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 1316 ضُزیًرتاریخ پذیزش:                                     1316 فزيردیه تاریخ دریافت:

 

 چکیده
ّای ساحلی درآب( Ocypodidae)خاًَادُ  Ilyoplax fraterخزچٌگ گزد در تحقیق حاضز پزاکٌش ٍ تزاکن هزحلِ الرٍی 

ة فزاکِ ٍ ایستگاُ ، خَرهصٍ لشکزی رهلِ، دٍتِ، شیف خَریاتایستگاُ  6شاهل  هصثی تَشْز)خَریات ٍ ًَاحی ساحلی ٍ  ٍ 
ّز دٍ هاُ یکثار  1395لغایت فزٍردیي هاُ  1394 خزداد هاُدٍرُ سهاًی طی تزداری . ًوًَِهَرد تزرسی قزار گزفت( دریایی

الرٍ  تیشتزیي تزاکنگیزی ٍ ثثت شذ. ، شفافیت ٍ کلزٍفیل آ اًذاسpHُاًجام گزفتِ است. پاراهتزّای هحیطی شاهل شَری، دها، 
I. frater 1394 ْزیَردرش(N/m

N/m)1394 دی در آىٍ کوتزیي تزاکن  (340/2359±11974
 .ثثت شذ( 396/25±55/83

N/mرهلِ) خَردرالرٍ ایي گًَِ  تیشتزیي تزاکن ّوچٌیي
 فزاکِ خَر هصةدر آى ٍ کوتزیي تزاکن  (305/2449±20/9796

(N/m
هشخص گزدیذ کِ هْوتزیي  DstLM (Distance Linear Model). تزاساس آسهَى ( دیذُ شذ399/33±70/128

 در هٌطقِ دها ٍ شَری تَدُ است. I. fraterعَاهل هحیطی اثزگذار تز پزاکٌش 
 

 پراکنش، نواحی ساحلی، بوشهر ، تراکم،Ilyoplax frater :کلمات کلیدی
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 مقدمه
 هتای رتس   تػیازی اش غخت پوغتاا  اش ملهت   چسگ ت    

Ocypodidae  تکامهی چتو   ازای کت     ز گسچ  شندری
مسحه  تالغ واتػا  ت  تػاس و ک  مسحهت  رزوی ؾت اوز تتا    

 Grosberg andلتتدزج ماتیتتاکی شکتتا  متتی تاؾتت د   

Levitan, 1992   هتای  (. اکن رزوها تخؽ اعظم پالنکاو
( زا تؿکیل  ا ه و اکثسا  ز غغح Meroplanktonمولت  

ج آب  زکا شندری می ک  د و ملکن اغتت توغتظ مسکانتا   
 ,Scheltemaآتی کیهوماسها اش مکا  تخلسکصی  وز ؾوند 

(. مساحل رزوی چسگ   های رس  حهم  واغظ تین 1971
میکسوشئوپالنکاتتو  ها مان تتد پسوتتتوشوآ( و مالتتاشئوپالنکاو  
ها مان د پیکانیا ( تو ه ک  تا تغییساج محیغی امالتا  آ  
س ها نیص  غاخوؼ تغییساج ؾده و  نهاکاا تس مومو اج غتاک 

 Malone andغتغو  تغرکت  ای نیتص امتس متی ررازنتد       

McQueen, 1983  ز تػیازی اش کؿوزها اش مله  ه د  .)
تدلیل اغافا ه الاصا ی اش اکن چسگ   ها و رزوآنها ، آنها 

(. چتانوا ه  Angell, 1991زا تکثیس و پتسوزؼ متی  ه تد    
Ocypodidae  اش شکتتتتتس زاغتتتتتا  چسگ تتتتت  هتتتتتای

پاکتا ، ز ه غتخت پوغتاا      (، زاغا   هBrachyuraرس  
عالی، شکس ؾاچ  غخت پوغاا  و ؾاچ  ت د پاکا  می تاؾد 

 Ng etرون  آ  ؾ اغاکی ؾتده انتد    231م ع و  19ک  

al., 2008.) 
ها اشزغوتاج و موا  آلی تت  نؿتین ؾتده    اکن چسگ       

تغرک  نلو ه واشغاک ا  م اعك شکسمصزومدی و مصزو مدی 
 ,.Kosuge et al ی تاؾت د زغوتاج رهی م الههای حسا مت 

1994; Kitaura and Wada, 2006)  چسگ الهای تغرک .
ک  تتده اشزغتتوتاج، زاتتتظ تتتین اولتتین زکتتصه چوازهتتا و     
غاکسمصتتسک ک  تتدرا   زغتتغو  تغرکتت  ای تتتارتس متتی   

اکن . (Macintosh, 1984; Ashton et al., 2003 تاؾ د
چسگ   ها  ت   لیل ازتثاط نص ک  تا زغتوتاج و غتاچااز   

 ,Henmi and Kaneto, 1989; Lim (رهی -های  ؾ ی

و فعالیت های شکػتای تغرکت  و نمتة ش  ، نمتؽ      1997)
کهیتتدی  ز گسچتت  متتوا  وتتراکی و مسکتتا  انتتسضی  ز      

، انداشه ذزاج محیظ (.Lim et al., 1994)اکوغیػام  ازند
 زصد موا  آلی  و ؾوزی تامیساج مخاهفتی زا تتس پتساک ؽ    

 ( ,Teal  ازنتد  Ocypodidaeهتای  م غم  ای چسگ ت  

(1958; Ono, 1962 .I. frater هتا لثتل  تتا ع توا     غال 

Ilyoplax stevensi   اش پاکػتتتتاا  رتتتتصازؼ ؾتتتتده
تتا اکتن حتال،     .(Kemp, 1919; Tweedie, 1937)اغت

Tirmizi  وGhani  و رون  1996 ز غال Ilyoplax sp.  
ا اش م اعك غاحهی پاکػاا  رصازؼ ز  Ilyoplax  frater و
تغییساج لاتل تتومهی  ها تس اغاظ آ های رصازؼ اند.س هک

 .I هتای و ؾثاهت آ  تت  وکطرتی   stevensi.Iهای اش رون 

frater    تتو ه اغتت ((Tirmiziand and Ghani,1996. 
Snowden    نیتتص شکػتتت ؾ اغتتی    1991و هلکتتازا )
زا  ز غتتواحل رهتتی کوکتتت متتوز   I. Stevensi ملعیتتت

هلچ تین   (.Snowden et al., 1991)اند ا ه مغالع  لساز
، غتتاچااز ملعیتتت و ایای تتتس  پتتساک ؽ م غمتت مغالعتت 
 Korangiپه تت  رهتتی چتتوز   اش I.fraterؾ اغتتیشکػتتت

 ,Saher and Aziz Qureshiپاکػاا  انیام رسفا  اغت 

هتای  رونت  تتالغ اش چسگ ت     32تا ک و  حدالل . ( 2010
 انتتدیج فتتازظ متتوز  ؾ اغتتاکی لتتساز رسفاتت  رتتس   ز چهتت

 Stephensen,1946; Apel, 2001    امتا تسزغتی هتای .)
تػیاز کلتی زوی مساحتل رزوی چسگ ت  هتای رتس   ز      
چهیج فازظ صوزج رسفا  اغت و تسچی تحمیماج تتس زوی  
تتتساکم رزو هتتای چسگ تت  هتتای رتتس  و  ز حتتد چتتانوا ه 

(. اکتتن 1389صتتوزج رسفاتت  اغت غتتخاکی و هلکتتازا ،  
تتساکم مسحهت  رزوی    تحمیك تسای اولین تاز ت  پتساک ؽ و 

( Ocypodidae  چانوا ه  Ilyoplax fraterچسگ   رس  
-متی  مصتثی توؾتهس  ، چوزکاج و نواحی های غاحهی زآب

 پس اش .
 

 هامواد و روش
اکػاالاه  ؾیف،  5 ز اکن تحمیك هٌطقِ هَرد هطبلعِ:     

 وت ، زمه ، لؿکسی، فساک  و نیص ک  اکػاالاه  زکاکی  موز  
فا د. فساک  اش زو  حه  آب ؾیسکن  زکافتت  مغالع  لساز رس

لرا ک  چتوز مصتة متی تاؾتد. تخؿتی اش پػتاب       ک د می
لؿکسی زمه  ومصاز  پسوزؼ میالو و ؾ اوزها واز  چوزهای 

می ؾو  . ؾیف چوزی تتصز  تتو ه و  اش نظتس اکولتوضککی     
 (.1مدول ،1مهم  اغت.  ؾکل 
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ّبی ةهٌطقِ هَرد هطبلعِ در آّبی هَقعیت ایستگبُ: 1شکل

 (1394-95سَاحل بَشْر)
Figure 1:The sampling stations along the Bushehr 

Coastline (2015-16). 

 
: هختصبت جغرافیبیی ایستگبُ ّبی هَرد هطبلعِ در 1جذٍل

 (1394-1395ّبی سَاحل بَشْر )آة
Table 1: The geographical coordinates of the stations 

in Bushehr coastal waters (2015-16) 

 

 
های چس ا ، تیس، تس ازی  ز ماهنلون  دٍرُ ًوًَِ برداری:

 1395و فسوز کن  1394ؾهسکوز، آتا ،  ی، اغف د غال 
 انیام رسفت.

نلون  تس ازی اش شئوپالنکاو  ها ًوًَِ برداری:  رٍش     
مسکا   میهص ت ی آللان Hydrobiosریسی تا توز پالنکاو 
 30 تا ؾعا  (Numerical Flowmeter  غ ج عد ی

توز ت  . میکسو  انیام رس کد 100 گؿل  ات ماس وغانای
صوزج موزب، عی حسکت آزام ؾ اوز تا ماوغظ غسعت 

 زعاکت مدج شما  ککػا  تا رسه  زکائی و 1ت5/1
ؾد.  ها  ز غغح آب کؿیده  ز تلامی اکػاالاه  لیم (10 

 45 ه الام کؿؽ، شاوک  توز توغظ شاوک  غ ج  میانالین

و عد  فهوماس نیص  ز اتادای توز انداشی و ک اسل  زم ( 
اناهای توز کؿی ت  م ظوز تعیین حیم آب فیهاس ؾده 

ها ت  ظسوک،  لون مثت رس کد. ت  ه الام تخهی  و انامال ن
 ز ک  لیاس آب محیظ  (Collector  محاوکاج مخص  توز
مهت لیاس فسمالین چالص  میهی 50  زکا( واز  و غپع

ت  آشماکؿالاه انامال  ا ه ، اضاف  رس کدو تثثیت نلون  ها
فاکاوزهای تس ازی اش آب تسای غ یؽ نلون . هلچ ین ؾد

 ز زوت س و تات  کل  تغسی نلون  تس ا aمحیغی و کهسوفیل 
 تسای هس غ ی  انیام رس کد. تکساز 3

، عثك aمیصا  کهسوفیل ّبی آزهبیشگبّی:بررسی      
ؾوزی و ریسی رس کد. انداشه Clesceri et al.,2003 ؼوز

 Standardآب، عثك  غاوزالعلل (pH)میصا  اغیدکا  

Methods (1989) های ؾوزی غ ج گؿلی و تا  غاالاه
ی ؾد.  مای آب تا  ماغ ج، میصا  ریسماس انداشه pHو 

 ؾفافیت آب تاغؿی  کػ  انداشه ریسی ؾد.
 SPSS  ا ه ها تا اغافا ه اش نسم افصاز  ّب:ادُآًبلیس د      

، موز  آنالیص و تیصک  و تحهیل لساز رسفت. (18نػخ )
-Kolmogorov نسمالیای موامع اش عسکك تػت نسمالیای 

smirnov)  ازشکاتی رس کد. ت  م ظوز مماکػ  کهی میانالین
ماغیسها میا  پازاماسهای محیغی و موامع شئوپالنکاونی، 

های نلون  تس ازی اش آنالیص  وازکانع ک  اکػاالاه  ز شما  و
  و  ANOVA  ،variance test Homogeneity ofعسف 

Post Hoc LSD  .هلچ ین ت  م ظوز تعیین اغافا ه  ؾد
ریسی ؾده تس پساک ؽ  میصا  تامیس پازاماسهای انداشه

I.frater یچغ اشمدل DstLM  افصازنسم زPRIMER 

V6 اغافا ه ؾد. 
 

  نتایج

، ؾوزی،  pH ز اکن تحمیك پازاماسهای محیغی  ما،
های شمانی  ها و  وزه ز اکػاالاه aؾفافیت و کهسوفیل 

ها تا توم  ت  هلیوازی اکػاالاهانداشه ریسی و مثت رس کد. 
و محدو ه علمی مؿخص ت  م ظوز نؿا   ا   وضعیت 
 مای محیظ، نلو از تغییساج  ما تصوزج میانالین ازائ  

 غت. رس کده ا
تغییساج پازاماس های محیغی عی  وزه ها و اکػاالاه های 

 (3و  2ول انلون  تس ازی ت  صوزج شکس می تاؾد مد
 

ًَع 

 اکَسیستن

عوق ایستگبُ 

 )هتر(
 ًبم ایستگبُ

شوبرُ 

 ایستگبُ

64/3 چوز  1 ؾیف 

93/6 چوز  2 لؿکسی 

86/3 چوز  3 زمه  

79/1 چومصة  4 فساک  

43/2 چوز  5  وت  

43/2  زکاکی  6 اکػاالاه  زکا 
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: هیبًگیي تغییرات پبراهتر ّبی هحیطی طی هبُ ّبی 2جذٍل 

 (1394-95هصبی بَشْر ) –ّبی سبحلی ةآبرداری در ًوًَِ
Table 2: Mean changes in environmental 

parameters during the months of sampling in 

coastal waters - Estuarine Bushehr (2015-16) 

 
 

:  هیبًگیي تغییرات پبراهتر ّبی هحیطی در ایستگبُ 3جذٍل 

-95)هصبی بَشْر  –ّبی سبحلیةآّبی هَردهطبلعِ در 

1394) 

Table 3: The mean changes in environmental 

parameters studied stations in coastal waters - 

Estuarine Bushehr (2015-16) 

ه غغح آب  ز محدو   مای ام   تغییساج  :درجِ حرارت

○اکػاالاه های موز  مغالع  عی  وزه تحمیك 
c6/326/14ت 

○و میانالین آ   مثت ؾد
c 74/25 . ز اکن تحمیك  تو

○حدالل ممداز  ما  ز  ی  
c 81/0± 66/14 و حداکثس )

○آ   ز ؾهسکوز  
c 3/1± 66/32 .نااکج ( مثت رس کد

 One wayمستوط ت  آنالیص وازکانع ک  عسف  

ANOVA های   هد ک   ما  ز شما نؿا  می( تسای  ما

                         تسزغی  ازای اچاالک مع ا از مخاهف موز

 Postهم گ ین اشنااکج مستوط ت  (. >05/0pتاؾ د می

Hoc LSD   ز چس ا  تا غاکس شما  ها، تیس ماه تا  ما  ز 

غاکس شما  ها تیص ؾهسکوز،  ز  ی و  اغف د تا غاکس شما  

اچاالک نؿا  ها،  ز فسوز کن تا غاکس شما  ها تیص آتا ،

(. حداکثس  ما میا  اکػاالاه های 2( ؾکل >05/0p ا  

○ نلون  تس ازی  ز اکػاالاه  زکا 
c 58/6±29/26 )حدالل و

○فساک   آ   ز اکػاالاه 
c 81/5±14/25 ) .ز مؿاهده ؾد 

 One wayنااکج مستوط ت  آنالیص وازکانع ک  عسف  

ANOVA)  وPost Hoc LSD ز اکػاالاه ، ما ماغیس -

 .(<05/0pمخاهف، تفاوتی  کده نؿد های 

 
 برداری ّبی ًوًَِ: تغییرات هیبًگیي دهب طی هب2ُشکل 

(95-1394) 
Figure 2: Changes in average temperature during the 

months of sampling (2015-16) (Similar letters showing 

no difference and different letters indicate significant 

differences at a confidence level of 

)حرٍف هشببِ ًشبى دٌّذُ عذم اختالف ٍ حرٍف هتفبٍت ًشبى  

      % است(95دٌّذُ ٍجَد اختالف هعٌبدار در سطح اطویٌبى 

 39ت43   تغییساج ؾوزی م ز اکن تحمیك  ا: شَری      

ppt  اغف د   زک  حدالل آ   تو ppt 90/5±39 و )

و میانالین ؾوزی  ز ( ppt 09/1 ±43 ز  ی  حداکثس آ  

نااکج مستوط ت  آنالیص  .اغت تو ه ppt 05/41م غم  

 Post Hocو( One way ANOVAوازکانع ک  عسف   

LSD تفاوتی زا نؿا   ماغیس ؾوزی  ز شما  های مخاهف

های نلون  زی میا  اکػاالاهحداکثس  ؾو(. <05/0p ندا 

تس ازی  ز اکػاالاه های ؾیف و لؿکسی 

 ppt29/2±57/42 )کلاسکن ؾوزی  ز اکػاالاه فساک  و 

 ppt67/5±29/35 .نااکج مستوط ت  ( مثت رس کدPost 

Hoc LSD   ؾوزی اکػاالاه فساک  تا غاکس  نؿا   ا  میا

 ازی ومو   از  ها اچاالک مع یاکػاالاه

 05/0p<) 3ؾکل).          

 

 
: تغییرات هیبًگیي  هقبدیرشَری در ایستگبُ ّبی هَرد هطبلعِ 3شکل

(95-1394) 

Figure 3: Average variation of Salinity at the stations 

studied (2015-16) (Similar letters showing no 

difference and different letters indicate significant 

differences at a confidence level of 95%). 

)حرٍف هشببِ ًشبى دٌّذُ عذم اختالف ٍ حرٍف هتفبٍت ًشبى 

 .(%است95دٌّذُ ٍجَد اختالف هعٌبدار در سطح اطویٌبى 
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 pH   تغییساج م ا ز اکن تحمیك  :(pH) اسیذیتِ      
 ppt39/8  ز م غم   pH میانالین و  تو ( 09/9-99/7 

حدالل  و( 09/9±05/0 ز اغف د   pHحداکثس  .اغت تو ه
ااکج آنالیص ( مثت رس کد. ن99/7±06/0 فسوز کن  آ   ز

 ز   pH( تسایOne way–ANOVA  وازکانع ک  عسف 
های موز  تسزغی اش لحاػ آمازی اچاالک مع ا از شما 

  Post Hoc LSDهم گ ین اشنااکج (. >05/0p  نؿا   ا 
تا  تیس  ز اغف دو فسوز کن،  ز چس ا  تا  pHنؿا   ا  ک  

ؾهسکوز تا تیس،  ز آتا  تا اغف د  غاکس شما  ها تیص آتا ،  ز
ها اش  ز فسوز کن تا غاکس شما  و فسوز کن،  ز ی تا تیس، و

( >05/0pتاؾد   لحاػ آمازی اچاالک مع ا ازی مومو  می
                 ز اکػاالاه  زکا pHتیؿاسکن ممداز (. 4 ؾکل

 ؾیفکلاسکن ممداز آ   ز اکػاالاه  ( و34/0±43/8 
تس   pH ز تسزغی ماغیس( مؿاهده رس کد. 34/0±35/8 

( One way –ANOVAآنالیص وازکانع ک  عسف  اغاظ 
ها اچاالفی  کده تین اکػاالاه  Post Hoc LSDو

 .(<05/0pنؿد 
 

 
در هبُ  ّبی ًوًَِ  pH قبدیره: رًٍذ تغییرات هیبًگیي 4شکل 

 (1394-95برداری )

Figure 4: The average changes in pH values 

during sampling (2015-16) (Similar letters 

showing no difference and different letters 

indicate significant differences at a confidence 

level of 95%). 

)حرٍف هشببِ ًشبى دٌّذُ عذم اختالف ٍ حرٍف هتفبٍت 

% 95ًشبى دٌّذُ ٍجَد اختالف هعٌبدار در سطح اطویٌبى 

 .(است

   تغییساج کهسوفیل م ز اکن تحمیك  ا: aکلرٍفیل      

a mg/m
- ز شما   aحداکثس کهسوفیل. تو ( 327/2-85/0

mg/mتس ازی  ز اغف د  های نلون 
(و 383/0±27/2

mg/m   ز ؾهسکوز آ حدالل 
( مؿخص 332/0±85/0

 Oneنااکج مستوط ت  آنالیص وازکانع ک  عسف  رس کد. 

way –ANOVA تسای کهسوفیل )a   های مخاهف  ز شما

موز  تسزغی اش لحاػ آمازی اچاالک مع ا از نؿا   ا  

 05/0p< .)هم گ ین نااکجPost Hoc LSD    نؿا   ا

 ز چس ا  تا  ی و اغف د،  ز تیس ماه تا   aکهسوفیل ک  

ؾهسکوز واغف د، هلچ ین  ز ؾهسکوز تا تیس،  ی و اغف د، 

 ز آتا  تا  ی و اغف د،  ز  ی تا چس ا ، ؾهسکوز، آتا  و 

فسوز کن،  ز اغف د تا غاکس شما  ها تیص  ی ،  ز فسوز کن 

مع ا ازی مومو   تا  ی و اغف د اش لحاػ آمازی اچاالک

میا  a  ز تسزغی کهسوفیل (. 5( ؾکل>05/0pمی تاؾد 

 ز  aاکػاالاه های نلون  تس ازی تیؿاسکن کهسوفیل 

mg/mاکػاالاه فساک   
 aکهسوفیل کلاسکن ( و378/0±69/1

mg/m  ز اکػاالاه  وت 
نااکج ( مثت رس کد. 363/0±26/1

 Postو( One way–ANOVA آنالیص وازکانع ک  عسف 

Hoc LSD  ماغیسکهسوفیلa  های مخاهف  ز اکػاالاه

-آمازی  ازای اچاالک مع ا از نلی نؿا   ا  ک  اش لحاػ

 .(<05/0pتاؾ د 

 
طی هبُ ّبی    a: رًٍذ تغییرات  هیبًگیي هقبدیرکلرٍفیل5 شکل

 (1394-95ًوًَِ برداری )

Figure 5: The average changes in chlorophyll 

values during sampling (2015-16) (Similar letters 

showing no difference and different letters 

indicate significant differences at a confidence 

level of 95%). 

)حرٍف هشببِ ًشبى دٌّذُ عذم اختالف ٍ حرٍف هتفبٍت 

% 95ف هعٌبدار در سطح اطویٌبى ًشبى دٌّذُ ٍجَد اختال

 .(است

 1394 زؾتتهسکوز I. frater رونتت رزو  تیؿتتاسکن تتتساکم
 N/m

  ی  ز آ ( و کلاتتسکن تتتساکم 340/2359±11974
1394 N/m

مهتت تسزغتی    مثتت ؾتد.  ( 396/25±55/83
اچاالک تساکم اکن رون   ز شمانهتا و اکػتاالاه هتای نلونت      
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 Kolmogorov-smirnov تتتس ازی تتتس اغتتاظ آشمتتو    
لترا  (. >05/0pمؿخص رس کد ک  موامتع نسمتال نثو نتد    

آنالیص وازکانع تساغاظ  تساکم های تسانػفوزم ؾتده انیتام   
نؿتا   ا  کت      Post Hoc LSDؾتد. ناتاکج مستتوط تت     

 ز چتتس ا  تتتا ؾتتهسکوز و  I.frater هتتای رزو رونتت تتتساکم
فسوز کن و هلچ ین  ی ماه تا تلام شما  ها تیص چتس ا  اش  

 (.6 ؾکل ( >05/0pزی اچاالک  اؾا  اند لحاػ آما
 

 
 Ilyoplax: رًٍذ تغییرات هیبًگیي تراکن الرٍگًَِ 6شکل 

frater (1394-95در زهبى ّبی هَرد بررسی) 

Figure 6: Changes in larval Ilyoplax frater average 

density at time of examination (2015-16) (Similar 

letters showing no difference and different letters 

indicate significant differences at a confidence level of 

95%). 

)حرٍف هشببِ ًشبى دٌّذُ عذم اختالف ٍ حرٍف هتفبٍت 

% 95ًشبى دٌّذُ ٍجَد اختالف هعٌبدار در سطح اطویٌبى 

 . (است

 ز اکػتتاالاه رزو اکتتن رونتت  تیؿتتاسکن تتتساکم  هلچ تتین
N/mزمه  

 ز آ  ( و کلاسکن تساکم 305/2449±20/9796
N/mاکػاالاه فساک  

ناتاکج  . (  کتده ؾتد  399/33±70/128

تتسای  ( One way –ANOVA آنالیص وازکانع ک  عسفت   
و آشمتو    I. frater تساکم های تسانػفوزم ؾتده رزو رونت   

زو تتتساکم رنؿتتا   ا  کتت    Post Hoc LSDتعمیثتتی 
 ز فساکتت  تتتا لؿتتکسی اچتتاالک  اؾتتا      I.fraterرونتت 
 .(7 ( ؾکل>05/0pاند 

 

 
               در  Ilyoplax frater:  هیبًگیي تراکن الرٍگًَِ 7شکل

 (1394-95ّبی هَرد بررسی)هکبى
Figure 7: Average density of larvae of Ilyoplax frater 

in investigated locations (2015-16) (Similar letters 

showing no difference and different letters indicate 

significant differences at a confidence level of 95%). 

)حرٍف هشببِ ًشبى دٌّذُ عذم اختالف ٍ حرٍف هتفبٍت 

% 95ًشبى دٌّذُ ٍجَد اختالف هعٌبدار در سطح اطویٌبى 

 .(است

 یک  پازاماسها کد، مؿخص رس DstLMغاظ آشمو  ا تس

تتس پتساک ؽ    ی از یتت  هلتساه هتم امتس مع ت      یؾوز  ما،
Ilyoplax frater ازند . 

 

DistLM 

Distance based linear model 

SEQUENTIAL TESTS 

Variable R^2 SS(trace) Pseudo-F     P     Prop. Cumul. res.df 

+tempreture   1    1563.2   84.093 0.001 2.2686E-6      1     39 

+salinity   1    554.63   123.71 0.001 8.0488E-7      1     38 

 
 بحث

ام   ی تغییساج  زم  حسازج آب مثت ؾتده  ز مغالعت     
 ه اغتتت.  زمتت  ی غتتانای رتتسا  تتتو  34تتتا  14حاضتتس 
 زم  ی غانای رتسا    34مای مثت ؾده ت  میصا  حداکثس 

اکػتتاالاه  زکتتا و حتتدالل آ   ز  ی    و  ز متتاه ؾتتهسکوز 
 ام ت   1385  ز مغالع  ی نیامیل تدی تو ه اغت. 1394ماه

ی تغییتتساج  زمتت  حتتسازج آب هتتای غتتغحی اغتتاا      
 زم  غتانای رسا تت  مثتت زغتیده اغتت کت  تت         20توؾهس
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اکتن  ام ت   ز مغالعت  ی    . مغالع  ی حاضتس نص کت  اغتت   
آب نیص  ، تسای رک  های غغحی1390و هلکازا   اکص پ اهی

. اکتن  ام ت   ز    زم  ی غانای رسا  اعالم رس کده اغت 20
، تتتسای رکتت  هتتای   1386مغالعتت  اکص پ تتاهی و هلکتتازا   

 زمتت  غتتانای رتتسا  رتتصازؼ   18 – 1/34غتتغحی آب اش 
رس کده اغت. تاکد مارکس ؾد ک   ز مغالعاج اکتص  پ تاهی و   

پتتازاماس هتتای محیغتتی  ز هتتس و  1390و  1386هلکتتازا  
ش غتوی  علیك و غغحی موز  مغالع  لساز رسفا  اند. اناحی  

  کالتتس  متتای رکتت  ی غتتغحی آب  ز غتتواحل توؾتتهس     
 34ی غانای رسا   ز شمػاا  تتا حتداکثس    زم 19اشحدالل

 (-Eco ت زم  غانای رسا   ز تاتػتاا  رتصازؼ ؾتده اغت    

(zist, 1977. 
 27 ز اکن مغالع  حدالل ؾوزی مثت ؾده تت  میتصا         

س  ز ماه اغتف د و  ز اکػتاالاه فساکت  و حتداکثس     رسم تس لیا
و  ز اکػتاالاه  1394 رسم تس لیاس  ز چس ا  متاه  47ؾوزی 
 ز اکػتاالاه فساکت  حتدالل ؾتوزی  ز      .مثت رس کتد ؾیف 

( و حداکثس ؾوزی  ز فتسوز کن  رسم تس لیاس 27اغف د ماه  
رسم تتس   28/35±67/5 ( و میانالین آ رسم تس لیاس 42ماه  
د کت  کلاتسکن میتصا  میتانالین  ز میتا       مثت رس کت لیاس 

اکػاالاه ها تو .  ز حالیک  تیؿاسکن میانالین ؾتوزی مثتت   
ؾتتتتده مستتتتتوط تتتتت  اکػتتتتاالاه هتتتتای  ؾتتتتیف  و    

( تتو . اکتن نوغتاناج    رسم تتس لیاتس   57/42±29/2لؿکسی 
تاری میصا  ؾوزی  ز فساک  نػثت ت  غاکس اکػاالاه ها تت   

ؾتوزی چهتیج    لیل وزو ی آب ؾیسکن تت  آ  متی تاؾتد.    
 رسم  ز کیهو رسم آب  زکا متی تاؾتد   41فازظ  ز حدو  

(Al-Yamani et al., 2004).  آب هتای غتغحی    تتسای
رتصازؼ ؾتده    6/40و حداکثس  8/38توؾهس ؾوزی حدالل 

اکص پ تتتاهی و  مغالعتتت  و  ز (Eco-zist, 1977) اغتتتت
رتصازؼ   9/40تتا   38 اش ؾتوزی  1390ؽ  ز غالهلکازان

 ز مغالعت  اکص پ تاهی و هلکتازا     اکتن  ام ت    . ؾده اغتت 
رتسم تتس    9/37 -9/40های غغحی آب اش ، تسای رک  1386
 ام ت    هلچ ین  ز هلین مغالع رصازؼ رس کده اغت.لیاس 

و  27/8تتا   9/7هتای غتغحی توؾتهس     ز آب pHتغییساج 
 ز مغالعت  حاضتسمیصا    .  رصازؼ ؾده اغت12/8میانالین 

pH  خاهتف نوغتاناج   آب  ز عول غال  ز اکػاالاه هتای م
و  14/9تتا   89/7 اؾا  اغت و  ام   ی تغییساج آ  تتین  

 تو . 52/8میانالین 

،  ازای ممتا کس   a  ز مغالعت  حاضتس میتصا  کهسوفیتل         
میهی رتسم  ز  95/1و میانالین 44/3و حداکثس 47/0حدالل 

ماس مکعة تو .  ز حالیک  نااکج حاضس تتا غتاکس مغالعتاج    
 ی  و هتای اغتف د   ز متاه  a لمافاوج اغت. میصا  کهسوفی

ها تیؿاس تو ه اغت و میانالین غارن  آ  نػثت ت  غاکس ماه
ت  تستیة  ز اکػاالاه های فساکت  و زمهت  نػتثت تت  غتاکس      

اکص پ تتاهی و  مغالعتت   زاکػتتاالاهها تیؿتتاس تتتو ه اغتتت.  
تتتا  اشصتتفس  aمیتتصا  کهسوفیتتل1386ؽ  ز غتتالهلکتتازان

ه اغتتت رتتصازؼ ؾتتد  میهتتی رتتسم  ز ماتتس مکعتتة  30/1
اکتتن  ام تت   ز مغالعتت   . (1386 اکص پ تتاهی و هلکتتازا ، 

، تسای رک  های غتغحی آب اش  1390اکص پ اهی و هلکازا  
رتصازؼ رس کتده اغتت    میهی رسم  ز ماتس مکعتة  1/1 -8/1

 .(1390 اکص پ اهی و هلکازا ،
 ز ؾتهسکوز   I. fraterتیؿاسکن تتساکم مسحهت  رزوی         
N/m ماه 

ده ؾتد. تتا تومت  تت       کت ( 340/2359±11974
اش غاک ین تػاس هتای رهتی    I. fraterاک ک  چسگ   رس  

آتهای ناحی  مصز و مدی و شکس مصز و مدی تؿلاز می زو ، 
 رزوهای آ  ت  نواحی آتهای کم علتك  غتاحهی و مصتة   

   .(Rakhesh et al., 2006)های  میاوز م امل می ؾو 
       Chinnery  وWilliams  تیا  کس ند 2004 ز غال 

ک  ناپهی تلام رون  هتای شئوپالنکاتونی  ز مماتتل ؾتوزی     
ناتاکج مغالعتاج انیتام     .می  ه تد  مماومت تارکی زا نؿا 

های الیانوظ ه د نؿتا   ا ه اغتت کت  تغتوز     ؾده  ز آب
 کهی تا افصاکؽ ممداز ؾوزی آب تساکم شئوپالنکاو  هتا نیتص  

ناتاکج   (.1388 هلکتازا ،  افصاکؽ متی کاتتد عاهسی شا ه و  
نؿا   ا  ک  مهلاسکن عوامل امسرراز  DstLMچغی  مدل

و ؾتوزی    مام غم  موز  مغالع    ز I .fraterتس پساک ؽ 
 های رسم غتال تغوزکک  حداکثس فساوانی آ   زماه، تو ه اند
و اکن  ز حالی اغت کت  اش   مؿاهده ؾد های تارتسیو ؾوز

های مصتثی  ازای  های موز  مغالع ، اکػاالاهمیا  اکػاالاه
  ز هصاز تو ه اند. 40هاکی تا ؾوزی های تارتس اش آب

 ز اکػتاالاه   I. fraterتیؿاسکن تتساکم مسحهت  رزوی         
N/m زمه  

 کتده ؾتدک  چتوزی    ( 305/2449±20/9796
لرا مؿتخص رس کتد کت     کوگ  و نص ک  ت  غاحل اغت .

تولید شئوپالنکاو  ها معلور تا افصاکؽ علتك کتاهؽ متی    
 تاعك  وز اش غتاحل فساوانتی کلاتسی     کاتد، تغتوزی کت  م  

، امتا  ز  ام ت    نػثت ت  م اعك غاحهی نؿتا  متی  ه تد   
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هتای  های غاحهی، تسچی رون  ها رساکؽ تت  آب اعلاق آب
  ه تد سچی رساکؽ ت  اعلاق کلاس نؿتا  متی  علیك تس و ت

 Robertson and  Blabber, 1992; Perumal et al., 

ونی واتػتا  تت  و تی    نسخ تاری تولیداج شئوپالنکا .(1999
تو   محتیظ اش متوا  حیتاتی تتو ه و نمتؽ حیتاتی زا  ز       
تولیتتتداج  وم و غتتتوم تتتتوکطه ماهیتتتا  متتتوا  اکفتتتامی 

 Varadharajan et al., 2009; Manoharan etک تد  

al., 2011). 
،  ایه اغت ک  توشکع فساوانی م غم تحمیماج نؿا   ا       

تفاوج مع ی  ازی  I. fraterتغییساج انداشه و میصا  تساکم 
زا اش غغح مصز و مد کم تت  متصز و متد شکتا   نؿتا  متی       

(.  ز م تتاعك معاتتدل و وامتتد فصتتل  Teal, 1958 هتتد 
فعالیت و زؾد شئوپالنکاو  ها ز تاتػاا  و تهاز تا توم  تت   

.  ز حالی (Levinton, 1982)افصاکؽ  ما افصاکؽ می کاتد
مػتیسی  هتای م تاعك رس   هتد  ز آب ک  ؾواهد نؿا  می

ؾوزی ت  عهت تفاوج میا  فصتول چؿت  و تتازانی نمتؽ     
 (Livingstonمومسی تع وا  فاکاوز ک اسلی اکفا می ک تد 

(et al., 1975; Conde and Diaz, 1989.Snowden  
                       ا   ا  کت  متا ه هتای تتالغ    نؿت  1991و هلکازا   ز غال 

I. frater صد تتارکی  اش  ؾو  اما  ز ز عول غال   کده می
آذزتا تهلن و اغف د  -تا آ -مهس-آنها  عی ماه های ؾهسکوز

چس ا   کده متی ؾتوند. تولیتدمثل  نیتص  ز     –و از کثهؿت 
عول غال  انیام می ریس  و  تا ت  حداکٍثس زغتید   زصتد   
ما ه های تالغ   ز ماه های ؾتهسکوز تتا اغتف د   ز آتهتای     

ثیعی اغتت کت    ع  کوکت ت  ماکصکلم میصا  چو  می زغد.
 ز آتهای غاحهی توؾهس حداکثس فساوانی و ؾتکوفاکی شوآی  

I. frater یتت  تاتػاا  و رونت  والتة  ز ملع   یماه ها  ز
 .ی  ز مصة هتای تتا علتك کلاتس تتو ه اغتت      ئوپالنکاونش

 ز چتوز   I. fraterهلچ ین فمظ میا  تساکم مسوپالنکاو  
و  هتا ؾتامل اکػتاالاه  زکتا    مصة فساک  تتا غتاکس اکػتاالاه   

های زمه ،  وت ، ؾیف لؿتکسی، اچتاالک مع تی  ازی    چوز
زغتد اکتن مسوشئوپالنکاتو  تت      مؿاهده ؾد. لرا ت  نظس می

چوتی تا ؾوزکهای تاری م غم  غتاشرازی  از  و میتانالین   
پائین و نوغاناج تاری ؾوزی  ز چوز مصة فساک  ؾتساکظ  

 زا تسای زؾد آ  محدو  و  ؾواز نلو ه اغت.
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Abstract

In the present study the distribution pattern and density of Ilyoplax frater as the larval stage of 

crab(family Ocypodidae) were studied by selecting six different stations covering both 

estuarines (Ramleh, Dubbeh, Shif, Lashkary), Creek-estuary region (farakeh) and Sea station 

in the northwest Persian Gulf, Bushehr Province waters within June 2015 to March 2016. 

MeroZooplankton samples were collected bimonthly and physico-chemical parameters 

(Transparency, Salinity, Temperature, pH, Chl-a) were also measured. In the temporal 

succession, major peak of I. frater zoea abundance occurred in the September 2015 

(11974±2359.40 N/m
3
) and minor peak occurred in Janaury 2016 (83.55± 25.96 N/m

3
). The 

highest and the lowest density of I. frater zoea with values of 9796.20±2449.05 and 

128.71±33.99 N/m
3
were found for Ramleh and Farakeh stations, respectively. 

The DstLM (Distance Linear Model) test with considering the environmental factors and 

density of chlorophyll-a it was found that there is significant relationship between I. frater 

zoea density and some physical and chemical parameters with the most important factors of 

temperature and salinity in which effects on distribution of I. frater zoea in the study area. 

Keywords: Ilyoplax frater, Density, Distribution, Coastal water, Bushehr 
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