
 فصل نامه ی علمی پژوهشی مجله علوم وفنون دریایی،

 01 تا 0، صفحات 0422، زمستان 4، شماره 02دوره 

1 
 

  0422 زمستان، چهارمدوره بیستم، شماره         مجله علوم وفنون ردیایی
 فصل نامه ی علمی پژوهشی 

 

 

های زیر جزر و مدی در مانسون زمستانه در سواحل شمالی دریای مکران ایبررسی تغییرات تراکم دوکفه

 )بریس، رمین، پسابندر(

 
 ، پروین صادقی*نورمحمد صفایی، مهران لقمانی 

 دریا، دانشکده علوم دریایی، دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار، چابهار، ایران. گروه زیست شناسی 

 
 Loghmani.mehran@gmail.com :، پست الکترونیکمسئول سندهینو* 

 80/11/1310تاریخ پذیرش:                                                                              40/40/1310تاریخ دریافت: 

 2327.206595.2010.22113/JMST.20 (:DOIشناسه دیجیتال )

 چکیده

 هاای گونه برای طبيعی زایتنش عامل یك پدیده اینو  مانسون تابستانه و زمستانه بوده جریانات تأثير تحت همواره مکران دریای

در بررسی اثر مانسون زمستانه بر تراكم دو كفاه ای هاای زیار     .رودمی شمار ای بهاز جمله نرمتنان دوكفه آبی بوم سامانه ساكن در
ایستگاه، باا در نرار    14نمونه برداری از رسوبات سه منطقه رمين ، بریس و پسابندر در مجموع  جزر و مدی سواحل شمالی مکران،
هار  بنادی بساتر    داناه  و شفافيت، شوری، اسيدیته، دما، مواد آلای صورت گرفت. 1311تانه درگرفتن دوره های زمانی مانسون زمس

داری كمتر فقط دما، در دوره مانسون به طور معنی دست آمد كه در ميان فاكتورهابه نيز  ایستگاه جهت بررسی ارتباطشان با تراكم
باا   Donax scalpellumكاه گوناه   شاد   شناساایی  گوناه 14 پاووهش  این در .(P<0.05)استاز پس مانسون و پيش مانسون بوده

هاا در پاس   ایت دوكفاه . جمعي ا شاتند درصاد كمتارین فراوانای را دا    10/3با  Trisidos tortuosaدرصد بيشترین و گونه  33/13
 ± 18/82ين)مياانگ درصاد  83بر مترمربع( پيش مانساون، باا فراوانای     فرد 313±10/83)ميانگين درصد 13/01مانسون، با فراوانی 

فرد بر مترمربع( محاسبه شد. منطقه پسابندر  با  013 ±30/13)ميانگين درصد 81بر مترمربع( و دوره مانسون، با فراوانی  فرد 013
( 00 ±33/11)( و رماين 03 ±3/13)فردبر مترمرباع دارای باارترین ميازان تاراكم نسابت باه منااط  باریس         13 ±8/80ميانگين 
ماساه و دماا باا    -همبستگی مثبت معنی داری ميان سايلت  (.P<0.05)دست آمدهداری بمعنیها اختالف ایستگاهاست و ميان بوده
عوامال متتلفای   . (P>0.05)نشدداری مشاهدهرابطه معنی ،ولی بين سایر فاكتورهای محيط و مواد آلی با تراكم ؛مشاهدهشدتراكم 

-های متتلف مطالعاتی در محادوده آ  ای مناط  و ایستگاهاجتماعات دوكفه فراوانی و گسترش ۀبه عنوان پارامترهای كنترل كنند

ر، مواد آلای و  توان فاكتورهای دما، اندازه ذرات رسو  و نوع بستمی ،ی آنهاشوند كه از جملهمیهای ساحلی شمالی مکران محسو 
 ها دارند.اینام برد كه بيشترین تاثير در تراكم دوكفه را مانسون مغذی،

 مانسون زمستانه. ،تراكم دریای مکران، ای،نرمتنان دوكفه :کلیدی واژگان
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 مقدمه. 0

 جانوری بزرگ شاخه دومين گونه 144444 حدود با انتن رمن

گونه متناوع تارین    34444ها با و دوكفه ای بندپایان از پس

 (.Barnes, 2001) رده از شاخه نرمتنان به شمار مای روناد  

بسيار خو  برای ارزیابی عنوان شاخص هایها به دو كفه ای

روه شناساایی گا  با  شناخته شده هستند. محيطیزیست های

تراكم و حضور و عادم حضاور   ای های موجود و تركيب گونه

پایش ساالمت محيطای اساتفاده نماود     توان برای می ،هاآن

های آبای  این نقش آنها در زنجيره غذایی بوم سازگانبرعالوه

باشاد. ایان گاروه از    ردش انرژی نيز بسيار با اهميت مای و گ

ا ساطو  بااریی و درونای    زیان به دليل تماس مستقيم بكف

هاا و نهایتااد در زنجياره    بستر، هرگونه تغيير در بساتر بار آن  

بناابراین در   ،گاذار اسات  های دریاا تااثير  غذایی بوم سازگان

مطالعات اجتماعات بنتوز به عناوان شااخص ویاعيت بساتر     

 (.Asghari et al., 2013سزایی دارند)نقش به
 تحات  ها، عمادتا  ایفهوجود غنا و تجمع دوكدریای عمان، با

 شاريی  شامال  و تابساتانه  غربای  مانساون جناو    دو تاأثير 

 بيشتر بسيار تابستانه مانسون شدت البته ؛دارد يرار زمستانه

مانساون  (. Nikouyan, 1997)زمساتانه اسات   مانساون  از

هاای زمساتان   خالل ماه ی درمانسون شمال شري یازمستانه 

بار بااری    منطقاه پار فشاار    یكدی تا اواخر اسافند(  یل)اوا

 یان د. حركت توده هوا از اشویميماليا تشکيلساسله جبال ه

 منطقه به سمت منطقه كام فشاار كاه در مركاز و در غار      

 یشااود را مانسااون زمسااتانه ماایماايلهنااد تشااک اييااانوس

ها و جریان ایجاد دليل غالباد مانسون در دریای عمان به.نامند

 دارد، رسوبی را به همراه بار باری مقادیر كه موسمی طوفان

 سااختار  در تغييار  آبای و  هایبوم سازگان در آشفتگی باعث

-هاا مای  ایاز جملاه دو كفاه   بساترزی  موجودات اجتماعات

تجمع بايش از حاد باار    (. Visvanthan et al., 2003شود)

های سطح بساتر و در كناار آن باار رفاتن دماا      موادآلی ریه

دنبال آن كاهش تناوع  این سطو  و بهسبب افت اكسيون در 

 اماوا  (. Buchanan, 1984شاود ) ها مای ایو تراكم دوكفه

 شمالی دریاای عماان،   سواحل در نسونام تأثيرات از حاصل

 و شیفرساا  نار   راتييتغ در ییبسزا تأثير و است ادیز اريبس

 خليج. دارد یزمان دوره نیا در یساحل رسوبات گذاریرسو 

 همواره مکران دریای شمال بزرگترین خليج به عنوان چابهار

 عامال  یاك  پدیاده  ایان  و مانسون بوده جریانات تأثير تحت

 آن آبی بوم سامانه ساكن در هایگونه برای طبيعی زایتنش

 .  رودمی شمار به

تاكنون مطالعاات متعاددی در ماورد تااثير پدیاده مانساون       

كاه از  گرفتاه  ای صاورت تابستانه بر جمعيت نرمتنان دوكفاه 

 درAsghari et al. ( 2013 ) توان به مطالعاتمی ،جمله آن

هاا و شاکم   ایبررسی اثر مانسون تابستانه بر فراوانای دوكفاه  

 Tootooniو مطالعاات  پایان در سواحل ایرانی دریای عمان،

et al. (2016 )های خليج چابهار اشااره  ایبر جمعيت دوكفه

های منطقه چابهار ایدوكفهAshja Ardalan (1997 ) كرد.

 34 شاامل شاده   نمود كاه نموناه هاای شناساایی     بررسیرا 

اسااات. در گااازارش باااودهجااانس و گوناااه  10 وخاااانواده 

Nikouyan (1997 در )،پااراكنش، تنااوع و  بررساای تااراكم

 10 نهایتااد مهرگان كفازی در خلايج چابهاار     توليد ثانویه بی

درصاد  كاه  گرفت ماكروبنتوزها را مورد شناسایی يرار گروه از

 كال جمعيات ماكروبنتوزهاا   باه  نسبت  ها دوكفه ایفراوانی 

در بررسای  Kundu et al. (2010 ) بوده است. درصد 1/14

در هنااد مشاااهده  Parangipettaiسااواحل  ماكروبنتوزهااای

ماكروبنتوزها در پيش مانسون فراوانی و شاخص تنوع  كردند،

 .ندبارتری را نسبت به دوره پس مانسون دارا

اندكی در ماورد اهميات و تااثير پدیاده      حال، اطالعاتاین با

-مانسون، بتصوص مانسون زمستانه بر روی جمعيت دوكفاه 

 باه  تحقيا   اینبنابراین،  های سواحل چابهار وجود دارد.ای

بررسی اثر مانسون زمستانه بر تغييرات تراكم دو كفاه   منرور

ایی ای ها زیر جزر و مدی و نقش فاكتورهای فيزیکی شايمي 

 .است شده انجامدر سواحل شريی چابهار 

 هامواد و روش. 0
 بررسای  تحت محدوده نمونه برداری ميدانی این پووهش در

در اسااتان سااواحل زیرجزروماادی شاامالی دریااای مکااران  

سيستان و بلوچستان در سه منطقه رمين، با طاول و عار    

 3شاامالی ) 82°88شااريی و 14°30جغرافيااایی بااه ترتيااب 

 ایستگاه( ، باریس باا طاول و عار  جغرافياایی باه ترتياب       
ایساتگاه( و پساابندر باا     3شامالی )  82°41شريی و  14°11

 82°40شاريی و   11°80 طول و عر  جغرافيایی به ترتياب 

استفاده  ی بابردار نمونهایستگاه( انجام شده است.  0شمالی )

( باا ساطح جماع    Van Veen Grab)رسو  گير از دستگاه 
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مربع با سه تکرار، از روی عرشه ياای   و  متر 482/4ی گكنند

در سااه دوره زمااانی بااا در نراار گاارفتن فصاال مانسااون     

هاای  نمونه( صورت گرفت. 1311زمستانه)آبان، دی و اسفند 

به آزمایشگاه انتقال  و فيکس %0 فرمالين در شده جمع آوری

 باه  را پالساتيکی  هاای  دباه  داخال  محتویات و سپسیافته 

 باوی  زدودن بارای  و نماوده  تتليه ميکرون 244 داخل الك

 محتویاات  سپسدادیم.  شستشو آ  مقطر را با آن فرمالين،

 مااده  یاك  كاه  گرم در ليتار رزبنگاال   1محلول  توسط الك

 می آن رنگ با موجودات سلولهای پروتوپالسم و است حياتی

 شناساایی،  و جداساازی  از پاس  شاد.  آميازی  رناگ  گيرناد 

باار اساااس منااابع معتباار  هاااییشناسااا .گردیدنااد شاامارش

 ;Carpenter and Neim, 1998; Kosuge, 1998موجود)

Woodward, 1993) در هاار  از بسااتر،نمونااه باارداری . در

و ساه  هاا  ایدوكفهایستگاه سه نمونه رسو  برای جداسازی 

 . شد نمونه برای آناليز رسوبات جمع آوری

ر يسامت باه   برای اندازه گيری درصد مواد آلی، رساوبات ها  

ساعت در آون با درجه  80نی منتقل شده و به مدت يبوته چ

درجه سانتی گراد، خشاك گردیاد. ساپس بوتاه      34حرارت 

های چينی در دماای آزمایشاگاه در داخال دسايکاتور سارد      

شده و وزن گردیدناد. آنگااه بوتاه هاای چينای در كاوره در       

سااعت يارار داده    0درجه سانتی گراد باه مادت    224دمای 

دند. پس از سرد كاردن در دماای آزمایشاگاه و در داخال     ش

لای  آدسيکاتور، وزن آنها اندازه گيری شد. سپس درصد مواد 

 Neira andمحاساابه گردیااد ) 1بااا اسااتفاده از رابطااه  

Hopner, 1994).  

 

 ( :1رابطه )                    

 

=A وزن بوته چينی با رسوبات بعد از خشك شدن در آون 

B=  وزن بوته چينی با رسوبات بعد از يرار دادن در كوره 

C = وزن بوته چينی خالی  

 34جهت تعيين دانه بندی، يسمتی از رساوبات در حارارت   

ساعت خشك گردیاد. ساپس    80درجه سانتی گراد به مدت 

ميلی ليتر آ   824گرم از رسوبات خشك شده مقدار  82به 

گارم بار    8/1ميلی ليتر محلول سدیم هگزا متافسفات  14و 

روی همازن  دييقاه   12ليتر ایافه شاد. رساوبات باه مادت     

هم زده شده و سپس صبر گردید تا در طول شب تاه  رزشی ل

دييقه هام   12رسوبات به مدت  نشين گردند. روز بعد مجددا 

ميکارون عباور داده تاا     13زده شده و سپس آنها را از الاك  

هنگامی كه دیگر رسوبات از الك خار  نشاوند . آنگااه ماواد    

گراد درجه سانتی  34بايی مانده در الك، در آون و در دمای 

های ديت از یك سری الك با چشمهخشك گردید. سپس به 

ميلی متار عباورداده    413/4و  182/4،  82/4،  2/4،  1،  8

شدند. مقدار رسو  بايی مانده در هر الك به ديات خاار  و   

وزن گردید. بدین ترتيب وزن هر ناوع داناه بنادی مشاتص     

شد. سپس درصاد وزنای هار كادام را محاسابه و در نهایات       

(. در Buchanan,1984وانی انتشار آنها باه دسات آماد )   فرا

، ، شاوری هاای محيطای آ  از يبيال دماا    این بررسی پارامتر

هاای آباان، دی و   در فصل زمستان طای مااه   pHو  شفافيت

هاای  گاه های تعيين شده با كمك دستگاهدر ایستاسفند ماه 

و  رای تجزیهگيری و ثبت گردیدند.يابل حمل در محل اندازه

هاا،  ها و تعيين اختالف آماری در فراوانی گوناه ها دادهليلتح

و فصاول متتلاف    هاا بندی و مواد آلی در باين ایساتگاه  دانه

( ANOVA)طرفاه  برداری شده از تحليل واریانس یكنمونه

استفاده شاد. باه    SPSS 19افزارهای آماری با استفاده از نرم

تلف از آزمون ها و فصول متمنرور مقایسه دو به دو ایستگاه

توكی استفاده شد. بررسی رابطه فاكتورهاای محيطای، ماواد    
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از آزماون همبساتگی پيرساون     بنادی باا تاراكم   آلی و داناه 

 استفاده شد.

 نتایج. 3
( را در pHتغييرات عوامل محيطی )دما، شوری، شافافيت و  

طی سه دوره زمانی مانسون، پيش و پس مانساون زمساتانه   

ميانگين دماا   ه است. بر اساس آننشان داده شد 1در جدول 

مانساون باوده اسات     <پيش مانساون  <در ماه پس مانسون

(P<0.05).    متوسط شوری در دوره های متتلف، باه ترتياب

و  در دوره پاايش مانسااون، مانسااون و پااس مانسااون بااوده 

دار نبااود هااای متتلااف مانسااونی معناایتغيياارات بااين دوره

(p>0.05).  متوسااط شاافافيت آ  در دوره پااس مانسااون> 

پااس مانسااون بااوده و تغيياارات آن بااين فصااول  <مانسااون

همچناين مياانگين    .(p>0.05)دار نبوده است متتلف معنی

pH برداری بوده است.در كل دوره نمونه 

 

های زمانی پيش واحل شمالی مکران در دورهبرداری سهای نمونهتغييرات فاكتورهای فيزیکی و شيميایی در كل ایستگاه: 1جدول 

 انحراف معيار( ±مانسون، مانسون و پس مانسون زمستانه)ميانگين 
 pH شفافيت )متر( شوری )گرم بر ليتر( دما )درجه سانتيگراد( 

 4/13a 30/0±4/00a 8/08±1/32a 0/01±4/1a±80/8 پيش مانسون

 4/00b 33/03±4/30a 8/21±1/30a 0/01±4/1a±83/3 مانسون

 4/28a 30/2±4/3a 8/11±1/81a 0/01±4/1a±80/2 پس مانسون

80±30/4 كل دوره  30/83±4/01a 80/1±22/8  1/4±01/0  

 باشد.دار میی عدم اختالف معنیدهندههای مشابه در هر ستون نشانعالمت

بر اساس آزمون واریانس یکطرفه،  8و  1با توجه به شکل 

های متتلف دارای در ایستگاه pHميزان دما، شوری و 

بارترین ميزان شفافيت در  .(p>0.05)نوسانات زیادی نبود 

و كمترین مقدار آن  متر 11/2±80/1 با ميانگين 3ایستگاه 

متر مشاهده شد.  21/1±81/1 با ميانگين 3و  0در ایستگاه 

به  3ایستگاه  شفافيت آ  در بر اساس آزمون توكی، ميزان

 .(p<0.05) ها بودبارتر از سایر ایستگاهداری طور معنی

 

 

 
 

 1311در سواحل شمالی دریای مکران انحراف معيار( دما در دوره های زمانی مانسون ±مقایسه ميانگين ) :1کل ش
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 1311در سواحل شمالی دریای مکران انحراف معيار( شوری در دوره های زمانی مانسون ±. مقایسه ميانگين )8شکل 
 

كلی تقسيم بندی رسوبات ذرات به سه دستهدر آناليز دانه

ميکرون بوده كه  182شدند كه یك دسته شامل ذرات باری 

شن بسيار ریز و دسته دیگر  182-13شد، شن درشت ناميده

رس –ميکرون بوده كه در گروه سيلت  13ذرات كمتر از 

، اندازه ذرات رسوبی را به 8يرار داده شده است. جدول

-های متتلف مانسونی را نشان میتفکيك ایستگاه در دوره

-ای رسوباتی با دانهطب  نتایج حایر، نرمتنان دو كفه دهد.

( را برای 413/4-182/4ای( )شن ریز)ماسه -بندی سيلت

ماسه در -دهند. به طور مثال، مقدار سيلتزیستن ترجيح می

فرد بر متر مربع در ماه پيش  10با تراكم  14ایستگاه 

و  8/23، 1/18مانسون، مانسون و پس مانسون به ترتيب، 

مربع دارای مترفرد بر 14با تراكم  0درصد، ایستگاه  8/23

ای بود. اما ایستگاه ماسه -درصد سيلت 2/20و  1/21،  0/20

-مانسون، مانسون و پسمربع، در ماه پيشمترفرد بر 31با  3

 -درصد سيلت 1/03و  2/08، 8/23مانسون به ترتيب، دارای 

ماه پيش فرد بر متر مربع در  80با  1ماسه، ایستگاه 

و  2/03، 0/22ترتيب، مانسون، مانسون و پس مانسون به

رس  -ای بود. درصد سيلتماسه -دارای سيلت 2/00

-مانسون، مانسون و پس متر( در ماه پيشميلی 413/4>)

درصد محاسبه  01/33و  31/81، 11/38مانسون به ترتيب 

های بررسی شده در دوره طور ميانگين در كل ایستگاهشد. به

 31/23±31/10و در دوره مانسون  18±31/81مانسون پس

درصد از ذرات از  01/20±12/82مانسون و در دوره پيش

 ميکرون( بوده است. 182-413/4نوع شن بسيار ریز )زیر 

 

 

 1311دریای مکران در سواحل شمالی دوره های زمانی مانسون تغييرات ميانگين درصد دانه بندی رسوبات در كل  :3شکل 
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 41/1تاا   03/4دامنه تغييرات مواد آلی در ماه پيش مانسون 

و در ماه پس مانساون  12/80تا  18/8درصد،  در ماه مانسون 

داری درصد متغير بوده است. اخاتالف معنای   81/11تا 13/8

پاس   <( 30/14±38/2در مقدار مواد آلی، در مااه مانساون)  

 رتياااب پااايش مانساااون باااه ت<( 00/1±01/3) مانساااون

 (.p<0.05مشاهده شده است )( 31/8±33/0)

، در دوره پيش مانسون، بيشترین مقادار  3با توجه به جدول 

و كمترین مقدار آن در ایستگاه  14و  1مواد آلی در ایستگاه 

بدست آمد. در ماه مانسون، بيشترین مقدار ماواد آلای    1و  3

  1و  3در ایساتگاه   و كمتارین مقادار آن   14و  1در ایستگاه 

بيشترین مقدار مواد  مشاهده گردید. در ماه پس مانسون نيز،

 3و كمتارین مقادار آن در ایساتگاه     3و  1آلی در ایساتگاه  

 ثبت شد.

( و درصد دانه بندی رسوبات )شن، سيلت و رس( سواحل شمالی مکران در TOM) . ميانگين تغييرات درصد مواد آلی كل8جدول  

 ها و دوره های زمانی متتلفایستگاه

 

ها( در هر سه دوره زمانی نمونه به طور كلی )در همه ایستگاه

-)شکل ای شناسایی گردیدگونه از نرمتنان دوكفه 14برداری 

 33/13باا   Donax scalpellumاین اساس، گوناه  (. كه بر0

 10/3بااا   Trisidos Tortuosaدرصااد بيشااترین و گونااه 

درصد كمترین فراوانی را دارا بودند. در پيش مانسون در كل 

فارد   1804با تراكم  Donax scalpellumایستگاهها، گونه 

باا تاراكم    Paphia gellus هاای مربع بيشترین و گونهمتبر

مربع كمترین تراكم را داشاته اسات. در دوره   مترفرد بر 184

-فرد بر 1824با تراكم  Donax scalpellumمانسون، گونه 

باا تاراكم    paphia textileهاای  مربع بيشاترین و گوناه  متر

هاای  مرباع كمتارین تاراكم را در باين گوناه     مترفرد بر 134

 Donaxمانساون، گوناه    شناسایی شده داشتند. در ماه پس

scalpellum  گونهو مربع بيشترین مترفرد بر 1384با تراكم 

Trisidos Tortuosa  مربع كمترین مترفرد بر  004با تراكم

 مقادیر را نشان داد.

مرباع  متار فرد بر 11044س مانسون با فراوانی افراد در ماه پ

-فرد بار  1104داری بارتر از مانسون با فراوانی به طور معنی

-متار فرد بار  1144مانسون با فراوانی مربع و سپس پيشمتر

داری بااين ماااه ولاای اخااتالف معناای(. P<0.05)مربااع بااود 

مانسااون از لحاااا تااراكم مشاااهده نشااد  مانسااون و پاايش

(P>0.05.)   از لحاااا مقایسااه ایسااتگاهی، در فصاال پاايش

مربع بيشاترین و  مترفرد بر 12با فراوانی  0ایستگاه  مانسون، 

مرباع كمتارین فراوانای را    مترفرد بر 84با فراوانی  1ایستگاه 

داری باه طاور معنای    0داشته است. ميزان تراكم در ایستگاه 

 (.P<0.05ها بود )بارتر از سایر ایستگاه

فارد بار متار مرباع      11با فراوانی  1در ماه مانسون، ایستگاه 

فرد بر متر مربع كمترین  82با فراوانی  1بيشترین و ایستگاه 

  پیش مانسون مانسون پس مانسون

   مواد آلی شن ریز رس-سیلت مواد آلی شن ریز رس-سیلت مواد آلی شن ریز رس-سیلت

 

 رمین

c 1/11 ±8/30 a 3/81±0/20 ab00/8±1/1 bc 0/11 ±8/34  b2/18±1/20 bc43/8±11/0 f18 ±8/88 a 1/88±8/12 de 2/4±33/1  1ایستگاه 
b 3/11 ±8/30 a 0/10 ±2/20 b13/4±10/2 c 3/13 ±1/83 b 11/18 ±20 bc1/1±00/3 d0/10 ±8/38 a 10/11 ±8/13 c2/4±33/3  8ایستگاه 
d 02/11 ±0/81 b 1/13 ±1/03 c11/4±13/8 d 02/11 ±2/80 b3/13 ±2/08 c28/1±08/0 d02/10 ±8/31 b08/11±8/23 f11/4±01/1  3ایستگاه 

a33/13±3/00 a 8/11 ±2/20 ab88/4±3 a38/13±2/01 ab3/81 ±1/21 b 31/2±30/1 a1/18 ±8/04 ab0/14±0/20 c30/4±31/3  بریس 0ایستگاه 
bc28/10±2/31 a 8/88 ±3/23 c01/1±23/2 d01/13 ±1/83 b11/88±3/20 b13/0±23/1 d2/13 ±8/31 b32/81±2/20 cd33/1±33/8  2ایستگاه 
c 1/18 ±1/33 b 08/11±2/00 bc11/4±40/0 d8/13 ±2/83 b88/11±2/03 bc0/3±13/3 e 1/10 ±3/80 b08/18±0/22 f81/4±11/1  1ایستگاه 
c02/11±0/33 a 8/83 ±2/28 a31/4±02/3 cd1/18±0/81 b0/13 ±2/23 bc83/4±01/3 d0/13 ±0/38 b10/11±3/20 bc23/4±1/1  پسابندر 3ایستگاه 
b 2/11 ±2/30 a 8/81 ±2/21 ab2/4±3 b11/11 ±33 b3/10 ±2/23 b10/3±13/14 d 1/10 ±8/31  b1/81 ±22 b82/4±8/1  0ایستگاه 
b 1/10 ±1/30 a 00/11±8/23 a22/4±33/3 b11/18±1/38 b2/81 ±1/20 a2/8±01/12 b1/11 ±2/33 b80/84±1/20 a80/4±30/0  1ایستگاه 
a 2/13 ±1/02 a 8/11 ±8/23 ab02/4±01/3 a8/18±1/08 a 3/10 ±8/23 a83/3±30/13 c 1/13 ±2/32 a 8/13 ±1/18 ab01/4±0/3 14ایستگاه 
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 .بود 1و  0، 1داری بارتر از ایستگاه معنیباه طاور    1است. تراكم نرمتنان در ایستگاه فراوانی را داشته 

 
  1311سواحل شمالی دریای مکران  دوره های زمانی مانسونای در در كل مقایسه درصد فراوانی نرمتنان دوكفه :0شکل 

 

فرد بار متار    112با فراوانی  14در ماه پس مانسون، ایستگاه 

فرد بار متار مرباع     80با فراوانی  3مربع بيشترین و ایستگاه 

 14كمترین فراوانی را داشته است. ميزان تراكم در ایساتگاه  

ها بود. این اخاتالف  داری بارتر از سایر ایستگاهبه طور معنی

تار از ساایر ایساتگاه    داری پاایين به طور معنی 1در ایستگاه 

 (.3)جدول  .(P<0.05مشاهده شد )

های ها و فصول متتلف در مجموع ماهای بين ایستگاهانحراف معيار( تراكم نرمتنان دوكفه±مقایسه ميانگين ) :3جدول 

 1311ون سواحل شمالی دریای مکران پيش مانسون، مانسون و پس مانس

   پيش مانسون مانسون پس مانسون

 cd 0/13 ±32 a 1/88 ±22  b 0/12 ±12  رمين 1ایستگاه 

 d 0/80 ±144 ab 0/0 ±34  b 8/1 ±32  8ایستگاه 

 e 0/10 ±00 ab 8/0 ±82  b 1/0 ±83  3ایستگاه 

 cd0/80 ±112 ab0/12 ±04  a 8/18 ±12  بریس 0ایستگاه 

 d 0/13 ±03 ab0/11 ±02  c 0/14 ±32  2ایستگاه 

 d 0/11 ±32 bc 2/3 ±80  c 2/0 ±83 1 ایستگاه 

 bc 0/81 ±32 ab0/12 ±22  b 0/11 ±00  پسابندر 3ایستگاه 

 bc 0/82 ±144 bc3/18 ±34  c 8/1 ±33 0ایستگاه 

 b 0/10 ±00 c 8/1 ±82  c 0/1 ±84  1ایستگاه 

 a 0/80 ±112 ab0/14 ±04  b 3/18 ±00 14ایستگاه 

مانساون و پاس  در مجموع )در كل سه دوره پيش مانساون،  

مربع مترفرد بر 10 ±48/80با ميانگين 14مانسون(  ایستگاه 

داری باا ساایر   دارای بيشترین تاراكم باوده و تفااوت معنای    

باه ترتياب    3و  1(. ایستگاه p<0.05)ها داشته استایستگاه

مربع دارای فرد بر متر 31 ±11/13و  80 ±31/1با  ميانگين 

 (.2)شکلاندكمترین تراكم بوده
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های پيش های متتلف در مجموع ماهای بين ایستگاهانحراف معيار( تراكم نرمتنان دوكفه±. مقایسه ميانگين )2شکل 

 1311حل سواحل شمالی دریای مکران مانسون، مانسون و پس مانسون سوا

 

دوره همبستگی بين مواد آلی و عوامل محيطی باا تاراكم در   

ارائاه شاده   ، 0متتلف مانسونی به روش پيرسون، در جادول  

ارتبااطی باين ميازان ماواد آلای و      كه است. نتایج نشان داد 

داری  مشاااهده معناای بااا تااراكم -pHشااوری و شاافافيت و

همبسااتگی مثباات معناای داری بااين ولاای  (p>0.05)نشااد

(.p<0.05بااا تااراكم  بدساات آمااد )  -و دمااارس -ساايلت

 همبستگی پيرسون پارامترهای محيطی، دانه بندی و مواد آلی با تراكم در كل سه دوره. ميزان 0جدول 

 

 گیریبحث و نتیجه. 4
در هر ساه دوره   Donax scalpellumدر این مطالعه، گونه 

 Paphia هاای ها بارترین جمعيت و گونهو در همه ایستگاه

gallus  وPaphia textile  كمتاارین جمعياات از نرمتنااان

 Nabavi et اند. در مطالعهای را به خود اختصاص دادهدوكفه

al. (2009گونه ،) یCircenita callipyga ن گونه به عنوا

 Paphia هایغالب در سواحل هندیجان معرفی شده و گونه

gallus, Paphia textile   كمتاارین فراواناای را بااه خااود

( در 1997) Ashja Ardalanی اختصاص دادند. در مطالعاه 

 خلايج  مادی  و جازر  منااط   های ای دوكفه پراكنشمورد 

 فاون  پاراكنش ی ( در زميناه 2001) Daghughiو  چابهاار 

ای مشابه نتایج فاو  گازارش   نيز نتيجه فارور جزیره نرمتنان

 Velayat Zadeh et al. (2013) 3شده اسات. در مطالعاه  

ها در سواحل بوشاهر شناساایی شادند كاه     ایكفهگونه از دو

ها باه عناوان   در اغلب ایستگاه Tellina wallaceaeی گونه

(، حدود 2013) .Hamzavi et alی غالب معرفی شدند.گونه

ای در خور بسااتين خلايج نایبناد شناساایی     نه دوكفهگو 11

عدد در متار مرباع    3810با  gallus Paphia كرده و گونه 

برداری داشاته اسات.   بارترین فراوانی را در چهار فصل نمونه

 گونه بعنوانكه   Donax scalpellumدر این مطالعه گونه 

 و نااز   و كشايده  پوساته  دارای شاده،  معرفی منطقه غالب

 است. نامتقارن و مساوی هاكفه دو گرد، انتهای يدامی دارای

 دیگر كفه در و جانبی دندان یك و اصلی دندان دو با یك كفه

  Papahn and Qajariدر تحقيا    .دارد جاانبی  دنادان  دو

  دما شوری شفافيت pH مواد آلی ماسه-سيلت

 

 معنی داری

 یریب همبستگی

      

40/4 112/4 011/4 311/4 041/4 48/4 

112/4 318/4 481/4- 138/4 180/4 811/4 
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گزارش شده كاه ایان گوناه بيشاتر در فصال سارد       (2019)

برداری شود كه با تحقي  حایر، با توجه به نمونهمشاهده می

 Paphia gallusی های سرد سال مطابقت دارد. گونهدر ماه
زیرجازر و   منااط   تاا  ساحل نزدیك از ایماسه بسترهای در

 ,.Hosseinzadeh Sahafi et alشاوند ) مادی یافات مای   

(. فراوانی كم این گونه در تحقي  حایر، بتصاوص در  2001

بساتر   توان به نوع بستر نسبت داد.زمان پيش مانسون را می

های مورد بررسی، در زمان پيش مانساون، كمتارین   ایستگاه

ماساه را داشاته و ناوع بساتر، اغلاب از ذرات      -مقدار سايلت 

-Indoدرشت تر شن بود. این گوناه در منااط  گرمسايری    

pacific های اطراف استراليا و اييانوس هند یافت مای ، آ-

 (.Graham,1992شوند )

 و Indo- pacific گارم  هاای در آ  Paphia textileگونه 

با شوری نرمال دارای فراوانی باریی اسات   هاییآ  هایفون

(Cooper,1990 باه .)  شاوری در دریاای    باودن  باار  خااطر

 پاراكنش  است. پایين منطقه این در گونه عمان، فراوانی این

 سار ،  دریاای  شامل Indo –pacificهای آ  در بيشتر آن

 ,Moazzoساوئز )  كاناال  ( وOliver, 1992ساوئز )  خلايج 

 ( است. 1939

 باا  گذشاته  هایبا بررسی بررسی اینبه دست آمده در نتایج 

-مای  اختالفاات  این همگی كه دارد اختالفاتی مویوع همين

 روش بارداری،  نماون  زمان :جمله از عوامل متتلفی به تواند

 ورود از ناشای  وميار  مارگ  زماانی،  فاصاله  آوری نمونه،جمع

از  ناشای  آلاودگی  هاا، توازن كشتی طری  از های مهاجمگونه

مارتبط   محيطای  زیسات  هاای بحاران  و نفتای  هاای  فعاليت

 Gosling, 2003; Bird et al., 2008; Papahn)باشاد 

and Qajari, 2019;  عوامل فيزیکی وشيميایی آ ، نريار .)

، اكسيون محلول و عم  بساتر نياز در ایان    pHدما، شوری، 

 ,Ahmadi and Nafisi) اخاتالف جمعيتای تااثير گذارناد    

2005.) 

ها در دوره پاس مانساون، باا    ایبا توجه به نتایج، دوكفه

ماه پايش مانساون،    <( 313درصد )ميانگين  13/01فراوانی 

( و دوره مانساون، باا    013درصاد )مياانگين    83با فراوانای  

( كمتارین فراوانای را دارا   010درصد )مياانگين   83فراوانی 

( بر روی جمعيات  2013) .Asghari et alدر بررسی بودند. 

ای نيز گزارش شده كه تراكم این موجاودات در زماان   دوكفه

باشاااد. پااايش از مانساااون مااای   <پاااس از مانساااون  

SoleimaniRad et al. (2013)  باااا مطالعاااه بااار روی

ماكروبنتوهااای دریااای عمااان گاازراش نمااود كااه بيشااترین 

در مااه   هاها در پس مانسون و كمترین آنایجمعيت دوكفه

 Taheri et al. (2010)مانساونی ثبات شاد. در مطالعاات     

كمترین تراكم ماكروبنتوزهای خليج چابهار را در ماه مانسون 

 گزارش شد. 

 در گرفتاه  انجام مطالعات نتایج با مطالعه این از حاصل نتایج

تااثير   بياانگر  و داشاته  همتوانی عمان دریای و هند اييانوس

باشاد   عماان مای   ماكروبنتوزهاای دریاای   روی بار  مانساون 

(Ibrahim et al., 2006; Taheri et al., 2010 و )كاهش 

كلياه بررسای   در مانساون  زمان در بنتيك اجتماعات فراوانی

 در و همچنين هند اييانوس هایآ  محدوده در مشابه های

 ,Harkantra et alاسات )  رسايده  اثباات  باه  خليج چابهار

1982; Prabhu et al., 1993; Ansari et al., 1994; 

Solimanirad et al., 2013 .)ها را در پاس  ایتراكم دوكفه

مانسون به دليل بار رفتن مواد مغذی بيش از سایر دوره هاا  

 گزارش نمودند.

 برخای  رسد می نرر به مطالعه، این از حاصل نتایج اساس بر

 در ماكروبنتوزهاا  تاراكم  افازایش  در مؤثر ملعوا ترینمهم از

 در فراجوشی پدیده همچون ويوع عواملی مانسون، فصل پس

 بستر ثبات ها،زئوپالنکتون و هافيتوپالنکتون افزایش منطقه،

-مای  منطقه در هوایی و آ  شرایط شدن مساعد و همچنين

 لحااا  از مانساون  كاه  دهاد مای  نشاان  ایان مطالعاه   باشد.

 تاراكم  كااهش  رغام علای  و باوده  ماؤثر  منطقه در اكولوژیك

 يابال  افزایش فصل مانسون و پيش مانسون، در ماكروبنتوزها

 شود.می دیده مانسون پس فصل در آنها تراكم در ایمالحره

 هاای آ  در زنجيره غاذایی  تقویت باعث پدیده این عالوه، به

 رساوبات  بندیدانه چون هم دیگری عوامل .گرددمی منطقه

 زیست برای نياز مورد فضای كه های متتلفایستگاه در بستر

 تركياب  و بساتر  ناوع  نماید،می را مهيا كفزی هایگروه این

 جملاه  از دهناده  تشکيل يطر ذرات و جنس نرر از آن بافت

 باه  كفازی  جانوران الگوی پراكنش در موثر عوامل ترینمهم

 كاه  طوری به(. Fatemi and Abaei, 2003) رودمی شمار

 و آلی شده مواد بيشتر تجمع باعث ریز، يطر با رسوبی ذرات

 خواهااد كفاازی ریااه جااانوران افاازایش بااه منااتج
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-(. هام JokerKhodadadi and Razmjoo, 1993گردید)

 موجاودات  یا پراكنادگی  تراكم در كه محيطی عوامل چنين

 ایان  توزیع در دخالت دارند كوچك ایسامانه بوم در زیكف

تواناد  ای میدر تراكم نرمتنان دوكفهموثرند. نوسانات  جوامع

 ,Kazemian et al)ی از نوسانات توليادمثلی نياز باشاد   تابع

( ثابت شاده كاه   2009) .Nabavi et alدر مطالعه (. 2008

 كنناد. در تمام فصول ساال توليادمثل مای    هاایاغلب دوكفه

هاای  های شناسایی شده در این تحقي  نيز، تماام دوره گونه

شاهده شدند. با توجاه باه اینکاه تعاداد افاراد      برداری منمونه

جوان )مشاهدات عينی( در ماه پس مانسونی ) اسافند (، باه   

ی او  توليادمثل ایان   حداكثر رسيده است، این نشان دهنده

باشد. بسياری از مطالعات نيز، مطلب ها، در این دوره میگونه

 Kurihara, 2003; Lomovasky) كنناد فو  را تایيد مای 

et al., 2005.) 

تار  تدر مطالعه حایر ثابت شده كه تراكم در بسترهای درش

متار( كمتار از بساترهای    ميلای  182/4شن و ماساه )بااری   

، باوده و   (مترميلی 413/4زیر-182/4)ای ماسه-رس-سيلت

ماسه و تاراكم  -از طرفی همبستگی مثبتی بين ميزان سيلت

نتاایج   ( مشاهده شاد. =40/4pداری )با توجه به سطح معنی

( كااه باار روی ماكروبنتوزهااای 1997) Nikouyan بررساای

خليج چابهارانجام شد، نشاان داد كاه جانس و انادازه ذرات     

بستر در تراكم و پراكنش موجودات كفازی دخيال هساتند.    

ای تناوع و تاراكم   ماسه-بدین ترتيب كه در بسترهای سيلت

از  های متتلف ماكروفون از جمله نرمتنان، غالبا  بيشاتر گونه

گلی است. زیرا بسترهای درشاتر )بساترهای   -بسترهای شنی

ای( محاايط مناساابی باارای سااکونت اغلااب شاانی یااا ماسااه

 .Asghari et alباشاد. در تحقيا   موجاودات كفازی مای   

هاای باا   ای، همبستگی یعيفی باين تاراكم دوكفاه   (2013)

درصد مشاهده شد. همچناين   2ذرات سيلت بستر در سطح 

هاا باا   ایداری بين تراكم دوكفاه معنی عنوان شده كه ارتباط

ذرات ساايلت مشاااهده شااد، بطوریکااه بيشااترین تااراكم در  

-هایی مشاهده شاد كاه جانس بساتر از ناوع لاومی      ایستگاه

 آن بافت تركيب و بستر نوعFatemi (2003 ، )سيلتی بود. 

 ترین مهم جمله از دهنده تشکيل يطر ذرات و جنس نرر از

كند. نش موجودات كفزی بيان میالگوی پراك در موثر عوامل

Gholami  وNabavi (2015   بااااا مطالعااااه باااار روی )

خرمشهر گزارش دادند و  در غربی حفار رودخانه ماكروبنتيك

رس و -ذرات سايلت  رسوبی با هایبافت در بنتيك اجتماعات

 Velayat بودند. همچناين  دارا را فراوانی بيشترین شن ریز

Zadeh et al.  (2013)   ،ایماساه  بساترهای بيان نمودناد-

 بيشاتر  غالبا  ماكروفونا متتلف هایگونه و تراكم تنوع سيلتی

 است.  رسی -گلی بسترهای از

Schmid (2006   در بررسااااای كاااااه روی پاااااراكنش )

انجام داد، بياان داشات كاه     Laptevماكروبنتوزهای دریای 

جانس بسااتر باا اناادازه ذرات بسايار كوچااك دارای تنااوع و    

 Karthikeyanشاخص تراز زیستی بسايار پاایينی هساتند.    

( در بررسی ماكروبنتوزهای جنو  غربی هناد، تااثير   2009)

به جنس رسوبات بستر روی تراكم فون بنتيك را بيان نمود. 

 جریاان  اثر در شتر شندر بسترهای توان گفت،طور كل می

 در بيشتری فرسایش و تالطم معر  در مانسون شدید های

گيرناد  مای  يرار ایماسه-رسی – سيلتی بسترهای مقایسه با

(Asghari et al., 2013.) 

در تحقياا  حایاار، بااارترین مقاادار مااواد آلاای، در ماااه     

درصااد( و پااس از آن مربااوط پااس  30/14±38/2مانسااون)

( 33/0±31/8مانساون) سپس پايش و ( 00/1±01/3مانسون)

بوده است. در ماه مانسونی عموما  جنس بستر از ناوع سايلت   

رسوبات دانه رس بوده است و خاصيت نگهداری مواد آلی در 

 (. Gray, 1981)باشدریزتر بيشتر می

عنوان شاده كاه   ، Nabavi (2015)و  Gholami در مطالعه

زیاد باوده، شامار   هایی كه مقدار مواد آلی ها و ایستگاهدر ماه

-به كاهش گذاشاته و در بساترهایی باا داناه    ماكروبنتوزها رو

های ماكروبنتوزی بيشتری مشاهده سيلتی گروه-بندی ماسه

یج تحقيااا  حایااار مطابقااات داشاااته شاااد كاااه باااا نتاااا

 بنتوزهاگزارش دادند كه  Manoharan et al. (2011)است.

 هساتند  درصاد  3 از آلای بيشاتر   مواد دارای كه مناطقی در

 بارای  نياز  درصاد  0 از بيشاتر  آلای  ماواد  و یابندمی كاهش

 باشد.می مضر بنتيك موجودات

در این تحقي  هيچ همبستگی بين ميزان ماواد آلای و ذرات   

های متتلف مانسونی مشااهده نشاد   ای در ماهماسه–سيلت 

(p>0.05.) در مطالعاااتMaslowski  (2003) گاازارش ،

 وجاود  رابطاه  هاا گونه فراوانی و موادآلیشده كه بين ميزان 

 باه  و نباوده  موادمغذی تاثير تنها تحت ارتباط این ولی دارد
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 ، pHشرایط، حرارت، جمله شوری، از متعددی عوامل وسيله

 ناوع  و رساوبی  ذرات رساوبات جاوی،   در محلاول  اكسايون 

-سايکل  ميار،  و مرگ برسر موادغذایی، ريابت بستر، رسوبات

 كنتارل  غياره  و دیگار  مناط به  مهاجرت مثلی، توليد های

 و بنتوزهاا  تراكم بين رابطه منطقی كردن پيدا لذا و شودمی

 گرفتن درنرر و با سادگی به محيطی عوامل مواد آلی و سایر

 باشد.نمی پذیر امکان عامل یك

 pHداری در شوری، شافافيت،  اختالف معنی این تحقي ، در

در . (p>0.05)های متتلاف مانساونی مشااهده نشاد    بين ماه

داری كمتار از دوره  دما در ماه مانسونی به طور معنای  مقابل،

و همبساتگی   (P<0.05)پس مانسونی و پيش مانسونی بوده 

هاا در طای مااه پايش     ایمثبتی باين دماا و تاراكم دوكفاه    

 مانسون، پس مانسون و كل دوره مشاهده شد.

 .et al( و 2013) .Solimanirad et alمطاااب  مطالعااات 

Taheri (2010)      دمای يبال از مانساون و پاس از مانساون

اجتماعااات  .(P<0.05)باشاد داری مای دارای اخاتالف معنای  

های متفاوتی در مقابل تغييرات محيطی از بنتيك نيز واكنش

های سااحلی  دهند. این عوامل محيطی در آ خود نشان می

-در مجاورت بنادر شامل تغييرات شوری، اثر اماوا ، جریاان  

 Ansari etباشاد ) و مدی و جنس بساتر مای   های زیر جزر

al., 1994.) رسد در پاس مانساون زمساتانه، باه     به نرر می

-ای، توليدمثل دوكفهعلت افزایش دما و بهبود شرایط تغذیه

هاا  ایها به او  خود رسيده و موجب افزایش تراكم دوكفهای

 Blackeو  Barberشده اسات. محققاين زیاادی همچاون     

(1991 ،)Giese   وKanatami (1987،) روی بار  دما تاثير 

Nabavi et al. (2009 )اند. ها بيان كردهایتوليدمثل دوكفه

علاات كاااهش تااراكم در ماااه   Blake (1991) و Barberو 

 داد نسابت  نياز  آنها مثلی توليد مانسون زمستانه را به فصل

از  هاا فيتوپالنکتاون  كاهش علت به بالغ افراد فصل این در كه

 نيااز  ماورد  انارژی  و تغذیاه  بارای  خاود  بادن  افات ب ذخيره

 شدن یعيف باعث این مویوع كنند ومی استفاده توليدمثلی

 Jose (2004)و  Guaciraشاود.   آنهاا  مارگ  شااید  و آنهاا 

 تاراكم  را هاا ایدوكفاه  بلاو   و رشد در موثر عامل مهمترین

ی از لحااا مقایساه   كنناد. مای  معرفای  دماا  و هاا پالنکتاون 

ایسااتگاهی، در مجمااوع )در كاال سااه دوره پاايش مانسااون، 

و بيشااترین تااراكم  14ایسااتگاه  مانسااون و پااس مانسااون(

دارای كمترین تاراكم باوده اسات. همچناين      3و  1ایستگاه 

(، باا مياانگين   14و  1، 0، 3منطقه پسابندر )شامل ایساتگاه  

دارای بارترین ميزان تاراكم نسابت باه منااط       13 8/80±

 ( داشاته اسات  00 ±33/11) ( و رمين03 ±13/13بریس )

(p<0.05ولی اختالف معنی )    داری باين دو منطقاه رماين و

Leal soto et al.  (2012 )(. p>0.05) بریس مشاهده نشد

ای باه شادت تحات    های دوكفهبيان نمود كه پراكنش صدف

بستگی  ستگاهیزنوع مانند  ،یطيمح ستیز یها یوگیوتاثير 

هاایی باا درصاد    ها در ایستگاهایدر وايع، تراكم دوكفه .دارد

بيشتر ذرات ریز شن و سيلت بيش از سایر ایستگاه مشااهده  

-داری باين تاراكم و ذرات سايلت   شد. چنانچه ارتباط معنی

برداری )بصورت جداگاناه( و باه طاور    رس در سه دوره نمونه

-( مشاهده شده است. از طرفی، تراكم دوكفه=112/4rكل )

ها و منااط  كاه دارای مقاادیر بيشاتری از     ها در ایستگاهای

مواد آلی بودند بايش از ساایر منااط  باود. باه طاور مثاال،        

)پساابندر( باه   3و  1بارترین مقادار ماواد آلای در ایساتگاه     

و كمتاارین  02/3±31/4، 33/3±22/4ترتيااب بااا ميااانگين 

 13/8±11/4)رمااين( بااا ميااانگين  3در ایسااتگاه مقاادار آن 

ای بين مواد آلای  درصد، محاسبه شد. هر چند كه همبستگی

از جمله عامل  (.p<0.05)و تراكم در كل دوره مشاهده نشد 

برداری ای به زمان نمونهتاثيرگذار بر پراكنش نرمتنان دوكفه

 توان اشاره كرد. مثال  در زمان پايش مانساون و مانساون،   می

كمتاارین فراواناای را  1بيشااترین و ایسااتگاه  1و  0ایسااتگاه 

داشته است. ولی در زماان پاس مانساون، ميازان تاراكم در      

داری باااریی، بيشااتر سااایر بااا اخااتالف معناای 14ایسااتگاه 

ها بود. احتماار ، شادت اخاتالط بساتر تحات تااثير       ایستگاه

اكم پدیده مانسونی در مناط  متتلف، تاثير متفاوتی را در تر

 های سواحل چابهار در پی داشته است.ایدوكفه
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Abstract 
The Makoran Sea is been influencing by the summer and winter monsoon currents, and this phenomenon 

is a natural stressor for species inhabiting the aquatic ecosystem, including bivalve molluscs. In the 

current study, the effect of winter monsoon on the sub-tidal bivalve densities of the northern coast of 

Makoran were evaluated. Sampling of sediments were conducted from three regions of Ramin (3 

stations), Beris (3 stations) and Pasabandar. Physical chemical parameters of transparency, salinity, 

acidity, temperature, organic matter, and grain size of each station were also obtained to investigate their 

relationship with density, which among the factors, only temperature, were significantly lower in the 

monsoon and pre-monsoon periods. In this study, 10 species of bivalves were identified, according to 

which Donax scalpellum with 13.37% had the highest and Trisidos tortuosa with 3.98% had the least 

frequency. The population of bivalves was calculated after Monsoon, with a frequency of 46.17% (mean 

713 ±23.14 m2), pre-Manson, with 27% (mean of 413 ± 25.12 m2) and Monsoon, with 26% abundance. 

(413±13.34 m2). The pasabandar was (including stations 7, 8, 9 and 10), with an average density of 

63±28.2 persons / m2 having the highest density in comparison to Beris (43±17.7) and Ramin (44±19.37). 

There was a significant difference between the stations. There was no significant positive correlation 

between silt and sand and temperature with density but no significant relationship between other 

environmental factors and organic matter with density. In general, it can be said that various factors are 

considered as parameters controlling the abundance and expansion of bivalve communities of different 

study areas and stations in the northern coastal waters of Makoran, including It is possible to name the 

factors of temperature, particle size and type of substrate, organic matter and nutrients, monsoon flows 

that have the most influence on the density of bivalve organisms. 
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