مجله بوم شناسی آبزیان 9-99 :9313 )3( 4

مجله بوم شناسی آبزیان
Journal homepage: http://jae.hormozgan.ac.ir

بررسی فراوانی و تنوع زیستی کرم های پرتار منطقه بین جزرومدی
ساحل تیس ،خلیج چابهار
آرش شکوری ،گیالن عطاران فریمان ،منا عسکری نسب
گروه زیست شناسی ،دانشکده علوم دریایی ،دانشگاه علوم دریایی و دریانوردی چابهار ،چابهار
نوع مقاله:

چکیده

پژوهشی

کرمهای پرتار با داشتن غنای گونه ای و تنوع باال نقش کلیدی را در زنجیره های غذایی آبها ایفا
میکنند .در این تحقیق کرم های پرتار ساحل تیس در خلیج چابهار مورد بررسی قرار گرفتند.
نمونهبرداری در یک دوره یک ساله از تابستان تا زمستان  2931و در طی چهار فصل به وسیله کوادرات
 05در  05سانتی متر صورت گرفت 11 .خانواده و  95جنس و  4گونه پرتار شناسایی شد .جنس های
غالب پرتاران شناسایی شده عبارت بودند ازSpio ،Scoloplos spp. ،Nepthys spp. ، Prionospio sp. :
 Aphelochaeta sp. ،Ophelia sp. ،sp.و  Armandia leptocirrisبیشترین فراوانی پرتاران در فصل
زمستان با  950عدد در متر مربع و کمترین فراوانی با  93عدد در متر مربع مربوط به فصل پاییز میباشد.
آنالیز واریانس دو طرفه بین فراوانی پرتاران در فصول مختلف سال اختالف معنی داری ( )p<5/50را
نشان داد .بیشترین میزان تنوع گونه ای و غنای گونه ای با مقادیر  9/6و  5/99در فصل زمستان و
بیشترین میزان یکنواختی محیطی با رقم ( )5/69در فصل بهار و بیشترین غالبیت با رقم  9/22در فصل
پاییز مشاهده شد .ایستگاه سوم با میانگین  9/13در چهار فصل سال بیشترین میزان شاخص شانون را
دارا بوده که نشان دهنده تنوع بیشتر پرتار در این ایستگاه می باشد .نتایج نشان داد که منطقه مورد
بررسی از لحاظ تراکم و تنوع پرتاران بسیار غنی می باشد .اطالعات به دست آمده از این بررسی می تواند
وضعیت منطقه مورد بررسی را از نظر آلودگی از طریق مقایسه سوابق مشخص نماید.

تاریخچه مقاله:
دریافت39/51/29 :
اصالح39/59/15 :
پذیرش39/59/10 :
کلمات کلیدی:

تنوع گونه ای
دریای عمان
غالبیت
غنای گونه ای

مقدمـه

 نویسنده مسئول ،پست الکترونیکAarash220@yahoo.com :
1

] [ Downloaded from jae.hormozgan.ac.ir on 2023-01-07

ماکروبنتوزها نقش مهمی را در جوامع آبی بازی می کنند که ا ز جمله آن می توان به مخلوط کردن رسوبات و اکسیژن رسانی
به رسوب بستر و چرخش مواد آلی اشاره نمود .عالوه بر آن می توانند به عنوان یک آیتم غذایی برای موجودات دریایی به شمار
روند و همچنین به عنوان یک شاخص زیستی برای بررسی های زیست محیطی باشند ( .)Taheri et al., 2010پرتاران یکی از
رده های غالب کفزیان در جوامع آبی هستند و دارای بیشترین فراوانی در میان موجودات بنتیک هستند (.)Nybakken,1993
این گروه اغلب بین ماکروبنتوزهای بنتیک غالب هستند و معیار مناسبی برای تعیین توزیع و فراوانی جوامع ماکروبنتیک
میباشند ( .)Labrune et al., 2006آنها می توانند تا یک سوم جمعیت ماکروبنتوزها را شامل شوند و به این ترتیب پرتاران باید
در بررسی های ساختار تغذیه ای و بودجه انرژی جوامع آبی گنجانده شوند ( .)Fauchald and Jumars, 1979همچنین این
موجودات سرعت معدنی شدن مواد آلی را در رسوب افزایش داده و باعث اکسیژن رسانی به رسوب می شوند
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( .) Heilskov and Holmer, 2001به عالوه دارای نقش مهمی در زنجیره غذایی هستند و غذای مناسبی برای بسیاری از
موجودات دریایی می باشند ( .) Hutchings, 2001عوامل مختلفی چون فصل  ،دما ،دانه بندی رسوب و مقدار مواد آلی روی
پراکنش پرتاران مؤثر می باشد (.)Nybakken, 1993
شناخت ساختار جوامع جانوری بنتیک عالوه بر افزایش آگاهی ما از منابع زنده هر منبع آبی ،می تواند وسیلهای برای تعیین
تغییرات محیط زیست ناشی از تغییرات انسانی و محیطی باشد .این شناخت می تواند روی تصمیم گیری ها و مدیریت ما در
مناطق ساحلی مؤثر و مفید واقع گردد (طاهری .)2936 ،بررسی تنوع و پراکنش انواع موجودات آبزی چه از نظر اقتصادی و چه
به لحاظ به دست آوردن اطالعات اکولوژیک از منابع آبی ،اهمیت فراوانی دارد (عطاران .)2995 ،ماکروبنتوزها در سیستم های
آبی به عنوان یکی از عناصر بیولوژیکی برای ارزیابی وضعیت زیست محیطی استفاده می شوند ( .)Duan et al., 2009بنابراین
شناسایی و تعیین فراوانی گونه های ماکروبنتیک همواره مورد توجه اکولوژیست های دریایی بوده است (.)Pires et al., 2000
جریانها و بادهای موسمی اقیانوس هند که اصطالحاً به آن مانسون  2می گویند ،به صورت شرایط جوی خاص عمدتاً در بخش
شمالی اقیانوس هند رخ می دهد و روی دریای عمان و در نتیجه خلیج چابهار نیز تغییرات آب و هوایی را باعث می گردد .به
طور کلی آب و هوای مانسونی اقیانوس هند دارای دو مرحله کامالً متفاوت و مشخص می باشد که اصطالحاً به آنها مانسون
تابستانه یا جریان های موسمی جنوب غربی و مانسون زمستانه یا جریانهای موسمی شمال شرقی اقیانوس هند می گویند.
مانسون جنوب غربی همه ساله از حدود خرداد ماه شروع می گردد و حداکثر شدت آن در ماه های تیر و مرداد می باشد و در
اواخر شهریور ماه و مهر فروک ش می کند .جریان مانسون شمال شرقی نیز از نیمه دوم آبان ماه شروع شده ،در ماه های بهمن و
اسفند به حداکثر شدت می رسد و در فروردین ماه فروکش می نماید .جریان های مانسون تابستانه در اغلب سال ها به قدری
شدید است که فعالیت های صیادی را در آب های ساحلی استان سیستان و بلوچستان از جمله خلیج چابهار با مشکل و رکود
مواجه می سازد (نیکویان. )2936 ،

مواد و روشها
این بررسی در ساحل تیس واقع در خلیج چابهار حدوداً در فاصله  9کیلومتری جاده چابهار -کنارك و در مجاورت پاسگاه
ژاندارمری تیس بر روی پرتاران از بهار تا زمستان  2931در طول یک سال انجام شد .نمونه برداری به طور فصلی و یک بار در
یک فصل صورت گرفت و نتایج آن ثبت شد .به این ترتیب که تعداد  9ترانسکت در طول ساحل تیس انتخاب شد و هر یک از
این ترانسکت ها در  9منطقه باالی جزرومدی ،میان جزرومدی و پایین جزرومدی مورد مطالعه قرار گرفتند .موقعیت این
منطقه ها توسط دستگاه  GPSثبت شد.
monsoon
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از لحاظ جغرافیایی منطقه تیس در فاصله  6کیلومتری جاده چابهار -کنارك ،در ساحل خلیج چابهار و در مجاورت پاسگاه
ژاندارمری تیس می باشد که به خور تیس یا خور پاسگاه موسوم است .بخش شمالی خور که توسط موج شکن سنگی در حال
احداث ،از بخش جنوبی آن مجزا شده است .جنس بستر در این قسمت بیشتر شنی  -ماسه ای تا گلی -لجنی می باشد .در
حالیکه بخش جنوبی آن دارای مناطق سنگی می باشد .این خور به دلیل شرایط خاصی که دارد ،یکی از پرتنوع ترین و
جالبترین مناطق مورد بررسی از نظر دارا بودن انوع آبزیان زنده ناحیه بین جزرو مدی می باشد.
این مطالعه در منطقه بین جزو مدی صورت گرفت .منطقه بین جزرومدی شاید یکی از شناخته شده ترین قسمت ها در
آبهای دریایی باشد چون برای پژوهشگران در دسترس می باشد ( .)Nybakken, 1993به دلیل اینکه تاکنون تحقیقات اندکی
روی پرتاران در سواحل دریای عمان صورت گرفته ( ،Taheri et al., 2010عطاران  ،2995نیکوییان  ،2936اکسیری )2930 ،و
همچنین به علت اهمیت وافر پرتاران در جوامع آبی ،این بررسی می تواند کمک شایانی به شناخت این موجودات در این حوزه
باشد .هدف از انجام این تحقیق شناسایی کرم های پرتار موجود در این ناحیه و سپس بررسی ساختار جمعیتی و اکولوژیکی
جوامع موجود می باشد تا در نهایت بتوان از این گروه جانوری جهت بررسی زیست محیطی استفاده نمود.
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جدول  .2موقعیت جغرافیایی ایستگاه های نمونه برداری با استفاده از  GPSدر ساحل تیس در سال 2931

موقعیت جغرافیایی
N

E

ترانسکت
ترانسکت 2

˝65º 96 95/0

˝10º 12 41/4

ترانسکت1

˝65º 96 13/6

˝10º 12 01/6

ترانسکت9

˝65º 96 94/4

˝10º 11 54/6

نمونه برداری در اواخر هر فصل در زمان جزر کامل صورت گرفت .جمع آوری نمونه ها به صورت  9تکرار در هر منطقه باال
جزرومدی ،میان جزرومدی و پایین جزرو مدی با پرتاب کوادرات  05در  05سانتی متر به صورت تصادفی انجام شد .شستشوی
اولیه در محل نمونه برداری توسط الک  055میکرون صورت گرفت و سپس به ظروف پالستیکی مخصوص نمونه برداری منتقل
شد و به وسیله فرمالین  4درصد فیکس شده و به منظور رنگ آمیزی به آنها رزبنگال  2گرم بر لیتر اضافه شد .از هر منطقه
جهت آنالیز بار آلی و تعیین دانه بندی یک نمونه برداشته شد .سپس نمونه ها به آزمایشگاه منتقل شدند و تمام کرم های پرتار
با استفاده از لوپ ( )Olympus, SZ6045, Japanو میکروسکوپ اینورت (مدل  ،CETIساخت بلژیک) شمارش و به کمک
کلیدهای موجود شناسایی شدند ( .)Hutchings, 1984; Rouse and Pleijel, 2001; Jons, 1986; Fauchald, 1977تنوع
گونهای پرتاران با استفاده از شاخص  ، Shannon-Wienerغالبیت از شاخص  Simpsonو غنای گونه ای از شاخص  Margalefو
یکنواختی از شاخص  Camargoمحاسبه گردید (نیکویان ،2936 ،اجتهادی و همکاران)2999 ،
شاخص شانون – وینر از فرمول زیر به دست می آید:

 =Hشاخص شانون -وینر

 = piفراوانی نسبی گونه  iام ()ni/N

 = nتعداد گونه

شاخص مارگالوف از فرمول مقابل محاسبه می شود:

شاخص غالبیت سیمپسون طبق این فرمول محاسبه می شود:

در این فرمول  piعبارت است از نسبت فراوانی هر یک از گونه ها در نمونه که به صورت زیر برآورد می شود:
Pi = ni/N

فرمول کامارگو از این طریق محاسبه می شود:
3

i= 1, 2, 3…, S
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 =nتعداد کل افراد تشکیل دهنده گونه

 =Sتعداد کل گونه ها
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 در کل نمونهi  = سهم گونهpi

= شاخص یکنواختی کامارگوE

= تعداد گونه ها در کل نمونهS

 در کل نمونهj  = سهم گونهpj

 تعداد و فراوانی گونه ها در.) انجام شدBuchanan, 1984( بررسی دانه بندی رسوبات در هر منطقه با استفاده از روش بوکانان
) مورد تجزیه وtwo-way ANOVA(  داده های این پژوهش با استفاده از آنالیز واریانس دو طرفه.فصول مختلف بررسی شد
 اسمیرنوف و مقایسه میانگین ها با استفاده از آزمون-  نرمال بودن داده ها با استفاده از آزمون کالموگراف.تحلیل قرار گرفت
SPSS 22  تمام آنالیزها با استفاده از نرم افزار.توکی برای یافتن اختالف معنی دار در مراحل مختلف نمونه برداری انجام گرفت
 همچنین برای محاسبه شاخص های. استفاده شدExcel 2013  انجام گرفت و برای رسم نمودارها از نرم افزارMinitab 16 و
.) استفاده گردیدKenny and Krebs, 2001( Ecological Methodology تنوع از نرم افزار
نتـایج
 طبق نتایج به دست آمده جنس و گونههای. گونه از کرمهای پرتار شناسایی شدند4  جنس و95  خانواده و11 طی این تحقیق
 باNepthys spp. ، درصد23  با فراوانیPrionospio sp. غالب پرتاران در چهار فصل از نظر درصد فراوانی به ترتیب شامل
9/3  باAphelochaeta sp. ، درصد4/1  باOphelia sp. ، درصد4/6 Spio sp. ، درصد3/4 Scoloplos spp. ، درصد26/9
.)1  درصد بودند (جدول9  با فراوانیArmandia leptocirris درصد و گونه
 لیست جنس و خانواده های کرم های پرتار شناسایی شده در ساحل تیس در خلیج چابهار.1 جدول
خانواده
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جنس

خانواده

2

Scalibregmatidae

Polyphysia sp.

29

Lacydoniidae

Lacydonia sp.

1

Spionidae

Prionospio sp.

23

Lopadorhynchiidae

Pedinosoma sp.

9

Spionidae

Boccardia sp.

15

Nephtydae

Nepthys spp.

4

Spionidae

Spio sp.

12

Oenonidae

Oenone sp.

0

Spionidae

Polydora sp.

11

Opheliidae

Ophelia sp.

6

Syllidae

Odonthsyllis sp.

19

Opheliidae

Armandia leptocirris

3

Syllidae

Sphaerosyllis sp.

14

Orbiniidae

Scoloplos spp.

9

Arabellidae

Arabella iricolor

10

Phascolosomatidae

Phascoloscoma sp.

3

Capitellidae

Capitella capitata

16

Pholoidae

Poloe sp.

25

Capitellidae

Notomastus sp.

13

Pilargiidae

Synelmis sp.

22

Cirratulidae

Cirratulus sp.

19

Sabellidae

Megalomma sp.

21

Cirratulidae

Aphelochaeta sp.

13

Sabellidae

Perkinsiana sp.

29

Cossuridae

Cossura sp.

95

Maldanidae

Maldane sp.

24

Ctenodrilidae

Ctenodrilus sp.

92

Opheliidae

Armandia sp.

20

Dorvilleidae

91

Orbiniidae

Orbinia sp.

26

Dorvilleidae

Ophryotrocha
geryonicola
Ophryotrocha spp.

99

Eunicidae

Marphysa sp.

23

Glyceridae

Glycera sp.

94

Magelonidae

Magelona sp.

4

جنس
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مقایسه درصد فراوانی جنس های غالب پرتاران در طول سال در شکل ( )2ارائه شده است .درصد فراوانی جنس های غالب
پرتاران در فصول مختلف سال نیز در شکل ( )1نشان داده شده است .در شکل ( )9نیز مقایسه ای از درصد فراوانی پرتاران در
فصول مختلف سال ارائه شده است که همانطور که مشاهده می شود ،بیشترین فراوانی پرتاران مربوط به فصل زمستان و
کمترین فراوانی مربوط به فصل پاییز می باشد .طی آنالیز واریانس دو طرفه بین فراوانی پرتاران در فصول مختلف سال اختالف
معنی دار ( )P<0/05وجود داشت .میانگین دمای هوا در فصول مختلف سال بررسی شد .بیشترین میانگین دمای هوا در فصل
بهار با  91درجه سانتی گراد و کمترین آن در فصل زمستان با  12/6درجه سانتی گراد ثبت شد .همچنین بیشترین میزان
دمای سطحی آب در فصل تابستان با  16/4درجه سانتی گراد و کمترین آن مربوط به فصل پاییز با  11/9درجه سانتی گراد
بود.

شکل  .2مقایسه درصد فراوانی جنس های غالب پرتاران طی نمونه برداری ساالنه در ساحل تیس در خلیج چابهار

شاخص های تنوع ،غالبیت و غنای گونه ای برای پرتاران مورد بررسی و محاسبه قرار گرفتند .مقدار شاخص ها برای هر فصل در
شکل ( )4آورده شده است .بیشترین مقدار شاخص تنوع و غنای گونه ای به ترتیب با مقادیر  9/6و  5/99در فصل زمستان
مشاهده شد و بیشترین میزان غالبیت با مقدار  9/22مربوط به فصل پاییز و بیشترین مقدار یکنواختی محیطی ( )5/69در فصل
بهار مشاهده شد .شاخص های تنوع پرتاران به تفکیک ایستگاه در فصول مختلف سال نیز در شکل ( )0ارائه شده است.
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شکل  .1درصد فراوانی جنس های غالب پرتاران در فصول مختلف سال

دانشگاه هرمزگان

دوره  ،4شماره  ،3زمستان 9313

مجله بوم شناسی آبزیان

درصد فراوانی

زمستان

پاییز

تابستان

بهار

شکل  .9مقایسه درصد فراوانی پرتاران در فصول مختلف سال در ساحل تیس

بررسی شاخص شانون در میان ایستگاه های مختلف نشان می دهد که ایستگاه سوم در فصل تابستان بیشترین مقدار ( )9/44و
ایستگاه دوم کمترین مقدار این شاخص ( )1/3را به خود اختصاص داده اند .بیشترین میزان شاخص سیمپسون مربوط به
ایستگاه سوم در فصل بهار ( )5/3و کمترین آن به ایستگاه اول در فصل تابستان ( )5/91می باشد .بیشترین میزان شاخص
مارگالف مربوط به ایستگاه سوم در فصل زمستان ( )9/62و کمترین میزان آن در ایستگاه اول و در فصل تابستان ()2/39
مشاهده شد .همچنین بیشترین میزان شاخص کامارگو در ایستگاه سوم و در فصل بهار ( )5/613و کمترین مقدار آن در
ایستگاه سوم و در فصل زمستان ( )5/413مشاهده شد.

شکل  .4شاخص های تنوع پرتاران در فصول سال در ساحل تیس

در جدول ( )4میزان ( TOMدرصد مواد آلی) در هر فصل و مقدار آن به دست آمده است .بر اساس آنالیز انجام شده بین میزان
 TOMدر فصل زمستان با بقیه فوصول تفاوت معنی دار می باشد .سایر فصل ها از نظر میزان  TOMاختالف معنی داری
نداشتند.
6

] [ Downloaded from jae.hormozgan.ac.ir on 2023-01-07

بعد از انجام آنالیز دانه بندی رسوب مقدار سیلت-رس برای  9ایستگاه و در هر فصل محاسبه گردید .نتایج حاصل از این بررسی
که در جدول شماره  9ارائه شده است ،نشان داد که بافت اصلی رسوب این منطقه دانه درشت و شنی ( )Sandyمی باشد که
دامنه آن بین  30/33-93/01متغیر است و کمترین میزان سیلت – رس مربوط به ایستگاه دوم در فصل پاییز و بیشترین میزان
مربوط به ایستگاه سوم در فصل زمستان می باشد .ایستگاه سوم نسبت به سایر ایستگاه ها دارای میزان سیلت-رس بیشتر و در
نتیجه دانه بندی ریزتری بود.

بررسی فراوانی و تنوع زیستی کرمهای پرتار منطقه بین جزرومدی...

شکوری و همکاران

شکل  .0شاخصهای تنوع پرتاران به تفکیک ایستگاه در فصول مختلف سال

جدول  .9درصد سیلت -رس رسوبات ساحل تیس در فصول سال

فصل/ایستگاه

ایستگاه1

ایستگاه2

ایستگاه3

بهار
تابستان
پاییز
زمستان

0/3
6/1
4/6
6/2

4/9
0/2
4/5
3/9

3/1
9/9
0/5
25/4

ایستگاه2

ایستگاه1

ایستگاه9

فصل/ایستگاه
بهار

1/9

9/2

9/6

تابستان

1/3

9/2

9/6

پاییز

1/0

1/0

9/3

زمستان

9/4

9/9

4/6
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جدول  .4درصد مواد آلی رسوبات در ساحل تیس

دانشگاه هرمزگان

مجله بوم شناسی آبزیان

دوره  ،4شماره  ،3زمستان 9313

بحث
در این تحقیق 11خانواده و  95جنس و  4گونه از پرتاران شناسایی شدند .در تحقیق نیکویان ( 92 ،)2936خانواده از پرتاران
در کل خلیج چابهار شناسایی شد ،که نتایج نشان دهنده غنی بودن این ناحیه از نظر جمعیت پرتاران می باشد .بررسی های
انجام شده در مورد جانوران کفزی نشان دهنده این است که بافت ب ستر و نوع آن ،میزان مواد آلی ،دمای آب و محل قرار
گرفتن ،مهمترین عوامل در الگوی پراکندگی جانوران کفزی می باشند ( .)Holm and Mcintyre, 1984بافت رسوب عامل
مهمی است که نقش اساسی در پراکنش این موجودات دارد ( )Bischoff et al., 2006و به سبب آن تغییر در اندازه ذرات
رسوب و بافت رسوب باعث تغییر در خواص شیمیایی و فیزیکی بستر می شود که به نوبه خود بر ساختار جانوری و گیاهی مؤثر
میباشد ( .)Heilskov and Holmer, 2001بین پراکندگی جانوران و جنس مواد تشکیل دهنده محیط آنها عمدتاً رابطه
مستقیمی وجود دارد (رحمانیان و همکاران.)2999 ،
در بررسیهایی که روی بی مهره گان خلیج چابهار صورت گرفت مشخص شد که عالوه بر تأثیر میزان مواد آلی ،عوامل دیگری
چون اندازه ذرات بر پراکنش کفزیان مؤثر است؛ به این صورت که در بسترهای شنی تنوع و تراکم گونه های مختلف ماکروبنتوز
غالباً بیشتر از بسترهای گلی -رسی است زیرا ذرات بزرگتر ،محیط مناسب تری را برای سکونت اغلب کفزیان فراهم می کند
(نیکویان .) 2936 ،همچنین برخی بررسی ها نشان داده که تراکم ماکروبنتوزها در بسترهای گلی بیشتر است چرا که در چنین
بسترهایی موجوداتی که رژیم غذایی ریزهخواری دارند نظیر کرمها و آمفیپودها تجمع مییابند ( Heilskov and Holmer,
 .) 2001در این بررسی نیز می توان گفت که رابطه معنا داری ( )p<5/50بین فراوانی پرتاران و میزان سیلت-رس وجود دارد
چرا که در مناطقی که میزان سیلت -رس بیشتر بوده فراوانی پرتاران نیز افزایش یافته است .بررسی نشاد داد که بافت اصلی
رسوب این منطقه دانه درشت و شنی ( )Sandyمی باشد که دامنه آن بین  30/33-93/01متغیر است (جدول شماره  )3و
کمترین میزان سیلت – رس مربوط به ایستگاه دوم در فصل پاییز و بیشترین میزان مربوط به ایستگاه سوم در فصل زمستان
می باشد .ایستگاه سوم نسبت به سایر ایستگاه ها دارای میزان سیلت-رس بیشتر و در نتیجه دانه بندی ریزتری بود .فراوانی
بیشتر پرتاران در ایستگاه سوم را می توان به خوبی با میزان درصد سیلت-رس این ایستگاه نسبت داد چرا که با کاهش سایز
دانه بندی میزان مواد آلی موجود در رسوب افزایش یافته و می تواند دلیلی بر افزایش فراوانی پرتاران در این ایستگاه نسبت به
سایر ایستگاه ها باشد.

مقدار شاخص شانون زمانی به صفر نزدیک است که تنوع کم و تنها یک گونه در نمونه باشد .همچنین شاخص غنای گونه ای
نشان دهنده شایستگی یک زیستگاه برای رشد گونه های متفاوت می باشد و معموال مقدار این شاخص هنگامی که شرایط
محیط نامطلوب و نامساعد باشد کاهش می یابد .بررسی شاخص های تنوع گونه ای شانون و غنای گونه ای مارگالف برای
8
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همچنین میتوان نتیجه گرفت که نوع بستر تأثیر چندانی بر پخش و پراکنش جنسهای خانواده های  Spionidaeو
 Nephtydaeکه بیشترین فراوانی را در فصول مختلف به خود اختصاص داده بودند ندارد که این نتیجه با نتایج به دست آمده
توسط اکسیری ( )2930مطابقت دارد .همچنین در بررسی انجام شده توسط عطاران در سال  2995در مورد گروه های عمده
ماکروبنتوزها اینچنین نتیجه گرفته شد که گروه پرتاران بسترهای گلی -رسی را به بسترهای ماسه ای ترجیح می دهند .شاید
بتوان علت اخت الف در فراوانی پرتاران در فصول مختلف سال را به مانسون نسبت داد فراوانی پرتاران در فصل زمستان از میزان
بیشتری برخوردار بوده است که این فصل را می توان در زمان پیش مانسون تابستانه در نظر گرفت .در زمان مانسون به دلیل
اغتشاش آب و به هم خوردن بستر ،محیط زیست برای پرتاران مناسب نمی باشد؛ به خصوص آنکه اکثر پرتاران کفزی بوده و
ثبات بستر شرط اساسی بقای آنها می باشد پس در اثر به هم خوردن رسوبات بستر ،امکان حفر تونل و ساختن لوله به دور
خود را ندارند .در زمان پس مانسون اکثر خانوادههای پرتار به خصوص افرادی که برای زیست به مواد غذایی و از جمله
دتریتها نیاز دارند شروع به تکثیر می کنند .فراوانی بیشتر جنسهای خانواده های  Spionidaeو  Nephtydaeدر فصول
مختلف سال نشان می دهد که این خانواده های پرتاران ،یوری می باشند یعنی قادر به تطبیق زیاد با محیط بوده و خود را با
شرایط سخت تطبیق می دهند (اکسیری.)2930 ،

شکوری و همکاران

بررسی فراوانی و تنوع زیستی کرمهای پرتار منطقه بین جزرومدی...

پرتاران ،در فصول مختلف سال نشان می دهد که فصل زمستان بیشترین مقدار تنوع گونه ای و غنای گونه ای را به ترتیب با
مقادیر  9/65و  5/99دارا بود و فصل بهار کمترین مقدار غنا گونه ای ( ،)1/9همچنین فصل پاییز کمترین میزان تنوع گونه ای
( )9/90را داشتند .در تحقیقی که توسط نیکویان نیز در مورد ماکروبنتوزهای خلیج چابهار انجام شده بیشترین میزان تنوع
گونه ای و غنای گونه ای برای پرتاران با میانگین  9/39و  1/34مربوط به فصل زمستان می باشد .تحقیقات انجام شده روی
پرتاران ماکروبنتیک در قسمت جنوبی ساحل هند توسط  Musaleو  )1525( Desaiنشان داد که رنج شاخص شانون در این
منطقه بین  1/10تا  9/0و غالبیت نیز بین  1/0-9/0می باشد .بررسی حاضر نشان می دهد که تنوع بنتوزها در زمان پیش
مانسون از میزان قابل توجهی برخوردار است که به دلیل ثبات بیشتر بستر و شرایط مطلوب در این دوره می باشد.
همچنین در تحقیق حاضر شاخص غالبیت سیمپسون در فصل پاییز بیشترین ( )5/93و در فصل بهار کمترین ( )5/93مقدار
را دارا بوده است .از آنجا که بین شاخص تنوع و غالبیت رابطه معکوس وجود دارد مشاهده می شود که با کاهش تنوع غالبیت
گونه ای افزوده شده است.
مقدار شاخص تراز محیطی یا ( )Eبین صفر تا یک متغیر است ،با این ترتیب که رقم  Eزمانی به یک نزدیکتر می شود که یک
گونه به تنهایی بیش از سایر گونه ها در نمونه غالب نباشد و برعکس زمانی که یک گونه به تنهایی بیش از سایر گونه ها در
نمونه غالب باشد ،رقم این شاخص به صفر نزدیک خواهد بود .بنابراین در حالت اول تنوع زیاد و در حالت دوم تنوع کم تلقی
می گردد .مقایسه شاخص تراز محیطی برای فصول مختلف سال در ساحل تیس نشان می دهد که این شاخص در فصل بهار
بیشترین ( )5/69و در فصل زمستان کمترین ( )5/99مقدار را دارا بوده است .که این نتیجه نیز با نتایج به دست آمده توسط
نیکوییان مطابقت دارد .این نتیجه بیانگر آن است که کرم های پرتار در فصل بهار دارای پراکندگی یکنواختتری نسبت به سایر
فصول می باشند.
برای پی بردن به وضعیت منطقه مورد مطالعه از نظر تنوع ،از شاخص عمومی که توسط  )2331( Welchارائه شده ،استفاده
گردیده است .براین اساس مناطق فاقد آلودگی ،دارای  Hبزرگتر از  ،9مناطق آلوده دارای  Hکوچکتر از  2و مناطق با H
معادل  2تا  9دارای آلودگی متوسط می باشند .بنابراین با توجه به نتایج به دست آمده ،این منطقه با میانگین  9/93 Hدر
چهار فصل سال فاقد آلودگی شناخته می شود .در شکل ( )4مشاهده می شود که بین غالبیت و ترازی محیطی ارتباط معکوس
وجود دارد که منطقی به نظر می رسد ،چرا که غالبیت نمایانگر توزیع افراد در بین گونه های غالب است و ترازی محیطی
توزیع افراد در میان کل گونه ها می باشد (اجتهادی و همکا ان .)2999 ،همچنین بررسی شاخص تنوع و غنای مارگالف در
ایستگاه های مختلف نشان می دهد که ایستگاه سوم با میانگین  9/13در چهار فصل سال بیشترین میزان شاخص شانون را
دارا بوده ک ه نشان دهنده تنوع بیشتر پرتار در این ایستگاه می باشد .ایستگاه اول کمترین میزان تنوع و غنا را در میان ایستگاه
ها دارا می باشد .از نظر ترازی محیطی نیز ایستگاه دوم بیشترین رقم را به خود اختصاص داده است.
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تغییر درشاخصهای تنوع در یک اکوسیستم آبی در دوره های متوالی می تواند بیانگر ایجاد تغییرات در شرایط محیطی بستر
باشد .همانطور که برقراری ثبات در بستر و فراهم شدن شرایط مطلوب زیست موجب شکوفایی تنوع می گردد ،بروز هر گونه
آلودگی در آب های ساحلی و یا وقوع تغییرات شدید جوی و محیطی (مانند آنچه که در زمان مانسون جنوب غربی اقیانوس
هند پیش می آید) نیز موجب کاهش تنوع و فراوانی در فون کفزیان خواهد شد .بنابراین استفاده از شاخص های تنوع در
بررسی های اکولوژیک به منظور توصیف شرایط محیطی حاکم بر یک اکوسیستم آبی از اهمیت ویژه ای برخوردار است
(اصغری و هکاران .)2993 ،با توجه به نتایج به دست آمده می توان گفت که ساحل تیس در خلیج چابهار یکی از مناطق بسیار
غنی و متنوع جوامع بنتوزی از جمله کرم های پرتار می باشد .عوامل مختلفی در پراکندگی و تراکم پرتاران این منطقه مؤثر
می باشد که از میان آنها می توان به دانه بندی رسوب اشاره نمود .با توجه به اینکه رسوب این منطقه از نوع دانه درشت و
شنی است منطقه مناسبی برای زندگی بسیاری از موجودات بنتیک می باشد .همچنین در این منطقه ،افزایش میزان مواد آلی
تراکم بیشتر کرم های پرتار را به همراه داشت که این امر نشان دهنده تأثیر قابل توجه مواد آلی روی فراوانی پرتاران می باشد.

9313  زمستان،3  شماره،4 دوره

مجله بوم شناسی آبزیان

دانشگاه هرمزگان

 بکر و، لذا محیطی پاکیزه،ساحل تیس در حال حاضر عاری از هر گونه آلودگی صنعتی و شهری در ابعاد گسترده می باشد
 لذا پیشنهاد می شود در حفظ محیط.مساعد برای رشد و نمو موجودات آبزی به خصوص موجودات کفزی الیه بنتیک می باشد
زیست این محدوده آبی اهتمام الزم به عمل آید و هر گونه برنامه ریزی در جهت توسعه صنعتی در جوار این بدنه آبی همراه با
.مطالعات مرتبط به بررسی اثرات سوء زیست محیطی باشد
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