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  چكيده 

از تنگه هرمز از تنگه هرمز از تنگه هرمز از تنگه هرمز         ها و شكم پايان رسوبات بستر سواحل ايراني درياي عمانها و شكم پايان رسوبات بستر سواحل ايراني درياي عمانها و شكم پايان رسوبات بستر سواحل ايراني درياي عمانها و شكم پايان رسوبات بستر سواحل ايراني درياي عمان    اياياياي    ، پراكنش و تراكم دوكفه، پراكنش و تراكم دوكفه، پراكنش و تراكم دوكفه، پراكنش و تراكم دوكفهبررسي تنوعبررسي تنوعبررسي تنوعبررسي تنوع    به منظوربه منظوربه منظوربه منظور

ها ها ها ها     برداريبرداريبرداريبرداري    نمونهنمونهنمونهنمونه        ....مايل دريايي يك ايستگاه انتخاب گرديدمايل دريايي يك ايستگاه انتخاب گرديدمايل دريايي يك ايستگاه انتخاب گرديدمايل دريايي يك ايستگاه انتخاب گرديد    30303030هر هر هر هر به ازاي به ازاي به ازاي به ازاي برداري برداري برداري برداري     ايستگاه ثابت  نمونهايستگاه ثابت  نمونهايستگاه ثابت  نمونهايستگاه ثابت  نمونه    10101010تعداد تعداد تعداد تعداد ) ) ) ) تا خليج گواترتا خليج گواترتا خليج گواترتا خليج گواتر

خانواده از دوكفه اي ها و خانواده از دوكفه اي ها و خانواده از دوكفه اي ها و خانواده از دوكفه اي ها و     19191919جنس متعلق به جنس متعلق به جنس متعلق به جنس متعلق به     43434343هاي انجام شده در مجموع تعداد هاي انجام شده در مجموع تعداد هاي انجام شده در مجموع تعداد هاي انجام شده در مجموع تعداد     در بررسيدر بررسيدر بررسيدر بررسي    ....گرفتگرفتگرفتگرفتانجام انجام انجام انجام متر متر متر متر     10101010- - - - 40404040از اعماق از اعماق از اعماق از اعماق 

، ، ، ، درصددرصددرصددرصد    55555555با با با با     Lucinidaeهاي هاي هاي هاي     خانوادهخانوادهخانوادهخانواده. . . . خانواده از شكم پايان مورد شناسايي قرار گرفتندخانواده از شكم پايان مورد شناسايي قرار گرفتندخانواده از شكم پايان مورد شناسايي قرار گرفتندخانواده از شكم پايان مورد شناسايي قرار گرفتند    43434343جنس متعلق به جنس متعلق به جنس متعلق به جنس متعلق به     71717171تعداد تعداد تعداد تعداد 

Nuculidae        درصددرصددرصددرصد13131313        بابابابا ، ، ، ،Tellinidae         درصددرصددرصددرصد    7777با با با با ، ، ، ،Veneridae         و و و و     درصددرصددرصددرصد    5555با با با باYoldiidae     هاي هاي هاي هاي     ترتيب خانوادهترتيب خانوادهترتيب خانوادهترتيب خانوادهبببب        درصددرصددرصددرصد    5555با با با با

با با با با     Nassaridae        ::::هاي غالب شكم پايان از نظر درصد فراواني به ترتيب شاملهاي غالب شكم پايان از نظر درصد فراواني به ترتيب شاملهاي غالب شكم پايان از نظر درصد فراواني به ترتيب شاملهاي غالب شكم پايان از نظر درصد فراواني به ترتيب شامل    ها را تشكيل دادند و خانوادهها را تشكيل دادند و خانوادهها را تشكيل دادند و خانوادهها را تشكيل دادند و خانواده    اياياياي    غالب دوكفهغالب دوكفهغالب دوكفهغالب دوكفه

    7777    بابابابا    Scaphandridaeو   و   و   و       درصددرصددرصددرصد    8888با با با با     Cyclostrematidae، ، ، ، درصددرصددرصددرصد12121212با با با با     Pyramidellidae، ، ، ، درصددرصددرصددرصد16161616با با با با     Retusidae، ، ، ، درصددرصددرصددرصد27272727

ها و شكم پايان در درياي عمان، تحت تاثير بادهاي موسمي جنوب غربي ها و شكم پايان در درياي عمان، تحت تاثير بادهاي موسمي جنوب غربي ها و شكم پايان در درياي عمان، تحت تاثير بادهاي موسمي جنوب غربي ها و شكم پايان در درياي عمان، تحت تاثير بادهاي موسمي جنوب غربي     اياياياي    فراواني دوكفهفراواني دوكفهفراواني دوكفهفراواني دوكفه    داد كهداد كهداد كهداد كهنتايج نشان نتايج نشان نتايج نشان نتايج نشان     ....بودندبودندبودندبودند    درصددرصددرصددرصد

        . . . . يابديابديابديابد    از مانسون تابستانه كاهش و فراواني شكم پايان افزايش مياز مانسون تابستانه كاهش و فراواني شكم پايان افزايش مياز مانسون تابستانه كاهش و فراواني شكم پايان افزايش مياز مانسون تابستانه كاهش و فراواني شكم پايان افزايش ميپس پس پس پس ها ها ها ها     اياياياي    اقيانوس هند قرار دارد، بطوريكه فراواني دوكفهاقيانوس هند قرار دارد، بطوريكه فراواني دوكفهاقيانوس هند قرار دارد، بطوريكه فراواني دوكفهاقيانوس هند قرار دارد، بطوريكه فراواني دوكفه

  ماكروبنتوز، مانسون، درياي عمان، نرم تنان  : لغات كليدي
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  مقدمه
ماكروبنتوزهاي ها و شكم پايان بخش مهمي از فون  اي دوكفه

اين موجودات در ساختار، . دهند بستر منابع آبي را تشكيل مي

اي نقش توليد ديناميك و سالمت محيط زيست منابع آبي دار

بنابر عقيده دانشمندان اين موجودات مهمترين . حياتي هستند

منبع غذايي آبزيان هستند كه نقش كليدي در زنجيره غذايي 

كنند، به نحوي كه هرگونه تغيير در محيط زيست  آبها ايفا مي

پيرامون آنها صدمات زيانباري را به اين موجودات وارد 

  .) (Andrew, 1996كند مي

دليل اهميت و نقش اين ه العات اجتماعات بنتوز بمط

 وضعيت تواند شاخصموجودات در زنجيرة غذايي الية بنتيك مي

، بستر دريا بوده و با توجه به اينكه مستقيماَ مورد تغذية ماهيان

توان با استفاده گيرند، لذا ميميگو و ساير آبزيان كفزي قرار مي

اير كفزي مانند ماهي و ميگو را در از توليد بنتوزها، پتانسيل ذخ

 و مطالعه ).1376يان، ئنيكو(منطقة مورد نظر برآورد نمود 

 آبي مختلف هاياكوسيستم در بنتيك جوامع ساختار بررسي

 خود به آبزي موجودات اكولوژيك هايبررسي در خاصي جايگاه

 نه دريا در پايان شكم و هاايدوكفه اهميت. است داده اختصاص

 به غذايي زنجيره از ايعمده بخش در آنها حضور جهت به نهات

 وجود عدم يا وجود بلكه است، كفزي ماهيان اصلي غذاي عنوان

 پايان شكم و هاايدوكفه از بعضي مانند بنتيك هايگونه از برخي

 يا آلودگي ميزان نظر از آب كيفيت دهندهنشان آبها از برخي در

 كه هاگونه اين فراواني تعيين و شناسايي. باشدمي آلودگي عدم

 توجه مورد همواره شود،مي گفته بيولوژيك هايشاخص آنها به

 است بوده ها بررسي گونه اين در دريايي هاي اكولوژيست

)Jessen & Sparck, 1949.(  

اي در ارتباط با اكولوژي  نظر به اينكه مطالعات گسترده

محدوده آبهاي (در منطقه درياي عمان  ها و شكم پايان اي دوكفه

به منظور  مطالعه حاضر، لذا است صورت نپذيرفته) ايران

پاسخگويي به برخي از سواالت نظير نحوه پراكنش و تراكم اين 

ها با عوامل  موجودات و وجود يا عدم وجود ارتباط بين اين ويژگي

ف اين مطالعه با هد. آمدمحيطي پيشنهاد و به مورد اجرا در

ها و شكم پايان قبل و  اي بررسي مقايسه فراواني و تنوع دوكفه

فاكتورهاي فيزيكي و شيميايي  اساسبراز مانسون تابستانه پس 

  .آب انجام گرفت

 

    اركمواد و روش 
ها و شكم پايان در دو فصل قبل  اي روي دوكفهمطالعه حاضر 

اي يك گشت با اجر 1388از مانسون تابستانه در سال پس و 

از تنگه هرمز در استان  1فردوس  گيري شناورتحقيقاتي با بكار

 در استان سيستان و )بريس( هرمزگان تا نزديكي خليج گواتر

 براي تحت پوشش قرار دادن  .بلوچستان مورد بررسي قرار گرفت

مان و تنگه در درياي عبيشترين محدوده آبهاي ساحلي ايران 

سواحل تنگه  برداري در امتداد ايستگاه ثابت نمونه 10تعداد  ،هرمز

مايل دريايي تعيين  30بازاي هر يك ايستگاه هرمز تا چابهار 

ند كه امكان دبرداري طوري انتخاب ش هاي نمونهايستگاه .گرديد

هاي اهمشخصات ايستگ .دتردد شناور تحقيقاتي وجود داشته باش

  . ارائه شده است 1برداري در جدول  نمونه

وضعيت برداري از رسوبات بستر دريا جهت بررسي  نمونه

 Van Veen تنان با استفاده از رسوبگير سطحيكيفي و كمي نرم

grab  رسوبات بستر  .مربع به انجام رسيدمتر 1/0با سطح مقطع

سپس محتويات  برداري گرديد و نمونه تكرار 3در در هر ايستگاه 

 50×  50هر گرب به تفكيك در درون يك الك به ابعاد 

متر تخليه و بوسيله ميلي 5/0هاي به قطر  متر و با چشمهسانتي

هاي شسته شده از درون الك به  نمونه. آب دريا شستشو داده شد

گرم در ليتر  2/0 ظروف پلي اتيلني انتقال و بوسيله رزبنگال

پس از اتمام  .تثبيت شدنددرصد  95آميزي و با الكل  رنگ

و پس از اتمام  شدهها به آزمايشگاه منتقل  برداري، نمونه نمونه

) Decantation( شستشوي دوباره از طريق ظرف به ظرف كردن

 )Andrew, 2005(ند ميكروسكوپ جداسازي شدبوسيله استريو

 1381  و همكاران، زاده حسين( و با استفاده از منابع موجود

;Sterrer, 1986 ;Bosch et al., 1995 ; Debruyne, 2003 ( 

هاي شانون و سيمپسون شاخص .ندمورد شناسايي قرارگرفت

به منظور ) Richness(اي اي، غناي گونهجهت تعيين تنوع گونه

تنان و تراز زيستي ها در بين جمعيت نرممقايسه تعداد كل گونه

)Eveness (ها و نحوه توزيع اين ي تعيين فراواني افراد گونهبرا

 از مانسون محاسبه گرديدپس فراواني در يك نمونه در قبل و 

)Ludwing, 1988.(  پارامترهاي فيزيكي و شيميايي آب از قبيل

با استفاده از  pHدرجه حرارت، شوري، اكسيژن محلول و 

ي گرديد و گيراندازه  - 316Ocean Sevenمدل  CTDدستگاه 

  اساس بر  كه هيدرومتري  روش   با  رسوبات   بندي دانه تعيين 

 & Holme(اختالف دانسيته ذرات است صورت پذيرفت 

Mcintyre,1984  .( نتايج حاصله توسط برنامه آماريSPSS  و

آناليز  ،(ANOVA)با استفاده از آناليز واريانس يك طرفه 

  واريانس دوطرفه، 

تحليل شد و براي رسم  T-testتگي پيرسون  و همبسآزمون 

  .استفاده گرديد Excelنمودارها از نرم افزار 
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  )درياي عمان و تنگه هرمز ( مختصات جغرافيايي ايستگاهها در آبهاي ساحلي ايران  :1جدول 

  ايستگاه  طول شرقي  عرض شمالي
  درجه  دقيقه  درجه  دقيقه

´59,5  °26 
  زجزيره هرم -1  °56  30´

´30  °26 
  سيريك -2  °57  00´

´42,5  °25 
  جاسك -3  °57  30´

´36,9  °25 
  خليج شرقي جاسك -4 °58  00´

´33  °25 
  گابريك -5 °58  30´

´21,2  °25 
  دماغه ميداني -6 °59  00´

´21,5  °25 
  كالت -7 °59  30´

´21,4  °25 
  تنگ -8 °60  00´

´16,46  °25 
  كنارك -9 °60  30´

´10,8  °25 
  بريس -10 °61  00´

 

  نتايج 

جنس متعلق  43هاي انجام شده در مجموع تعداد در بررسي

ها مورد شناسايي قرار گرفت كه با ايخانواده از دوكفه 19به 

تنان را شامل از كل جمعيت نرم درصد  57، 8127ميانگين 

با  Nuculidae، درصد 55با  Lucinidaeهاي  خانواده. شوند مي

و   درصد 5با   Veneridae، درصد 7با   Tellinidae، درصد 13

Yoldiidae  ها را  اي هاي غالب دوكفه ترتيب خانوادهب  درصد 5با

ها در ايستگاههاي مختلف و در  اي تراكم دوكفه. تشكيل دادند

فراواني . فصول مختلف در سواحل درياي عمان بررسي شد

) درصد 77(عدد در متر مربع  6226ها قبل از مانسون  اي دوكفه

 مي باشد) درصد 23(عدد در متر مربع  1901از مانسون  پسو 

در دوره قبل از  را ها بيشترين فراواني اي دوكفه). 1شكل (

عدد در مترمربع و كمترين  3567با  5مانسون در ايستگاه 

ر د. دارا بودندعدد در مترمربع  43با  2در ايستگاه  را فراواني

عدد در مترمربع و  1003با  7از مانسون ايستگاه پس دوره 

عدد در مترمربع به ترتيب بيشترين و كمترين  7با  2ايستگاه 

ها در  اي مقايسه فراواني دوكفه. خود اختصاص دادندفراواني را ب

برداري در  هاي نمونهاز مانسون به تفكيك ايستگاهپس قبل و 

  . باشد مي قابل مشاهده 1نمودار

   

  

  

  

  برداري هاي نمونهاز مانسون در ايستگاهپس ها قبل و  اي دوكفه كل فراواني:  1نمودار 
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  برداري هاي نمونهاز مانسون به تفكيك ايستگاهپس ها قبل و  اي فراواني دوكفه: 2مودار ن

  درصد مي باشد 5دار بودن اختالف در سطح  حروف نامتشابه نشانه معني*

 71دوره بررسي جمعا تعداد  2هاي انجام شده در  در بررسي

خانواده از شكم پايان مورد شناسايي قرار  43جنس متعلق به 

كل جمعيت نرم تنان  درصد 37عدد  5355گرفت كه با ميانگين 

طبق نتايج  بدست آمده خانواده . اند را به خود اختصاص داده

  :ترتيب شاملنظر درصد فراواني ب غالب شكم پايان از

Nassaridae درصد 27 با ،Retusidae  درصد16با ،

Pyramidellidae   درصد 12 با ،Cyclostrematidae 8 با 

مقايسه ميزان . بودند درصد 7 با Scaphandridaeو    درصد

ان ، نش3نمودار دوره نمونه برداري در  2فراواني شكم پايان در 

  اساس اين نمودارها فراواني شكم پايان قبل از بر. داده شده است

  

عدد در  2917از مانسون  پس مربع وعدد در متر 2438مانسون 

توان  مكاني شكم پايان مي پراكنش خصوصدر . باشد ربع ميممتر

 5گفت كه بيشترين فراواني در دوره قبل از مانسون در ايستگاه 

 40با  2ربع و كمترين فراواني در ايستگاه عدد در مترم 777با 

مانسون ايستگاه   پسدر دوره . عدد در مترمربع مشاهده گرديد

عدد در   55با    8عدد در مترمربع و ايستگاه   1050با  6

مترمربع به ترتيب بيشترين و كمترين فراواني را به خود 

مقايسه ميانگين فراواني شكم پايان در . اختصاص دادند

 نموداربرداري در  هاي نمونه هاي مختلف به تفكيك دورهگاهايست

  .ارائه گرديده است 4

  

  

  برداري هاي نمونهاز مانسون در مجموع ايستگاهپس شكم پايان قبل و  كل فراواني:   3 نمودار
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  ونه برداري                                          از مانسون به تفكيك ايستگاههاي نمپس شكم پايان قبل و كل فراواني :  4 نمودار

  درصد مي باشد 5دار بودن اختالف در سطح  حروف نامتشابه نشانه معني*         

يا غناي  Richnessها شامل  نتايج حاصل از محاسبه شاخص

و ) λ(يا تنوع شامل شاخص سيمسون  Diversity، (R)جمعيت 

به ) E(يا ترازمحيطي  Evennessخص و شا) ´H(شاخص شانون 

ها و  اي برداري براي دوكفه هاي نمونه تفكيك در هر يك از دوره

  .نشان داده شده است 2شكم پايان در جدول 

ها و  اي دوكفه  ) (Evennessو تراز محيطي) Diversity(، تنوع )Richness(هاي غناي جمعيت مقايسه فصلي شاخص:   2جدول 

  ان شكم پاي

  شكم پايان  ها اي دوكفه  

  از مانسونپس   قبل از مانسون  از مانسونپس   قبل از مانسون  ها شاخص

  H´)(  6/1  1/2  0/3  4/2 شانون  

  λ (  3/0  2/0  2/0  1/0(سيمپسون  

  E)(  4/0  6/0  7/0  6/0تراز محيطي  

  R)(  5/0  6/0  3/1  9/0غناي گونه اي  

  

ت پيش مانسون و پس ها در دو وضعي اي فراواني دوكفه

 t=2 , P 05/0( بوددار  مانسون از نظر آماري داراي اختالف معني

كه بين فراواني شكم پايان در دو وضعيت پيش و در صورتي). >

دار مشاهده نگرديد  پس مانسون از نظر آماري اختالف معني

)05/0t = -0.7 , P> .( نتايج آناليز واريانس يكطرفه براي

 5قبل از مانسون بين ايستگاه كه ها نشان داد  اي دوكفه

)05/0P<  ( 7از مانسون بين ايستگاه  پسو  )05/0P<  ( با ساير

باشد، در درصد قابل مشاهده مي 5ها اختالف در سطح ايستگاه

نداشت ها وجود داري بين ساير ايستگاهكه اختالف معني صورتي

)05/0P> .(5بل از مانسون ايستگاه در مورد شكم پايان ق 

)05/0P< (7و  6هاي و در بعد از مانسون ايستگاه )05/0P<( ، با

ها كه ساير ايستگاه، در صورتيها اختالف نشان دادندبقيه ايستگاه

 05/0(نداشتند داري از نظر تراكم با هم اختالف آماري معني

P> .(برداري بر نمونه تاثير عوامل متغيري مانند ايستگاه و ايام

ها و شكم پايان از طريق آناليز واريانس ايفراواني و تراكم دوكفه

)ANOVA ( دوطرفه مورد بررسي آماري قرار گرفت كه نتايج

زمان براي  -دهد، سطح اختالف در مورد عامل ايستگاهنشان مي
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 df (B) = 23.13 , df (G)( دار استدو گروه مورد اشاره معني

= 15.66 , F = 9 , P<0.05(  .  

و  pHبين ) Pearson(نتايج حاصل از آزمون همبستگي 

داري در سطح ها ارتباط معنياياكسيژن محلول با فراواني دوكفه

بين عمق و فراواني  ). >r =  05/0P ;2/0( نشان داده استدرصد  5

 شدبادرصد قابل مشاهده مي 1ها نيز ارتباطي قوي در سطح ايدوكفه

)4/0; r = - 01/0P< .(داري بين همچنين همبستگي معني

 r ;2/0(ها و ذرات سيلتي مشاهده گرديده است ايفراواني دوكفه

= 05/0P<(  . بين فراواني شكم پايان و دما نيز ارتباط منفي

)  >r = 01 /0P ; - 368/0 **( درصد 1داري در سطح معني

  .ده گرديدمشاه

  

  بحث 
هاي تشكيل دهنده رسوبات يكي از درشتي و ريزي دانه

عواملي است كه در بررسي نحوه گسترش و تجمع بنتوزها مهم 

هاي رسوبات حتي به فاصله تغيير در تركيب اندازه دانه. است

خيلي كوتاه در يك منطقه در توزيع و گسترش موجودات بنتيك 

 ،طباطبايي(موثر است  ،باشندخفيف مي كه داراي حركات

سيلتي داراي تراكم  - اي در اين ميان بسترهاي ماسه). 1388

). Mohammed,1995(بااليي از موجودات كفزي هستند 

موجودات كفزي هميشه تمايل به انتخاب بستري با قابليت نفوذ 

در تحقيق حاضر ). 1379، حسين خضري(آسان و بيشتر دارند 

 5ها با ذرات سيلت بستر همبستگي ضعيفي در سطح  يا دوكفه

روي طي مطالعاتي ) Pillai )1977. اند درصد نشان داده

گيري كرد كه  چنين نتيجه Cochin ماكروبنتوزهاي منطقه

روي تراكم و پراكنش فون اي  جنس بستر تاثير قابل مالحظه

در همچنين اظهار داشت كه تراكم بنتوزها . بنتيك دارد

تراكم  ،در تحقيق حاضر .باشد ي با جنس رس كمتر مييبسترها

باشد  كه داراي درصد بااليي از رس مي 2ها در ايستگاه  يا دوكفه

كه داراي  6و  5هاي همچنين ايستگاه. كاهش يافته است

اند داراي بستري از جنس سيلت  بيشترين تراكم شكم پايان بوده

با بستري از جنس سيلت ورس  2باشند و ايستگاه  و لوم مي

 شكم پايانتراكم . دنكمترين فراواني را از نظر شكم پايان داشت

سيلتي كه اندازه ذرات رسوب  -اي يا ماسه در بسترهاي ماسه

دليل نحوه تغذيه فيلتر كنندگي آنها بيشتر ه درشت تر است، ب

   هند توسط شرقيدر بررسي فون بنتيك سواحل . شود مي

Jegadeesan و Ayyakkannu  )1992( تراكم و فراواني ،

. اي گزارش شده است ماكروبنتوزها در بسترهاي سيلت ماسه

Dauvin  جنس رسوبات بستر و عمق را از ) 2004(و همكاران

مهمترين فاكتورهاي تاثيرگذار روي تراكم و پراكنش 

در بررسي كه روي ) Schmid  )2006.  ماكروبنتوزها برشمردند

انجام داد، بيان داشت   Laptevش ماكروبنتوزهاي درياي پراكن

او . كه جنس بستر در الگوي پراكنش ماكروبنتوزها دخالت دارد

چنين اظهار داشت كه بسترهاي با اندازه ذرات بسيار كوچك 

. تراز زيستي بسيار پاييني هستند  داراي تنوع و شاخص

Karthikeyan )2009 (حل در بررسي ماكروبنتوزهاي سوا

جنوب غربي هند، تاثير جنس رسوبات بستر روي تراكم فون 

هاي انجام شده  در بررسي) 1376(نيكوييان . بنتيك را بيان نمود

گيري نمود كه  روي ماكروبنتوزهاي خليج چابهار چنين نتيجه

جنس و اندازه ذرات بستر در تراكم و پراكنش موجودات كفزي 

هاي شني تنوع و تراكم بدين ترتيب كه در بستر. دخيل هستند

تنان، غالبا  نرم از جمله هاي مختلف موجودات ماكروفون گونه

بيشتر از بسترهاي گلي و رسي است، زيرا ذرات درشت تر 

تري براي سكونت اغلب محيط مناسب) اي بسترهاي شني يا ماسه(

  . باشند موجودات كفزي مي

اكثر  پايان درها و شكم  اي ارتباط عمق آب بر فراواني دوكفه

برداري در درياي عمان  روند مشخصي را  ايستگاههاي نمونه

بطوريكه با افزايش عمق آب تراكم آنها كم . دهد نشان مي

ها و عمق ارتباط  اي در بررسي حاضر بين فراواني دوكفه. گردد مي

نتايج مشابهي در . درصد مشاهده گرديده است 1ر سطح قوي د

از جمله مطالعات . هاي متعددي بدست آمده است بررسي

Vinogradov )1962( ،Row )1992( ،  Guzman)1996(  و

Currie )2005 (كه فراواني و تنوع فون بنتيك  ندا نشان داده

. يابد مدي با افزايش عمق آب كاهش مي و مناطق زير جزر

هاي خود روي  طي بررسي) 2005(و همكاران    Gomesبرعكس

در برزيل   Cabo Frioهاي منطقه فالت قاره   اي نش دوكفهپراك

به اين نتيجه دست يافتند كه عمق هيچگونه تاثيري روي تراكم 

در مطالعات ) Schmid )2006 .ها نداشته است اي و تنوع دوكفه

تاثير   Laptevانجام شده روي پراكنش ماكروبنتوزهاي درياي 

. ا را بيان داشته استعمق آب در الگوي پراكنش ماكروبنتوزه

تنان برخي از جزاير ايراني  در بررسي نرم) 1374(رضايي مارناني 

را  بيشترتنان در اعماق  خليج فارس كاهش تنوع و فراواني نرم

احتماال بر اثر افزايش بار شرايط نامطلوب از قبيل فشار زياد و 

يان نمايد، ب كاهش نور كه در حقيقت ميزان غذا را كنترل مي
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اي خود روي تراكم ماكروبنتوزهاي ه نيكوييان در بررسي. كرد

در بررسي هيدرولوژي ) 1384(و ابراهيمي ) 1376(خليج چابهار 

تنان را  و هيدروبيولوژي خليج فارس نيز تاثير عمق بر تراكم نرم

  .نده اعنوان كرد

Redding و  Cory )1975 (هاي خود تاكيد  طي بررسي

هاي جانوري در طبيعت  دند كه توزيع و فراواني كليه گونهنمو

. نتيجه تاثير متقابل و پيچيده پارامترهاي مختلف محيطي است

هاي متفاوتي در مقابل تغييرات  اجتماعات بنتيك نيز واكنش

اين عوامل محيطي در آبهاي . دهند محيطي از خود نشان مي

وري آب، اثر امواج، ساحلي و در مجاورت بنادر شامل تغييرات ش

باشد  هاي جزر و مدي، عمق آب و جنس بستر ميجريان

)Ansari,1994 .( در چنين شرايطي احتماال جمعيت آن دسته

اند  گونه تغييرات عادت پذيري پيدا نموده از انواع بنتوز كه به اين

هايي كه به شرايط  عكس جمعيت گونهر افزايش خواهد يافت و ب

حداقل . اند كاهش خواهد يافت ذيري يافتهمحيطي خاص عادت پ

 1/36درجه سانتيگراد و حداكثر آن برابر  9/23دماي آب معادل 

نتايج آزمون . درجه سانتيگراد در قبل از مانسون بوده است

همبستگي بين فراواني شكم پايان و دما بيانگر ارتباط قوي منفي 

آب فراواني بعبارتي با افزايش دماي . باشد درصد مي 1در سطح 

افزايش تراكم شكم پايان در بعد از . گردد شكم پايان كمتر مي

دما اغلب به . توان به كاهش دماي آب نسبت داد مانسون را مي

عنوان فاكتور تعيين كننده وجود يا عدم وجود يك موجود زنده 

دما و شوري زياد، محيط استرس آوري را بوجود . مطرح است

يا موجودات توان زيست در آن را نداشته  آورند كه بسياري از مي

در ). 1374، مارناني رضايي( اند به حد نهايي تحمل خود رسيده

اين مطالعه تغييرات فراواني، در جمعيت شكم پايان ناشي از 

همانطور كه . وضعيت مانسون در درياي عمان مشهود است

گردد ميزان تراكم در دوره پس مانسون بيش از  مالحظه مي

در ) 1376(نيكوييان . تراكم آن در دوره پيش مانسون است

بررسي ماكروبنتوزها  اين وضعيت را احتماال بدليل فراهم شدن 

تر زيست براي شكم پايان پس از خاتمه دوره شرايط مطلوب

  .مانسون بيان نموده است

ها در دوره  اي دهد كه تنوع  دوكفه نتايج بررسي حاضر نشان مي  

داراي مقدار بيشتري نسبت به دوره پيش از مانسون  پس مانسون

و شكم پايان در دوره پس از مانسون داراي تنوع كمتري نسبت 

گردد، بين  به پيش از مانسون هستند ، همانطور كه مالحظه مي

بدين . شاخص تنوع شانون با فراواني رابطه معكوسي وجود دارد

بديهي است . يابد مي كه با افزايش فراواني، تنوع كاهش امعن

ل از مانسون بقها در  اي عامل كاهش شاخص شانون براي دوكفه

اي ه هاي متعلق به خانواده به علت وجود گونه يا گونه

Lucinidae  وNuculidae   بوده است كه داراي فراواني بسيار

ند و عامل كاهش شاخص شانون شكم پايان در دوره زيادي بود

هاي  نيز به علت افزايش تراكم خانوادهپس از مانسون 

Nassariidae ،Pyramidellidae   وCyclostermatidae  

دهد كه حداكثر  نشان مي مقايسه شاخص تراز محيطي. باشد مي

در بعد از ) 6/0(ها  اي مقدار عددي اين شاخص براي دوكفه

( مانسون و حداكثر مقدار عددي اين شاخص براي شكم پايان 

نتايج فوق بيانگر آن است كه . در قبل از مانسون بوده است) 7/0

شكم پايان داراي پراكندگي يكسان تري در دوره پيش مانسون 

ها داراي  اي اند و دوكفه نسبت به دوره پس مانسون بوده

شاخص . پراكندگي يكسان تري در زمان پس مانسون مي باشند

دهنده مناسب بودن يك زيستگاه براي رشد  اي نشان غناي گونه

باشد و معموال ارزش اين شاخص هنگامي  هاي متفاوت مي نهگو

. يابد كه شرايط محيط نامطلوب و نامساعد باشد، كاهش مي

تواند به  ها در بعد از مانسون مي اي اي دوكفه افزايش غناي گونه

دليل فراهم شدن شرايط مطلوب محيطي و زيستي باشد، 

باعث تجديد مواد بطوريكه مخلوط شدن آبها در زمان مانسون 

غذايي شده كه اين عامل همراه با ايجاد ثبات فيزيكي بستر و 

غني شدن آبها از اكسيژن محلول، موجب ازدياد تنوع فون 

 Jegadeesan and.  گردد بنتيك در دوره پس مانسون مي

Ayyakkannu )1992 ( در بررسي خود در آبهاي ساحلي

ند كه كاهش تنوع سواحل جنوب شرقي هند به اين نتيجه رسيد

اي به مراتب بيشتر از بسترهاي سيلتي  در بسترهاي شني و ماسه

هاي شديد  اي در اثر جريان هاي ماسهچرا كه بستر. و رسي است

مانسون در معرض تالطم و فرسايش بيشتري در مقايسه با 

در بررسي حاضر نيز . گيرند بسترهاي سيلتي و رسي قرار مي

هايي بدست آمده كه  فوق در ايستگاه بيشترين مقادير شاخص

با توجه به مراتب . داراي درصد زيادي سيلت و رس بوده است

هاي تنوع در يك  توان گفت كه تغيير در شاخص فوق مي

تواند بيانگر ايجاد تغييرات  هاي متوالي مي اكوسيستم آبي در دوره

ي ها بنابراين استفاده از شاخص. در شرايط محيطي بستر باشد

هاي اكولوژيك به منظور توصيف شرايط محيطي  تنوع در بررسي

  . ي برخوردار استا حاكم بر يك اكوسيستم آبي از اهميت ويژه
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كنون عوامل مختلفي به عنوان بطور كلي مي توان گفت كه تا

پارامترهاي كنترل كننده فراواني و گسترش اجتماعات بنتيك در 

جمله منطقه خليج فارس  مناطق گرمسيري و نيمه گرمسيري از

در ميان . و درياي عمان از سوي محققين گزارش گرديده است

 عوامل مطرح شده پارامترهايي مانند اندازه ذرات رسوب

)Schmid, 2006( شوري آب ،)Pillai , 1977( جريان آب ،

)Basson, 1977( عمق ،)Currie, 2005 ( و عوامل آالينده آب

)Coles, 1990 (ين تاثير بر تراكم و گسترش فون داراي بيشتر

در چنين شرايطي تعيين اثر يك . اند بنتيك در اين مناطق بوده

فاكتور محيطي به تنهايي بر روند توزيع و فراواني اجتماعات 

كه مجموعه و  در حالي. بنتيك خالي از ايراد و ابهام نخواهد بود

تنوع  عوامل مختلف محيطي است كه بر پراكندگي ويند آفر

  .گذارد اي مي موجودات بنتيك تاثير قابل مالحظه
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