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 چکیده

ایستگاه  55برداری از  ساکن بستر دریا دردهانه خلیج نایبند، نمونه تنان نرمبررسی بافت رسوبی، تنوع و تراکم  منظور به

 3هر ایستگاه با  و درمربع متر 022/0مساحت ساحل با استفاده از گرب ون وین با  بر ترانسکت عمود 9واقع بر 

از ماسه پوشیده شده است.  موردمطالعهبخش اعظم منطقه  آمده دست بهی ها داده بر اساس تکرار انجام گرفت.

 موردنظرنوع کالس رسوبی را در منطقه  7حضور  Particle Size Analyzerدستگاه با استفاده از  تر قیدقی ها یبررس

رده  ازTellinidae و Semelidae ،Veneridae یها خانواده به شده شمارششناسایی و  تنان نرم تیاکثر مشخص کرد.

و  یا گونهغنای  ،تنوع پراکنش، بر و تغییرات عمق، رسوبی ذرات اندازه ی،موردبررسمنطقه  در تعلق داشت. ها یا دوکفه

با افزایش عمق، افزایش  تنان نرمی و فراوانی کل ا گونه، غنای تنوع ی داشت.دار یمعنو  مهم راتیتأثی زیستی تراز

ترازی زیستی محیط  و شاخص ی را آلودهموردبررسو شانون محدوده  ی مارگالفها شاخص نیانگیمقدار م پیدا کرد.

 را بدون تنش توصیف کرد. موردمطالعه

 .نایبند جیخل ،Particle size Analyzer، بنتیک تنان نرم های اکولوژیک، شاخص :کلمات کلیدی

 
 
 مقدمه. 1

 تشکیل را آبی منابع بستر فون از مهمی بخش ماکروبنتوزها

 گذاری، بازچرخش رسوب دینامیک، تولید ساختار، و در دهند می

حیاتی  نقش دارای زیست محیط آلی و سالمت مواد برگشت و
 ترین مهم به دلیل تنوع تغذیه و زیستگاه، این موجودات باشند. می

غذایی  زنجیره در کلیدی و نقشآبزیان بوده  غذایی منبع
تنان ازنظر  نرم (.Hewitt et al., 2008کنند ) می ایفاء ی آبیها طیمح

درصد  23و  هدش محسوب مهرگان یدومین شاخه بی، ا تعدد گونه
 نیا .(Pati et al., 2015) دهد یمرا تشکیل  کره آباز موجودات 

شیرین  یها دریاها، آب ازجمله ها ستگاهیز در انواعموجودات 
و مشخصه خوبی جهت مقایسه  جهیدرنت ،شوند یمدیده  یوخشک
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تنان که  نرم پراکنش .باشند یم ها ستمیاکوسی تفاوت بین بررس
به علت سبک روند،  بخش مهمی از موجودات بنتیک به شمار می

 به زندگی خاص مانند تحرک کم، چرخه طوالنی زندگی،
، تنوع، ها گونهتغییرات محیطی از طریق تغییرات مربوط به ترکیب 

 Jianqin et al., 2018دهند ) یمفراوانی و بیومس پاسخ 
(Carcedo et al.,2015;. ریتأثتحت  عموماًموجودات  نیا 

فاکتورهای فیزیکی مانند دما، شوری، جنس بستر، عمق و سایر 
 (Carcedo et al., 2015 دنباش یم ستگاهیو زعوامل مانند رقابت 
(Nevesskaj , 2006; .و بستر رسوبات مطابق نظر محققان، جنس 

پراکنش  و تراکم روی تأثیرگذار ترین فاکتورهای مهم از عمق
 ;Carvalho et al., 2012) ماکروبنتوزها برشمرده شده است

(Mayoral, 2011. پراکنش و شناسایی نهیدرزم مطالعه اولین 
 دربازه و همکاران، Melvillبه تحقیقات  فارس جیخلدر  تنان نرم

 که مقاالت متعددی در رابطه با گردد یبرم 1940تا  1890زمانی
زاده و وزیری( به چاپ رساندند فارس جیخلسواحل جنوبی 

 سال در Al-Khayatبر اساس تحقیقات  اما (.1385 حسینی،
 13به قرن  فارس جیخل تنان نرمی بر رو قاتیآغاز تحق ،2005

مطالعات متعددی در جهت تکمیل ازآن  پس.گردد یبرممیالدی 
 پذیرفته است انجام فارس جیخلمنطقه  تنان نرماطالعات مربوط به 

یکتا و  امینی شامل تحقیقات ها آنجدیدترین  که برخی از
(، پاپهن و 2016و همکاران ) El-Sorogy(، 2014) همکاران
 اما .باشد ی( م2019) همکاران و Al-Kandari (،1397) قاجری

، به بررسی و فارس جیخل در منطقه شده انجامبیشتر مطالعات 
و  داشته دیتأک متر یلیم 5 از تر بزرگ یها نمونه شناسایی

 Amini) اند قرارگرفتهو بررسی  موردمطالعهی ریزتر کمتر ها نمونه

Yekta et al., 2014) به همراه منطقه  نایبند شده حفاظت. منطقه
عنوان اولین  به 1382در سال  حرا و خلیج نایبند که شده حفاظت

 از مجموعه باارزش گردید، پارک ملی دریایی ایران ثبت و اعالم
های  گیویژ نیتر واز مهم شده لیگیاهی و جانوری تشک رینظ و کم

 ی حراها وجنگل مرجانیی ها آبسنگ آن وجود سواحل متنوع،
ی به علت نزدیکی به منطقه ویژه ریپذ بیازنظر آس. اما است

 گردد یجز مناطق بحرانی محسوب م انرژی پارس جنوبی،
 برخی پاسخگویی به منظور به(.پژوهش حاضر 1387 ،یرآبادینص)

 بنتیک، وجود تنان نرم تراکم پراکنش، تنوع، نحوه رینظ سؤاالت از

با جنس رسوبات و عمق و  ها یژگیو این بین وجود ارتباط عدم یا
ی اکولوژیک جهت تعیین کیفیت ها شاخصهمچنین بررسی 

 ی رسوبی انجام پذیرفته است.ها بافت

 ها روشمواد و  .2

تنان  و شناسایی نرممنطقه  بافت رسوبی دقیق جهت بررسی
ترانسکت  9واقع بر  ایستگاه 55از  یبردار نمونه ،ساکن بستر

در دهانه خلیج  متر 20تا  3ساحل در محدوده عمق  بر عمود
 ماه بهشتیاردی در بردار نمونه (1 . )شکلنایبند انجام پذیرفت

گرب ون وین با دریایی با استفاده از  طی گشت 1396
مترمربع و در هر ایستگاه با سه تکرار انجام شد.  022/0مساحت

 تعیین سیستمستگاه موقعیت دقیق جغرافیایی توسط در هر ای

 .ثبت گردید D GPSافتراقی مکانی  موقعیت

 
در دهانه  بنتیک تنان نرم موردمطالعه یها ستگاهیا جغرافیایی موقعیت :1شکل 

 خلیج نایبند

محل  بنتیک در تنان نرم بررسی به مربوط یها نمونه
 دریا، آب با شده قیرقدرصد  4 فرمالین محلول با یبردار نمونه

 یها نمونهآزمایشگاه،  در ها نمونه انتقال از پس .شد فیکس

% 70 اتانول محلول شستشو و در 5/0الک  روی بر ماکروبنتوزی
 از استفاده شده، با جداسازی تنان نرمی ها نمونه .شد نگهداری

 ,Bosch et al., 1995; Debruyne)علمی مانند  معتبر کلیدهای

(2003; Al-Yamani, et al., 2009; 2012 سطوح ترین پائین تا 

 ابتدا برای رسوب یها نمونه گردید. شناسایی ممکن تاکسونومیکی

وخشک  یساز آماده پروتکل استاندارد، از استفاده با یبند دانه آنالیز
 با یها الک سری از (. سپس(Collier & Brown, 2005 دیگرد

ذرات رسوبی و  درصد و داده عبور میکرون 63 تا 4 یها چشمه
 ( محاسبه شد.Folk, 1954) روش اساس ی رسوبات بربند طبقه

 میکرون و 63کوچک تراز  رسوبی ذرات آنالیز جهت سپس
 HORIBA دستگاه سایر ذرات رسوبی از تر قیدقهمچنین بررسی 

Laser Scattering Particle Size Distribution Analyzer LA-

در  واقع میکرون، 3000تا  0/ 01 یریگ اندازه محدوده با 950
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 از استفاده با استفاده گردید.تهران ی شناس انوسیاقپژوهشگاه ملی 

 توزیع بودن نرمال  (Kolmogrov-Smirnov)  پارامتری نا آزمون

 فاکتورهای میان ارتباط .گرفت قرار موردسنجش ها داده

 واریانس آنالیز آزمون از استفاده و رسوب با عمق ژئوفیزیکی

 یناپارامتر همبستگی آزمون ( وOne-way ANOVA) طرفه کی

بررسی  بررسی شد. جهت SPSS 21 افزار نرم در اسپیرمن
 Duncan از آزمون شده مشاهدهاختالفات  بودن دار یمعن چگونگی

تعیین  منظور به سیمپسون و شانون یها شاخص استفاده گردید.
 تعداد مارگالف جهت مقایسهی ا گونه غنای ی ،شاخصا گونه تنوع

زیستی پایلو  شاخص ترازی و تنان نرم جمعیت بین در ها گونهکل 
ی رسوبی و ها بافتدر  ها گونه افراد فراوانی تعیین توزیع و برای

 دیگردمحاسبه   PRIMERافزار نرمبه کمک  مختلف اعماق
(Rowe& Pariente, 1992.) 

 نتایج .3

از  موردمطالعهبخش اعظم منطقه  آمده دست بهبر اساس نتایج 
دستگاه  با استفاده از تر قیدقی ها یبررسماسه پوشیده شده است. 
Particle Size Analyzer نوع کالس رسوبی را مشخص  7حضور

ی، ا ماسه لتیس ی ماسه سیلتی،ها کالسکه شامل  دینما یم
گراولی  ی گراول، ماسه گراولی ،ماسه گلیباکمی ا ماسهی، ا ماسه
که  دهد ینشان م جینتا .باشد یمی گراول باکماسه گلی و م

 38ماسه سیلتی بوده که  ،باالترین درصد مربوط به بافت رسوبی
 داده است.را به خود اختصاص  یدرصد از منطقه موردبررس

 هرکدامذرات گراول، ماسه، سیلت ،رس و عمق مربوط به  درصد
 است. آمده( 1جدول )رسوبی در  طبقاتاز 

انواع  و عمق: میانگین و انحراف معیار درصد ذرات گراول، ماسه، سیلت، رس 1جدول 

 شده مشاهدهی رسوبی ها کالس

بافت ذرات 

 رسوبی
 عمق رس% سیلت% ماسه% گراول%

 72/5 ± 91/2 01/0 ±01/0 27/33±13/2 73/66±11/12 0 ماسه سیلتی

سیلت 
 یا ماسه

0 44/6±61/35 48/6±27/64 02/0± 10/0 18/2 ± 03/6 

 8 ±2 /4 0 76/1±50/0 23/98±49/2 0 یا ماسه

ی باکمماسه 
 گراول

37/0±29/2 44/3 ±61/96 13/0±14/1 01/0 ± 02/0 35/3 ± 25/11 

 71/14 ± 03/3 0 23/3±23/0 69/87±19/3 06/9±22/4 ماسه گراولی
ماسه گلی 

 گراولی
12/2±41/7 43/7±98/74 62/7±48/17 01/0± 10/0 60/2 ± 24/16 

ماسه گلی 
 ی گراولباکم

1/0±39/1 41/7±45/75 34/8±02/23 15/0± 13/0 36/3 ± 77/13 

که بین  دهد ینشان م طرفه کینتایج آزمون آنالیز واریانس 
منطقه موردمطالعه ازنظر مقدار  رسوبی یها انواع مختلف کالس

 یدار یاختالف معن عمقهمچنین  و رس ،سیلت، ماسه، گراول
اسپیرمن، ارتباط  آزمونحاصل از  جینتا (.p < 0.05وجود دارد )

 ≥ 0/ 01ی بین تغییرات عمق و میزان گراول )دار یمعنمثبت و 
p ،729 /0 r=) میزان ماسه ،(0/ 01 ≤ p ،482 /0 r=و )  میزان

نشان داد.اما ارتباط منفی و  (=p ،518 /0 r ≥ 0/ 01رس )
( =p،524/0- r ≥ 0/ 01)عمق و میزان سیلت  ی بیندار یمعن

  نشان Duncan آزمون از ی نتایج حاصل بررس مشاهده گردید.
 4ی رسوبی بر اساس میانگین عمق در ها بافتمی دهد که انواع 

قرار  عمق( کمعمیق، نسبتاکم عمق و  نسبتاًعمیق، )گروه 
 .رندیگ یم

رسوبی ماسه گلی گراولی و ماسه گراولی با میانگین  بافت
 لیرا تشکگروه اول  متر 71/14± 03/3و  24/16±60/2 عمقی

که در محدوده عمیق قرار دارد. گروه دوم شامل بافت  دهد یم
ی گراول می باکمماسه گلی  رسوبی ماسه گراولی به همراه بافت

 نسبتاً) متر 77/13±36/3 باشد که در محدوده میانگین عمقی
ه گراولی هم در بنابراین بافت رسوبی ماس عمیق( قرارگرفته است.

رسوبی  بافت .شود یممشاهده  عمیق نسبتاً عمیق و هم محدوده
متر  25/11 ±3/ 35میانگین عمقی  که دارای ی گراولباکمماسه 

 بافت .ردیگ یمقرار  عمق( کم نسبتاً، در گروه سوم )باشد یم
قرار دارد به همراه بافت  8 ± 4/2که در محدوده عمق  یا ماسه

متر و بافت ماسه  03/6±18/2عمق یانگین ی با ما ماسهسیلت 
متر، در گروه چهارم  72/5±91/2عمق سیلتی با میانگین 

 قرار دارد. عمق( کم)
بنتیک، حدود  تنان نرمبه  مربوط یها نمونه بررسی و آنالیز طی

 قرار گرفت. خانواده مورد شناسایی 44گونه متعلق به  110
 یها خانواده به شده شمارششناسایی و  تنان نرم تیاکثر

Semelidae ،Veneridae و Tellinidaeتعلق  ها یا دوکفهرده  از
 ،Turritellidae هایرده شکم پایان، خانواده در داشت.

Haminoeidae و Trochidae ی فراوان بودند که در ها خانوادهاز
ی مختلف حضور داشتند. دررده ناوپایان، تنها دو ها ستگاهیا

مشاهده گردید که  laevidentallidaeو  Dentaliidaeخانواده 
از فراوانی باالتری نسبت به خانواده دیگر  Dentaliidaeخانواده 

از  شده مشاهدهتنها خانواده  Chitonidae خانواده برخوردار بود.
و تنها در یک  رده پلی پالکوفورا بود که با فراوانی بسیار کم

 .(2 ایستگاه مشاهده گردید )شکل
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را نیز در کل  ها یا دوکفهی حاضر، غالبیت و حضور ها یبررس
 67 حدود که یطور به دهد یمنشان  مطالعه موردمنطقه  محدوده

 تعلق دارد ها یا دوکفهبه  کل منطقه،تنان  نرمدرصد از فراوانی 
 (.3 شکل)

 
در کل  تنان نرممختلف  خانواده های مقایسه درصد فراوانی  :2 شکل

 ی شده در دهانه خلیج نایبنداربرد نمونهی ها ستگاهیا

 
ی ها ستگاهیادر کل  تنان نرمی مختلف ها ردهمقایسه درصد فراوانی  :3شکل 
 ی شده در دهانه خلیج نایبندبردار نمونه

ی ها شاخصو ها  آن ، فراوانیها گونه تعداد مقایسه میانگین
و پایلو(  ی مارگالف، شانون، سیمپسونا گونهغنای )تنوع زیستی 

ی رسوبی جنس بستر این ها کالسدر هر کالس رسوبی با تغییر 
 .(2)جدول  دهد یمی نشان دار یمعناختالف  ها کالس

 تنان نرمی ها گونه، فراوانی تعداد افراد میانگین مجموعبیشترین 
در بافت ماسه گراولی  ها گونهی و بیشترین تعداد ا ماسهدر بافت 

ی مارگالف در ا گونه. بیشترین مقدار میانگین غنای شود یمدیده 
ی و ماسه ا ماسه ، ی گراولباکم، ماسه گلی  بافت ماسه گراولی

 .دیگردگلی گراولی مشاهده 
ی ها بافتبیشترین مقدار میانگین شاخص تنوع شانون، در 

و ماسه گراولی  یگراولگلی  ماسه ، گراول باکمی گلی ماسه
شاخص ترازی  شترین مقدار میانگین. در حالی که بیباشد یم

ی و ا ماسهماسه گلی گراولی وسیلت  زیستی پایلو در بافت
ماسه گلی  شاخص سیمپسون در بافت نیانگیمقدار م نیشتریب

ارتباط  ی گراول  مشاهده می شود.باکمگراولی و ماسه گلی 
ی تنوع اکولوژیک با پارامتر عمق نیز سنجیده شد، ها شاخص

که  دهد یمنالیز همبستگی اسپیرمن نشان نتایج حاصل از آ
، تنوع (=p ،554 /0 r ≥ 0/ 01ی مارگالف )ا گونهشاخص غنای 

و غالبیت سیمپسون  (=p ،536 /0 r ≥ 0/ 01ی شانون )ا گونه
(01 /0 ≤ p ،434 /0 r=)، ی مختلف با تغییرات ها ستگاهیا در

شاخص  که یدرصورتی دارد. دار یمعنعمق همبستگی مثبت و 
ترازی زیستی پایلو با تغییرات عمق همبستگی منفی و 

و  اختالف (.=p ،168 /0- r ≥ 0/ 05داد ) ی نشاندار یمعن
با دو  ها آنی ها ردهو  تنان نرمارتباطات میانگین فراوانی کل 

حاصل  جینتا ی قرار گرفت.موردبررسنیز  فاکتور رسوب و عمق
که بین میانگین  دده یمنشان  طرفه کالیز واریانس یـاز آن

ی وجود دارد دار یمعن اختالف با تغییر عمق،تنان  نرمفراوانی کل 
(05 /0 ≤ p). 

 این الگوی تفاوت در فراوانی همراه با تغییر عمق، در کل
 ≥ 0/ 05) شود یمنیز دیده  و کل شکم پایان ها یا دوکفهرده 

p). و پلی  انیناو پاچنین الگویی در کل رده  که یدرحال
حاصل از آنالیز همبستگی  جینتا پالکوفورا مشاهده نگردید.

با  تنان نرمکه بین میانگین فراوانی کل  دهد یماسپیرمن نشان 
ی دار یو معنهمبستگی مثبت  تغییر عمق در هر ایستگاه

. نتایج همچنین نشان (=p ،497 /0 r ≥ 0/ 01)دارد وجود 
با تغییر مقادیر  تنان نرمکه بین میانگین فراوانی کل  دهد یم

 p،537 /0 ≥ 0/ 01، ماسه )(=p ،362 /0 r ≥ 0/ 01) گراول
r=) ( 0/ 01و سیلت ≤ p،523 /0-r=) ،در هر ایستگاه

ی وجود دارد ولی بین تغییرات میزان رس دار یمعنهمبستگی 
ی مشاهده دار یمعنهمبستگی  تنان نرمو میانگین فراوانی 

 .(p ≥ 0/ 01) نگردید
ی ها یژگیوبا  ها ردهاز  هرکدامارتباطات جداگانه بررسی 

گراول، ماسه، سیلت و رس  ژئوفیزیکی شامل عمق، درصد ذرات
، آمده دست بهنتایج  بر اساساست.  مشاهده قابل 3جدول در 

از سایر  مراتب به یا ماسه یها ستگاهیا در ها یا دوکفهفراوانی 
بیشتر در  انیناوپاشکم پایان و  که یدرحالبیشتر است،  ها ستگاهیا

پلی پالکوفورا نیز در  رده .گردند یمبسترهای ماسه سیلتی مشاهده 
ی باکمبافتی ماسه  باکالساین پژوهش تنها در یک ایستگاه 

 متر مشاهده گردید. 7/ 5در محدوده عمق  گراول و
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 مختلف انواع در و پایلو( ی مارگالف، شانون، سیمپسونا گونهغنای )ی تنوع زیستی ها شاخص،  ها آن( مترمربع)فرد در  فراوانی ،ها گونه تعداد مقایسه میانگین و انحراف معیار در :2جدول 

 طرفه کهمراه با نتایج آزمون آنالیز واریانس یموردمطالعه  منطقه در موجود رسوبی یها بافت

 ماسه گلی گراولی ماسه گراولی گراول یماسه باکم یا ماسه یا سیلت ماسه ماسه سیلتی 
ماسه گلی 

 گراول یباکم
ANOVA 

F P 

 پارامتری محیطی عمق

 a 91/2±72/5 a 18/2±03/6 a 4/2±8 b35/3±25/11 d03/3±71/14 d 60/2±24/16 c 36/3±77/13 55/38 00/0 (متر ( عمق

 تنان ویژگی زیستی نرم

 ab 18/0±52 a 07/0±25/0 e06/1±88/8 bc26/0±88/1 d 92/0±79/3 abc15/0±86/0 c20/0±02/2 23/34 00/0 103 ×تراکم افراد 
 ab 7/1±81/4 a 43/0±28/2 e04/26±52/80 67/8 ±13/17 bc d65/12±46/34 abc15/2±82/7 c08/6±40/18 30/34 00/0 فراوانی

 a01/2±55/5 a 63/0±86/3 bc6/3±77/13 a 42/2±14/7 c 96/2±33/15 b 25/1±06/11 bc12/3±44/12 71/27 00/0 ها تعداد کل گونه
 a 14/0±73/0 a 1/0±55/0 b 43/0±49/1 a 22/0±89/0 b 37/0±80/1 b 71/0±44/1 b 43/0±54/1 07/12 00/0 مارگالف یا گونه غنای

 ab 69/0±25/1 a3/0±02/1 bc55/0±58/1 ab7 /0±20/1 c51/0±92/1 c 73/0±00/2 c 48/0±04/2 14/7 00/0 تنوع شانون
 a 13/0±62/0 a1/0±60/0 ab17/0±66/0 a 23/0±59/0 ab 16/0±73/0 b 14/0±81/0 b1/0±80/0 15/3 006/0 سیمپسون

 cd13/0±87/0 d 04/0±93/0 a 2/0±6/0 b09 /0±75/0 ab 17/0±70/0 d 03/0±95/0 bc1/0±81/0 08/11 00/0 ترازی زیستی

 گراول، ماسه، سیلت و رس ی ژئوفیزیکی شامل عمق، درصد ذراتها یژگیوبا  تنان نرمی ها ردهی اسپیرمن بین میانگین فراوانی نا پارامتر: همبستگی 3جدول 

 یها فراوانی رده

 تنان نرم

 درصد رس درصد سیلت درصد ماسه درصد گراول عمق

r P r p r p r p r p 

 ns 039/0 00/0 -0/ 545 ** 00/0 560/0 ** 00/0 354/0 ** 00/0 429/0 ** ها یا دوکفه
 003/0 231/0** 00/0 -362/0 ** 00/0 356/0 ** 00/0 371/0 ** 00/0 514/0 ** شکم پایان

 ns ** 292/0- 00/0 ** 316/0- 00/0 ** 349/0 00/0 034/0 ns -087/0 انیناو پا
 ns 99/0 ns 134/0 ns 113 /0- ns 036/0- Ns 003/0 پلی پالکوفورا

 (.Two-tailed)است  دار یمعن 01/0: همبستگی در سطح **
ns نیست. دار یمعن: همبستگی 

 
ی ها خانوادهعالوه بر این، وجود اختالف یا ارتباط فراوانی 

با فاکتورهای عمق و رسوب نیز بررسی ها  ردهاز  هرکدامفراوان 
بین میانگین فراوانی  آمده دست بهر اساس نتایج ب گردید.
از  Tellinidaeو  Veneridaeو  Semelidae ی فراوانها خانواده

دارد ی وجود دار یمعنی با تغییر عمق اختالف ا دوکفهرده 
(p≤0.05 همچنین بین میانگین فراوانی این سه  خانواده .)

Semelidae (01 /0 ≤ p ،352/0  (r=  ،Veneridae (01 /0 ≤ p ،
336/0  (r=  وTellinidae (01 /0 ≤ p ،207/0  (r= با تغییر عمق

ت در ی وجود دارد.الگوی تفاودار یمعنهمبستگی مثبت و 
ی فراوان ها خانوادهمیانگین فراوانی همراه با تغییرات عمق در 

نیز دیده  Turritellidae، Haminoeidae، Trochidaeشکم پایان 
ی بین میانگین دار یمعنارتباط مثبت و  نیهمچن (p≤0.05) شود یم

 ،=Turritellidae (01/0 ≤ p ،523/0 (r فراوانی خانواده
Trochidae (01/0 ≤ p ،437/0 (r= ،با تغییر عمق مشاهده شد 

 عمق راتییبا تغ Haminoeidae بین میانگین فراوانی که یدرحال
در رده ناوپایان، بین میانگین  ی وجود ندارد.دار یمعنهمبستگی 

با تغییر عمق اختالف Dentaliidae  فراوان  خانوادهفراوانی 
فی و ارتباط من که یدرحال(p ≥ 05/0)ندارد ی وجود دار یمعن
 ≥ 05/0شد )ی بین این خانواده با تغییرات عمق مشاهده دار یمعن

p ،179/0 -. (r=  ی فراوان با میزان ها خانواده و اختالفارتباط
 Semelidae یها خانوادهذرات رسوبی نیز بررسی گردید. بین 

(01/0 ≤ p ،374/0 (r=و  Veneridae (01/0 ≤ p ،249/0 (r= با
وجود  دارد،  دار یمعنارتباط مثبت و  تغییرات میزان گراول

 مشاهده نشد. Tellinidae چنین الگویی در خانواده  که یدرحال
، Semelidae  (01/0 ≤ pمیانگین فراوانی هر سه خانواده  نیب

455/0 (r=. Veneridae (01/0 ≤ p ،503/0 (r= وTellinidae 
(01/0 ≤ p ،227/0 (r=  با تغییرات ماسه، همبستگی مثبت و
ی بین میزان دار یمعنارتباط منفی  مشاهده گردید.اما دار یعنم

 -Semelidae، (01/0 ≤ p ،493/0ی فراوان ها خانوادهسیلت و 
(r= Veneridae  (01/0 ≤ p ،484/0- (r= و خانواده Tellinidae 

(05/0 ≤ p ،187/0- (r=  وجود دارد.ارتباط بین میزان رس و سه
نتایج، بین  بر اساس.کند ینممشخصی تبعیت  خانواده نیزازالگوی

 ≥ 01/0) با میزان گراول Turritellidaeخانواده میانگین فراوانی 
p ،407/0 (r=، ( 05/0ماسه ≤ p ،160/0 (r=01/0رس ) و ≤ p ،

333/0 (r= ی در مورد ول ،مشاهده شد یدار یارتباط مثبت و معن
 دار یمعنی منف همبستگی =p ،184/0- (r ≥ 05/0) سیلتمقدار 

 Trochidaeبین میانگین فراوانی خانواده  نی. همچنمشاهده گردید
 p ،339/0 ≥ 01/0ماسه )=p ،399/0 (r ≥ 01/0گراول ) با میزان
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(r= 01/0 رس ) و ≤ p ،288/0 (r= همبستگی مثبت، اما در رابطه
همبستگی منفی و  -=p ،329/0 (r ≥ 05/0سیلت )با میزان 

 Haminoeidae بین میانگین فراوانی که یدرحال .معناداری دیده شد
ارتباط  گونه چیهسیلت ، ماسه و گراولبا تغییرات میزان رسوبات 

رس همبستگی  میزان تنها با تغییرات ووجود ندارد یدار یمعن
.در رده =p ،179/0 (r ≥ 05/0) دهد ینشان م یدار یمثبت و معن

 با Dentaliidae ادهی بین خانودار یمعنناوپایان ، ارتباط منفی و 
، p ≥ 01/0)و میزان ماسه  =p ،340/0 - (r ≥ 01/0)میزان گراول 

294/0 - (r=01/0)با میزان سیلت  که یدرحال وجود دارد ≤ p ،
322/0 (r=ی مشاهده گردید.دار یو معنی مثبت همبستگ 

 تغییرات میزان رس، میانگین فراوانی این خانواده با وجود نیباا
 .کند ینمالگوی مشخص و ثابتی را دنبال 

 یریگ جهینتبحث و  .4

بر نوع رسوبات و عمق   مطالعه حاضر جهت بررسی ارتباط
ایستگاه و  55خلیج نایبند در  دهانه تنان بنتیک محدوده نرم روی

اساس  متر صورت گرفته است. بر 20تا  3در محدوده عمقی 
 ،موردمطالعهبخش اعظم رسوبات در منطقه  شده انجامی ها یبررس

ماسه پوشیده شده است که در این میان بافت ماسه سیلتی و  از
 نیدر ا.دهند یم پوشش منطقه را بخش نیتر عیوسی ا ماسهسیلت 

است و  افتهی شیافزامطالعه با افزایش عمق، اندازه ذرات رسوبی 
 تنان نرم تیاکثر حضور دارند. تر عمق کمذرات سیلت در نواحی 

 Semelidae ،Veneridae یها خانواده ، بهشده شمارششناسایی و 
تعلق داشت که این نتیجه با  ها یا دوکفهرده  از Tellinidae  و

و  El-Sorogy(، 1391)مطالعات جلیلی و رضایی مارنانی 
 که به ترتیب در (1397( و پاپهن و قاجانی )2016)همکاران 

 یها آبو  یش، جزیره تاروتک جزیره یها آب ساحلی منطقه

مطابقت  باًیتقراست،  شده انجام فارس جیخل غرب شمال ساحلی
 در ها یا دوکفه ، فراوانیآمده دست بهبر اساس نتایج .دارد

بیشتر بود. والیت  ها ستگاهیابه نسبت سایر  یا ماسه یها ستگاهیا
سواحل  ها یا دوکفهفراوانی  بامطالعه( 1392)زاده و همکاران 

تراکم و فراوانی این موجودات  کهبوشهر به این نتیجه رسیدند 
به نسبت  تر درشتی به علت داشتن ذرات ا ماسهی بسترها،در 

بیشتر است که با نتایج فوق همخوانی  مراتب بهبسترهای دیگر 
، شکم پایان بیشترین فراوانی را در منطقه ها یا دوکفهاز  بعددارد.

 Trochidaeو  Turritellidae ،Haminoeidae داشتندوسه خانواده،

 (،1391ی و رضایی مارنانی )لیجل ی فراوان بودند.ها خانوادهاز 
-Al (،2016و همکاران ) El-Sorogyو  (2012همکاران )و  کهن

Kandari ،مشابهی  باًیتقر نیزبه نتایج (2019) و همکاران
 مطالعه، درشکم پایان و ناوپایان در این  اند.حضور رده افتهی دست
مشاهده شد.بر اساس مطالعات اصغری و  ماسه سیلتی بافت

ی یا ماسه ا ماسهبسترهای  ( تراکم شکم پایان در1392) همکاران
 هیتغذاست به دلیل نحوه  تر درشتسیلتی که اندازه ذرات رسوب 

 Mohammed بیشتر است.همچنین مراتب به ،ها آنفیلتر کنندگی 
چنین اظهار  فارس جیخلبر روی سواحل غربی  مطالعه با (1995)

ی دارای تراکم باالیی از طورکل بهداشت که بسترهای ماسه سیلتی 
د. رده پلی پالکوفورا نیز در این باش یمی کف زموجودات 

ی گراول و  باکمبافتی ماسه  باکالسپژوهش تنها  در یک ایستگاه 
مچنین این مطالعه ه درمشاهده گردید . عمق کمدر محدوده 

ی ا ماسه، در بافت تنان نرمی ها گونه، فراوانی تعداد افراد بیشترین
 به .در بافت ماسه گراولی مشاهده شد ها گونهو بیشترین تعداد 

 ژهیو به تنان نرم(، 2016)همکاران  و El- Sorogyاعتقاد 
ی ا ماسه یبسترهابه حضور  لیتما شتریبو شکم پایان  ها یا دوکفه

درصد از بسترهای  70 که یطور بهترها دارند نسبت به سایر بس
پوشیده شده است. از شاخص مارگالف در این  ها آنی از ا ماسه

استفاده  ی رسوبیها بافتی در ا گونهتعیین غنای  جهت مطالعه
ی مارگالف در بافت ا گونهبیشترین مقدار میانگین غنای  .گردید

 گراولی باکم، ماسه گلی  (80/1±37/0) ماسه گراولی
( و ماسه گلی گراولی 49/1±43/0) یا ماسه (،43/0±54/1)
کمترین آن به ترتیب در بافت  و دیگردمشاهده  (71/0±44/1)

و ماسه  (73/0±14/0) یلتیس، ماسه (55/0±1/0) یا ماسهسیلت 
ی دارای طورکل بهدیده شد که (89/0±22/0) ی گراولباکم

، آمده دست بهدیر با توجه به کم بودن مقا .باشد یممقدارکمی 
کرد  توصیف آلوده پژوهش را این دری موردبررسمنطقه  توان یم

 کمی مقدار فاقد یا گونه غنای شاخص مقدار نکهیباوجودازیرا 

را  2 از تر نییپا ( مقادیر2009) همکاران، و Marques  اما باشد یم
. بیشترین مقدار میانگین کنند یممحیط آلوده تفسیر  عنوان به

 گراول باکمی گلی ماسهی ها بافتشاخص تنوع شانون، در 
و ماسه گراولی  (00/2±73/0) یگراولگلی  ماسه (،48/0±04/2)
 یا ماسهی سیلت ها بافتدر  و کمترین آن باشد یم (51/0±92/1)
 کاربردهای از ( یکی2003) Welch  مشاهده گردید. (3/0±02/1)

 آلودگی و سالمت تشخیص میزان شانون را یا گونه تنوع شاخص

 یا گونه تنوع محیط عنوان کرد، به این صورت که اگر شاخص
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 باشد 3 تا 1 بین اگر آلوده، باشد، محیط بسیار صفرتاشانون بین 

 دهنده نشان باشد 3 از بیش و اگرمتوسط آلودگی  حد دارای محیط

که بر این  است محیط و سالمت عاری بودن محیط از آلودگی
 عنوان بهی در خلیج نایبند را موردبررس محدوده توان یماساس 
ی دارای حد متوسط آلودگی نام برد. دامنه تغییرات ا محدوده

ی باشدکه م کصفر و ی (، بینJ)شاخص ترازی زیستی پایلو 
محیط بدون تنش  عنوان بهمحیط با تنش و یک  عنوان صفر به

در مطالعه حاضر (Marques et al., 2009). است شده یمعرف
ماسه  شاخص ترازی زیستی پایلو در بافت بیشترین مقدار میانگین

 دهید (93/0±04/0ی)ا ماسهو سیلت  (95/0±03/0گلی گراولی )
(مشاهده 6/0±2/0(ی ا ماسهو کمترین مقدار در بافت  شود یم

این شاخص  ازنظر شده یبررس، مناطق رسد یمنظر  گردید. پس به
مقدار شاخص غالبیت سیمپسون، بین مطلوبی قرار دارد.در شرایط 

ی که شرایط درزمانو مقدار این شاخص  باشد یم صفرتا یک متغیر
 De Grave et) ابدی یمی نامساعد باشد، افزایش طیمح ستیز

al.,2009 ،شاخص  نیانگیمقدار م نیشتریب(. در تحقیق حاضر
(و ماسه گلی 81/0±14/0)ماسه گلی گراولی  سیمپسون در بافت

ی باکم( و کمترین آن در بافت ماسه 80/0±1/0)ی گراول باکم
( و ماسه 60/0±1/0ی )ا ماسه(، سیلت 59/0±0/ 23)گراول 

افزایش شاخص  لیدل .گردد یممشاهده  (62/0±13/0) سیلتی
فراوانی زیاد  غالبیت، در بافت ماسه گلی گراولی را شاید بتوان به

 Cerithidiumو  pseudominolia nedyma نشکم پایا دو گونه از

sp.  دانست. در بافت  مرتبطیی با این جنس بافت، ها ستگاهیادر
از   .Ervilia sp و  .Paphia spی ها گونهی گراول باکمماسه گلی 

 ها گونهنسبت به سایر  ، از فراوانی باالتریها یا دوکفهرده 
که شاید بتواند دلیلی بر باال بودن شاخص غالبیت  برخوردار بود

بررسی میزان  لحاظ از ی گراول باشد.باکمدر بافت ماسه گلی 
ماسه گلی گراولی و  دو کالس بافتی بافت رسد یمآلودگی به نظر 

این شاخص در شرایط مساعدی  ازنظری گراول باکمماسه گلی 
ن شاخص غنای میانگی پژوهش، نیدر ا بیترت نیا به قرار ندارد.

محیط آلوده و میانگین  عنوان بهی موردبررس، منطقه  یا گونه
 ی دارای حد متوسط آلودگیا محدوده عنوان بهشاخص تنوع 

ی ها ستگاهیاترازی زیستی ،  شاخص که یدرحال .کند یمتوصیف 
آلودگی تفسیر  از ی عاریا محدوده عنوان بهی را موردبررس

( با بررسی 2019)همکاران در مطالعه مشابه،پذیرا و  نماید. یم
که  افتندیبوشهر دری شکم پایان در سواحل ا گونهی و غناتنوع 

 ازلحاظی را موردبررسدو شاخص شانون و سیمپسون منطقه 

. بر اساس کند یممتوسط توصیف  در حدمیزان آلودگی و کیفیت 
 ایش عمق بیشتر، فراوانی کل نرمتنان با افزشده انجامی ها یبررس

در  (1392همکاران )که این نتیجه با مطالعات فارسی و  شود یم
ی استان ها آب ( در2014سواحل بوشهر، امینی یکتا و همکاران )

ی ا گونهبوشهر تا تنگه هرمز مطابقت دارد . با افزایش عمق، غنای 
و تنوع همچنین افزایش یافت که این الگوی افزایش تنوع به 

 مطالعات  امینی یکتا و همکاران دکنندهییتأعمق ،همراه افزایش 
 ژهیو بهموجودات بنتیک  نکهیباوجودا، درمجموع. باشد یم( 2014)

 ریتأثبه بستر بسیار تحت  دنیو چسب، به علت تحرک کم  تنان نرم
تعیین اثر  رسد یم، به نظر رندیگ یمقرار  و رسوب فاکتور عمقدو 

بر روند توزیع و فراوانی این یی تنها بهفاکتور محیطی  یک یا دو
 ابهاماتی همراه باشد. با اجتماعات در منطقه دهانه خلیج نایبند،

Jayaraj (2007و همکاران)  از پارامترهای  کدام چیهبیان کردند
ی اکولوژیک ها شاخصبر  دار یمعناثر  تواند ینمیی تنها بهمحیطی، 

اجتماعات بنتیک بر تنوع و غنای  ها آنزیرا ترکیبی از  داشته باشد،
ی تنوع و ها شاخصارتباط بین  است. همچنین بررسیمؤثر

ی ها یآلودگبه  ها شاخصاین  آنکهپایداری اکوسیستم به دلیل 
ی قابل تفسیر سادگ به، دهند ینمفلزات سنگین واکنش نشان 

را به نسبت یکسان  ها گونه نیست، زیرا این عناصر، جمعیت همه
با در نظر  لذا .(Taylor & Baily (1997, دهند یمقرار  ریتأثتحت 

تحقیقات منسجم  تاکنوناینکه  و گرفتن اهمیت منطقه خلیج نایبند
ی محیطی و ارتباطات ها شاخصبررسی  نهیدرزمو مستمر 

ی اجتماعات و فراوانتوزیع  فاکتورهای محیطی بر چگونگی روند
در منطقه  جهت حفظ این منابع ارزشمند اکولوژیک یکف ز
در این زمینه در  است، امید است در آینده اطالعات کافینبوده 

 اختیار محققان علوم دریایی قرار گیرد.
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