متري بیشترين فراواني و زيتوده را به طور میانگین داشته و با افزايش عمق از
فراواني و زيتوده کاسته شده و فراواني و زيتوده  Ampeliscaدر هر ايستگاه با اکسیژن محلول ،درصد شن و دما ارتباط
معني دار داشت.
واژگان کليدي ،Ampelisca :ناجورپايان ،درياي عمان ،فراواني ،زيتوده و پراکنش

 نويسنده مسوول ،پست الکترونیکHuseyn22@gmail.com :

مجله علوم و فنون دريايي

 .1مقدمه
در بین خانواده هاي راسته ناجورپايان )(Amphipoda

خانواده آمپلیسیده ) (Ampeliscidaeو جنس آمپلیسکا
) (Ampeliscaيکي از فراوانترين ,مشهورترين و از
درشت جثه ترين ناجورپايان مي باشد .اعضاي اين
جنس داخل بستر با حفر رسوبات زيست مي کنند و از
کفزيان درون بستر زي مي باشند و نیز اکثرا در مناطق
حاره اي و نیمه حاره اي زيست مي کنند ( Barnard
 .)and Karaman, 1991مطالعات بسیاري در ارتباط با
شناسايي و پراکنش گونه هاي مختلف ناجورپايان در
مناطق گرمسیري و نیمه گرمسیري صورت گرفته است
و مويد اين امر مي باشد که جنس آمپلیسکا بیشترين
فراواني و زيتوده را در میان جنس هاي مختلف
ناجورپايان اين مناطق داشته است ( Fanelli et al.,
Cartes et al., 2007; Labrune et al., 2008; 2009

; . )Occhipinti-Ambrogi et al., 2005قابل ذکر است
اين جنس در مطالعات اخیر در سواحل غربي هند نیز
به فراواني و در همه ايستگاهها يافت شده و به عنوان
جنس غالب از ناجورپايان معرفي شده است ( Ingole et
 .)al., 2008با توجه به نبود مطالعه در مورد ناجورپايان
درياي عمان و عدم وجود اطالعات کافي در مورد
پراکنش و زيتوده آمپلیسکا در اين دريا ,اين تحقیق با
هدف بررسي پراکنش و زيتوده اين جنس در فالت قاره
درياي عمان و ارزيابي دقیق تاثیر عوامل مختلف
محیطي بر تراکم و زيتوده جنس آمپلیسکا انجام گرفت.
 .2مواد و روش کار
منطقه مورد مطالعه سواحل ايراني فالت قاره درياي
عمان محدود به دو شهر ساحلي بندر جاسک (عرض
 15˚49′و طول جغرافیايي  )55˚92′و خلیج گواتر
(عرض 15˚35′و طول جغرافیايي  )12˚91′مي باشد که
داراي عرض نسبتا کوتاهي است (شکل  .)2طول تقريبي
اين دو شهر در طول خط ساحلي  953کیلومتر مي
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باشد .با توجه به مساحت منطقه براي اين تحقیق 5
ترانسکت در نظر گرفته شد که بر روي هر ترانسکت نیز
 4ايستگاه با اعماق 233 ،53 ،23و 133متر انتخاب
گرديد .در هر ايستگاه نمونه برداري توسط گراب Van
 Veenبا سطح برداشت  3/2متر مربع و با استفاده از
وينچ کشتي در سه تکرار انجام گرفت .عالوه بر آن يک
تکرار ديگر نیز براي تعیین دانه بندي رسوب و ساير
خصوصیات رسوبات گرفته شد ( Diaz-Castaneda and
 .)Harris, 2004بخش اعظم رسوبات بر روي کشتي از
الک  3/5میلي متري عبور داده شد ( Muniz and
 .)Pires, 2000سپس با فرمالین  23درصد فیکس و با
محلول رز بنگال رنگ آمیزي گرديد .خصوصیات
فیزيکي آب بوسیله دستگاه  ،CTDتعیین دانهبندي
رسوب بوسیله روش الک ونتوورت انجام گرفت ( Holme
 .)and McIntyre, 2005ماده آلي و کربن آلي با استفاده
از روش سرد و بر مبناي اکسیداسیون کربن آلي به
کمک بیکربنات پتاسیم ( ) K2Cr2O7در محیط کامال
اسیدي (  ) H2SO4اندازهگیري شد (.)Allison, 1975
در آزمايشگاه نمونه هاي ناجورپايان از میان رسوب
جداسازي و شمارش گرديد و زيتوده ناجورپايان به روش
تر 2محاسبه گرديد( )Holme and McIntyre, 2005و
در آخر براي شناسايي جنس آمپلیسکا ) (Ampeliscaاز
کلیدهاي شناسايي معتبر استفاده گرديد ( Barnard and
.)Karaman, 1991
ابتدا نرمال بودن دادهها با استفاده از آزمون
 Kolmogorov-Smirnovو همگني واريانس دادهها با
آزمون  Leveneمورد بررسي قرار گرفت .با توجه به
نرمال بودن دادهها و همگني واريانس دادهها ،براي
مقايسه داده هاي خصوصیات فیزيکي رسوب بستر و
همچنین فراواني و زيتوده ،از آنالیز واريانس يک طرفه
استفاده گرديد و براي مقايسات چندگانه میانگینها از
آزمون توکي استفاده شد .براي تعیین همبستگي
Wet biomass

1
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فراواني و زيتوده ناجورپايان با پارامترهاي مختلف
محیطي از روش اسپیرمن استفاده گرديد .رسم نمودارها
نیز با استفاده از نرمافزار  Excelانجام شد .براي تعیین
موثرترين عامل بر پراکنش و زيتوده  .Ampelisca sp.از
روش آنالیز مولفه هاي اصلي ( 2)PCAبوسیله نرم افزار
 PASTاستفاده شد.

آلي ثبت شده در اعماق مختلف نشان داد که با افزايش
عمق درصد کربن آلي رسوب افزايش معني داري
( )P<3/35يافت .عمق  23متري کمترين و عمق 133
متري بیشترين درصد کربن آلي را داشتند .با افزايش
عمق درصد شن رسوب به طور معني داري ()P<3/35
کاهش يافت ،چنانکه عمق  23متري بیشترين و عمق
 133متري کمترين درصد شن را دارا بودند (شکل .)9

شکل  :2نقشه منطقه مورد مطالعه در ناحیه فالت قاره سواحل
ايراني درياي عمان ،شماره ها نشان دهنده ترانسکت ها مي باشند

نتايج
نتايج نشان داد دماي آب با افزايش عمق کاهش معني
داري ( )P<3/35داشت ،به طوري که بیشترين میانگین
دما در عمق  23متري و کمترين میانگین دما در عمق
 133متري مشاهده گرديد (شکل  .)1اکسیژن محلول
نیز با افزايش عمق روند کاهشي و معني داري
( )P<3/35را نشان داد ،به صورتي که بیشترين مقدار
مقدار آن در عمق  23متري و کمترين میزان میانگین
آن در عمق  133متري بود (شکل  .)1با افزايش عمق از
 23متر تا 133متر میزان شوري روند کاهشي معني
داري ( )P<3/35داشت .بیشترين میانگین شوري در
عمق  23متري و کمترين میزان شوري در اعماق ،53
 233و  133متري ثبت گرديد (شکل  .)1درصد کربن

Principal Component Analysis

1

شکل  :1نمودار تغییرات پارامترهاي محیطي آب در اعماق مختلف
در ناحیه فالت قاره سواحل ايراني درياي عمان
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اکسیژن محلول ( ،)P<3/32درصد شن و شوري
( )P<3/35رابطه مثبت معني دار داشت ،ولي اين
همبستگي با کربن آلي مشاهده نگرديد (جدول  .)1بر
اساس روابط  PCAمشخص گرديد ايستگاههاي  3 ،8و
 23تحت تاثیر اثر اکسیژن محلول قرار داشتند.
ايستگاههاي  22و  21تحت تاثیر پارامترهاي کربن آلي

شکل  :9نمودار تغییرات پارامترهاي محیطي بستر در اعماق
مختلف در ناحیه فالت قاره سواحل ايراني درياي عمان
مقايسه میانگین فراواني و زيتوده جنس Ampelisca

 sppدر ايستگاههاي مختلف نشان داد عمق  53متري
ترانسکت  9و عمق  23متري ترانسکت  4بیشترين
فراواني را داشتند .بیشترين مقدار زيتوده نیز در عمق
 23متري ترانسکت  4بود .کمترين فراواني و زيتوده نیز
در عمق  133متري ترانسکت  9مشاهده گرديد (جدول
 .)2فراواني ثبت شده براي جنس  Ampelisca sppبا
دما ،اکسیژن محلول ( )P<3/32و شوري ()P<3/35
رابطه مثبت معني دار داشت ،در حالي که با درصد
کربن آلي و شن هیچ گونه همبستگي مشاهده نگرديد.
زيتوده ثبت شده براي جنس  Ampelisca sppبا دما،

شکل  :4آنالیز مولفه هاي اصلي ( )PCAبراي پارامترهاي محیطي
مختلف در اعماق مختلف در ناحیه فالت قاره سواحل ايراني درياي
عمان

جدول  .2فراواني ()n/m1و زيتوده ( Ampelisca sp. )g/m1در ايستگاههاي مختلف

ترانسکت 2
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3/219
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13

3/395
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3/853
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3/229

59/9

3/235

51/5

3/954
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29/9

3/399

53

3/235

3

3

9/9

3/321

3

3

و دما بودند .اکثر ايستگاهها نیز از فاکتور درصد شن
رسوب تاثیر پذيرفتند .شوري تاثیر چنداني بر ايستگاهها
نداشته است (شکل .)4
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جدول  :1روابط همبستگي بین فراواني و زيتوده  Ampelisca sp.با پارامترهاي مختلف محیطي
دما C°

شوري ppt

اکسیژن محلول mg/L

درصد کربن آلي

درصد شن

فراواني

**3/591

*3/115

**3/141

-3/251

3/221

زيتوده

**3/544

*3/925

**3/155

-3/119

*3/158

** رابطه همبستگي با درجه معني داري 3/32
* رابطه همبستگي با درجه معني داري 3/35

 .4بحث و نتيجه گيري
جنس  Ampeliscaتقريبا در همه ايستگاهها حضور
داشت .اين جنس و گونه هاي مربوط به آن در بسیاري
از مطالعات مربوط به کفزيان اعماق کم به عنوان پر
تراکمترين جنس ناجورپا معرفي شده است ( Fanelli et
Cartes et al., Labrune et al., 2008; al., 2009
; . )Occhipinti-Ambrogi et al., 2005; 2007نتايج

تحقیقات ) (Ingole et al., 2008در سواحل غربي هند
نیز نشان دهنده غالب بودن اين جنس مي باشد .با
توجه به اينکه مورد مورد مطالعه ما يک منطقه گلي
بشمار مي آيد ،در تحقیقات مختلف نیز جنس
 ،Ampeliscaجنس مخصوص سواحل گلي معرفي شده
است ( .)Lowe and Thompson, 1997نتايج اين
تحقیق نشان داد که با افزايش عمق میزان فراواني و
زيتوده جنس  Ampeliscaبه طور معني داري کاهش
يافت .اين کاهش مي تواند در رابطه با پارامترهاي
محیطي مختلف باشد چنانچه محققین مختلف داليل
متفاوتي را در مورد رابطه همبستگي فراواني و زيتوده
کفزيان با پارامترهاي محیطي ذکر نموده اند که از آن
جمله مي توان به ارتباط فراواني و زيتوده کفزيان با دما،
اکسیژن محلول و مواد ارگانیکي اشاره کرد ( Harkantra
 .)et al., 1980; Parulekar, 1982درحالیکه در
مطالعات ديگر مهمترين عوامل موثر در نحوه پراکنش
ماکروبنتوزها ساختار رسوب بستر ،نوع دانه بندي و
اجزاي تشکیل دهنده آن معرفي شده است ( Warwick
 .)and Ruswahyuni, 1987در برخي ديگر از مطالعات،

درصد شن رسوبات بستر ،موثرترين عامل تاثیرگذار بر
تغییرات فراواني و زيتوده کفزيان معرفي شده است (
 ،)Robert, 1979از طرفي نیز (Radhakrishna )1978
 et al.,نیز اظهار داشته است که فراواني و زيتوده سخت
پوستان با درصد شن رابطه مثبت و با درصد سیلت
رابطه منفي دارد )1991( Vizakat .در تحقیق خود
شوري آب را عامل موثري بر فراواني و زيتوده کفزيان
معرفي کرده است .نتايج تحقیقات ( Jayaraj et al.,
 )2006نیز هر دو پارامتر درصد شن و شوري آب را
عوامل موثر عنوان کرده اند .در تحقیق حاضر نیز نتايج
همبستگي نشان داد که فراواني و زيتوده ناجورپايان با
اکسیژن محلول ،دما ،درصد شن و شوري هبستگي
مثبت و با درصد مواد آلي رسوب هبستگي منفي
داشتند .بطور کلي عوامل مختلفي بر پراکنش کفزيان در
ناحیه فالت قاره اثر گذار است .به علت پیچیدگي روابط
در طبیعت شناسايي دقیق فاکتورهاي زيستي و فیزيکي
اثر گذار و تعیین میزان اثر هرکدام بر موجودات زنده
بسیار مشکل است به خصوص در ناحیه اي همچون
فالت قاره که اثرات فعالیتهاي انساني نیز بسیار
چشمگیر است (.)Rodrigues and Pires-Vanin, 2012
البته الزم به ذکر است پارامترهاي شوري ،درصد شن و
درصد کربن آلي به علت تغییرات ناچیز در اعماق
مختلف ،از نظر آماري رابطه ضعیفي با تغییرات فراواني و
زيتوده داشتند و احتماال عوامل موثر بر تغییرات فراواني
و زيتوده ناجورپايان در اعماق مختلف پارامترهاي دما و
اکسیژن محلول بوده است .میزان فراواني و زيتوده
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ناجورپايان در بین ترانسکتهاي مختلف تفاوت معني
 به طوري که همه ترانسکتها در کالس،داري نداشت
 نیز در اين تحقیق.میانگین يکساني قرار گرفتند
پارامترهاي دما و اکسیژن محلول عوامل موثر بر فراواني
 احتماال پارامترهاي دما و اکسیژن.و زيتوده ذکر شدند
،محلول به علت تغییرات اندک در ترانسکتهاي مختلف
سبب عدم وجود تفاوت معني دار فراواني و زيتوده
 البته با.ناجورپايان در ترانسکتهاي مختلف شده اند
) بیشترPCA( توجه به آنالیز مولفه هاي اصلي
ايستگاهها تحت تاثیر درصد شن رسوب و دماي آب قرار
داشته اند و اين آنالیز اين دو فاکتور را عامل اصلي
تغییرات در میان فراواني و زيتوده مي داند ولي بر عکس
 ايستگاههاي مورد، با توجه به همین آنالیز،اين امر
مطالعه کمتر از درصد مواد آلي رسوب و شوري آب اثر
.پذيرفته اند
تشکر و قدرداني
با سپاس از خداوند منان که توفیق انجام اين تحقیق را
 نیز در اين مقال از همکاري و.به من عطا فرمود
مساعدتهاي بي شائبه مرکز ملي اقیانوس شناسي ايران
.تشکر نموده و مراتب قدرداني خود را اعالم مي نمايم
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Huseyn Khayyami1*, Jafar Seyfabadi1, Hamid Rezaei Marnani2, Mehrshad Taheri2, Rahele Bagzade
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Abstract
This study was conducted to determine distribution, abundance and biomass of Ampelisca sp. in
the Iranian continental shelf of the Oman Sea from Jask to Gwadar (approximately 350 km
stretch). Sampling was carried out in 10, 50,100 and 200m depth along five transects of
approximately equal distances from each other. Sampling was done with Van Veen grab (0.1 m 2)
in three replicates; temperature, salinity, and Dissolve oxygen were recorded by CTD, sediment
sample was collected for analysis of physical parameters for sediment at each station. The PCA
and correlation of Ampelisca sp. abundance and biomass with all the environmental parameters
were determined. The maximum abundance and biomass of Ampelisca sp. was recorded at 10m
depth, which decreased as depth increased. It was observed significant correlation among
abundance and biomass with dissolved oxygen, sand percentage and temperature.
Keywords: Ampelisca, Amphipods, Oman Sea, abundance, biomass and distribution
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