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  چكيده
بردار ساحلي جزيره كيش در دو فصل پاييز و زمستان توسط نمونه هايآببررسي پراكنش و فراواني ماكروبنتوزهاي 

گونه در زمستان شنـاسـايي شد كه فراواني  251متر مربع انجام گرديد. در اين تحقيق سانتي 250گرب با سطح مقطع 
تاران مربوط بود. در بين شكالن، ناوپايان و كمها، پرتاران، سخت پوستان، بادامايپايان، دوكفهترتيب به شكمبه آن ها
مشاهده شد كه براي اولين بار  Lingula lingulaبا نام علمي(Brachiopoda) هاي موجود در گرب، يك بازوپا گونه

گونه  78پايان، گونه متعلق به رده شكم 167شود. در پاييز نيز جزيره كيش گزارش مي يهاآبحضور اين گونه در 
 داران،گونه زره 1گونه نيز متعلق به ناوپايان،  3گونه خارپوستان،  6پوستان، متعلق به سخت گونه 7ها، ايمتعلق به دوكفه

 7/4تا  58/1اي شانون بين ها شناسايي شد. شاخص تنوع گونهايگونه نيز متعلق به چندكفه 1گونه بازوپايان و  1
هاي بين فراواني كفزيان ايستگاه (p<0.05)ري دادهنده اختالف معنيطرفه نشانمتغير بود. نتايج تحليل واريانس يك
-tها در تابستان وجود دارد. همچنين تحليل بين فراواني ايستگاه (p<0.001)داري فصل زمستان و اختالف بسيار معني

test شود.هاي مرحله اول و دوم مشاهده ميداري بين فراوانينشان دهنده تفاوت معني  

  .ساحلي، جزيره كيش و خليج فارس يهاآبكفزيان درشت،  :كلمات كليدي
  

  
  مقدمه. 1

هاي خود از قبيل عمق كم، شوري آب، فارس با ويژگيخليج
ي مخصوصي را سامانهآزاد جهان، بوم يهاآبارتباط محدود با 

اي را در رسوبات و پيوسته تشكيل داده و مجموعه حياتي وابسته
وجود آورده است. با اين فارس بهسطح، داخل و سواحل خليج

هاي وجود، متاسفانه منابعي از قبيل آلودگي ناشي از ريختن زباله
، پساب صنايع و كشاورزي، ب هاشهري و روستايي، فاضآل

هاي ناشي از مواد نفتي از طريق حمل و نقل ضايعات صيد، آلودگي

برداري)، هاي انساني (تاسيسات ساحلي و بهرهتي، فعاليتمواد نف
ها و برخي ساخت و سازهاي ساحلي، تصادم و غرق شدن كشتي

ي عظيم را به خطر سامانهطور ناخواسته اين بومدر برخي موارد به
اندازند. از اين رو مطالعه و كسب اطالعات در رابطه با ميزان مي

ويژه ماكروبنتوزها در دات كفزي بهفراواني، تراكم و پراكنش موجو
عنوان شاخصي براي شناخت بيشتر تواند بههاي آبي ميسامانهبوم

  هاي شيالتي مورد استفاده قرار گيرد.منابع آبي و ارزيابي ظرفيت
روي كفزيان به قرن  اگرچه تاريخچه علم شناسايي و تحقيق بر

گردد، اما قرن نوزدهم ميالدي مصادف با هيجدهم ميالدي بر مي
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فارس و حتي درياي هاي انجام شده در خليجبردارياولين نمونه
تنان اين منطقه بوده و عمان در رابطه با بررسي و شناسايي نرم

مهرگان كفزي اين منطقه پرداخته است. كمتر كسي به تمامي بي
هاي گذشته  هاي دراز محققين كشورمان  نيز در سالطي اين سال

جنوبي كشور  يهاآببه بررسي و شناسايي جانوران كفزي 
، اولين تالش 1352تا  1348هاي پور، طي سالاند. تجليپرداخته

تنان سواحل ايراني خليج و پژوهش را جهت بررسي منظم نرم
گونه متعلق  216فارس انجام داد كه در اين بررسي در مجموع 

پايان مورد شناسايي قرار شكمها و ايجنس از دو كفه 13به 
  ).1373پور، گرفت (تجلي

و  چابهارپايان منطقه شكم 1372تا  1371هاي سماعي در سال
حدود اطراف آن را جمع آوري و شناسايي نمود. در اين تحقيق 

رضايي در ي و معرفي گرديد. يخانواده شناسا 26نمونه از  123
فارس را مورد  تنان هفت جزيره ايراني خليجنرم 1374سال 

خانواده از شكم  43جنس متعلق به  71مطالعه قرار داد و تعداد 
  پايان را شناسايي كرد.

به بررسي تراكم، پراكنش، تنوع و توليد  )1376(نيكويان 
پرداخته است. در اين  چابهارمهرگان كفزي خليج ثانويه بي

گروه از ماكروبنتوزها مورد شناسايي و بررسي قرار  18بررسي 
در كتابي با عنوان اطلس  )1379(زاده و همكاران گرفت. حسين

فارس را كه  تنان خليجگونه از نرم 355فارس، تنان خليجنرم
پايان، شكم از خانواده 73خانواده ( 114گونه و  228متعلق به 

سرپايان و يك از ، يك خانواده هاايدوكفهاز ده خانوا 38
ها) بودند را شناسايي و معرفي كردند. دقوقي خانواده از كيتون

به مطالعه، شناسايي و تعيين پراكنش فون نرمتنان جزيره ) 1380(
، ميردار اقدام به شناسايي و 1381فارور پرداخت و در سال 

لي استان بوشهر كرد. تعيين تراكم ماكروبنتوزها در خورهاي شما
به شناسايي و مقايسه پراكنش  )1386(همچنين محبي درخش 

شكم پايان در دو ساحل گلي شهر بندرعباس (آلوده و تميز) 
  پرداخت. 

Spivak (1997)   در يك بررسي در سواحل خليج
Somborombon هاي در آرژانتين بيان داشت كه بسياري از خرچنگ

وسيع غذايي جهت تغذيه پرندگان ساحلي و مهاجر، پا منبع ده
هستند. اين موجودات از  Haematopus palliatesمانند گونه 

زيست محيطي داراي  و هاي مختلف شيالتي، غذايي، داروييجنبه
اي را در چرخه مواد و انتقال انرژي در اهميت بوده و نقش عمده

   (Rowe, 2003).كنند سطوح زنجيره غذايي ايفا مي

هاي ماكروبنتيك مناطق مدت روي مجموعهبررسي طوالني
بندي نيمه گرمسيري مصبي شرق استراليا نشان داد كه عمق و دانه

گذار است. همچنين نشان داده ها تاثيررسوبات بر فراواني گونه
اي ارتباط زياد و مثبتي با ميزان شد كه فراواني و غناي گونه

پوستان تنان و سختاران، نرمكدورت دارد. در اين بررسي پرت
اند درصد جمعيت ماكروبنتوزي را تشكيل داده 86روي هم 

(Currie and Small, 2004).  
دهد نشان ميJiaozhou نتايج بررسي فصلي ماكروبنتوزهاي خليج 

كه برخي عوامل محيطي مانند دما، شوري و ميزان توليد اوليه و 
وجود مي آيند، با تنوع ساني بههمچنين آلودگي كه در اثر فعاليتهاي ان

زيستي ارتباط نزديكي دارند. در اين بررسي پرتاران گروه غالب 
  ).Haiyan et al., 2006( نداماكروبنتوزي را تشكيل داده

هاي بنتوزي به وسيله در بررسي كه به منظور توسعه شاخص
ارزيابي كيفيت رسوب در خليج تامپا صورت گرفت، نشان داده 

ان شوري و نوع رسوب از عوامل فيزيكي طبيعي مهمي شد كه ميز
هستند كه روي پراكنش و فراواني موجودات بنتيك تأثير دارند و 

 -اي (درصد سيلت اي باال با شوري و رسوبات ماسهتنوع گونه
). اين تحقيق Malloy et al., 2006رس كمتر) ارتباط زيادي دارد (

سواحل كيش و  با هدف بررسي پراكنش مكاني جوامع كفزي
  هاي كفزي دريايي انجام شده است.تعيين تركيب اصلي گروه

  هاد و روش. موا2

برداري از سواحل كيش در دو فصل پاييز و زمستان نمونه
) با سطح Hydrobiosگير ون وين (مدل توسط رسوب 1388
ايستگاه در اطراف  20متر مربع انجام گرديد. از سانتي 250مقطع 

جزيره كيش و از هر ايستگاه سه تكرار جهت بررسي كفزيان 
هاي جانداران در محل ). نمونه1د (شكل شدرشت برداشت 

متر شستشوي اوليه داده ميلي 1توسط آب دريا و الك با چشمه 
س به شده و پس از تثبيت كردن توسط فرمالين بافر شده با بوراك

  آزمايشگاه منتقل گرديد.
در آزمايشگاه زير نور چراغ مطالعه و با استفاده از 

، جداسازي جانداران 2000c-Stemiاستريوميكروسكوپزايس مدل 
هاي الك شده انجام شد. پس از جداسازي جانوران، با از نمونه

هاي كفزيان موجود در هر استفاده از كليدهاي شناسايي گروه
ها از كليد و شمارش شدند. براي شناسايي نمونه نمونه شناسايي

 ;Smythe, 1982و منابع خارجي  1379زاده، تنان حسيناطلس نرم
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Melvin, 1974; Emerson and Jcobson, 1976; Abbott and 

Dance, 1978; Donald and Bosch, 1984; Sharabati, 1981 
  استفاده شد.  Cernohorsky, 1991و

  
  برداري شدههاي نمونه: ايستگاه1شكل 

وارد و محاسبات اوليه  Excelاطالعات بدست آمده در برنامه 
محاسبه ميانگين، خطاي استاندارد، انحراف معيار و نيز رسم  انندم

انجام گرديد. تحليل واريانس يك  برنامهنمودار و تهيه جداول در اين 
- ايستگاه ها در بينطرفه براي تعيين اختالف آماري در فراواني گونه

برداري شده با استفاده از نرم افزار هاي مختلف و دو فصل نمونه
SPSS .انجام شد  

  . محاسبه شاخص تنوع2-1

  از رابطه زير محاسبه گرديد. (´H)شاخص شانون 

)()( 1 iii
s LnppH  

pi  عبارت است از نسبت فراواني هر يك از گونه ها در نمونه
  صورت زير محاسبه مي شود.كه به

Nnp ii /  
ni  تعداد افراد گونهi  وN دهنده تمام تعداد كل افراد تشكيل

  ها در نمونه است.گونه

 ايج. نت3

 برداري متعلقهاي كفزي شناسايي شده در نواحي نمونهگروه
تاران)، و كم ها (پرتارانها، كرمايپايان، دوكفهشكمهاي به رده

داران و شكالن، ناوپايان، بازوپايان، زرهپوستان، بادام سخت
  ).1خارپوستان هستند (جدول 

  (Brachiopoda)هاي موجود در گرب، يك بازوپادر بين گونه
مشاهده شد كه اولين گزارش از  Lingula lingulaبا نام علمي 

ها جزيره كيش است. در بين ايستگاه يهاآبحضور اين گونه در 
كم بود.  برداشت شده تعداد اين گونه نسبتاًهاي كفزي و نمونه

 4الي  2اي واقع در دامنه عمقي پيش از اين، لينگوال از بستر ماسه
ه بود مدي جزيره فارور مشاهده شدو  متر ناحيه ميان جزر

 هـاي طبيعي بستر). لينگوال شـاخص زيستگـاه1374(رضايي، 
متر) دهـانه خليج و دلتـاي  0-18عمق (كم يهاآببوده و در 

گلي و در منطقه ميان جزر و مدي يـافت  اي وبسترهـاي ماسه
رسد فراواني اين گونه با ماهيت بستر و ميزان يبه نظر م .شوندمي

غذاي موجود مرتبط باشد. لينگوال در داخل زمين نقب زده و از 
كنندگي ي تغذيه فيلتركند و سامانهها تغديه ميها و پودهپالنكتون

نشان  3و  2ي در شكل دارد. اين بازوپا در مراحل الروي و نوزاد
  داده شده است.

     
  : الرو پالنكتوني لينگوال3شكل           : نوزاد لينگوال2 شكل

  هاي اصلي كفزي: فراواني جانوري براي گروه1جدول 
 هاي كفزيگروه فراواني (تعداد در هر گرب) هاتعداد گونه

 شكم پايان 896 164

 هاايدوكفه 832 70

 پرتاران 151 *

 پوستانسخت 47 9

 بادام شكالن 44 4

 ناوپايان 20 4

 تارانكم 16 *

 ساير 4 3
 جمع 2010 

  ها شمارش نشده (بيش از يك)تعداد دقيق گونه *
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 ،Trochidaeهاي پا مربوط به خانوادههاي غالب شكمگونه
Solariellidae ،Turbinidae ،Rissoidae،Triphoridae 

Eulimidae ،Scaliolidae ، Ringiculidae هاي غالب ايو دو كفه
  ).2تعلق داشتند (جدول  Veneridaeو  Semelidae هايبه خانواده

  هاي غالب در گرب ون وين: فراواني گونه2جدول 
  فراواني نسبي  گونه  هاي جانوريگروه

  هاايدو كفه
Callista multiradiata 60/21 
Callista florida 81/9 
Ervilia scaliola 21/1 

 spp. 52/7 پرتاران

  پايانشكم

Umbonium vestiarium 50/3 
Pagodatrochus variabilis 73/2 
Bothropoma cf bellula 72/2 
Rissoina ambigue 21/2 
Triphora perversa 03/2 
Euchelus atratus 49/1 
Melanella cumingii 25/1 
Minolia gradata  24/1 
Finella pupoides 14/1 
Ringicula propinquans 99/0 

  
  

هاي اصلي شمارش شده، بيشترين درصد در ميان گروه
ها بوده است ايپايان و دوكفهفراواني متعلق به دو گروه شكم

  ).4(شكل 

  
  هاي كفزي: درصد فراواني گروه4 شكل

و پس از آن در  15بيشترين فراواني ماكروبنتوز در ايستگاه 
ها مشاهده شده است كه جنس بستر در اين ايستگاه 11ايستگاه 

است. بيشترين  اي بسيار نرمماسهترتيب خرده صدفي و به
كمترين  15مشاهده شد. در ايستگاه  24در ايستگاه  پايان نيزشكم
ها را داشتيم. بيشترين ايپـايان و بيشترين درصد دوكفهشكم
، 17، 15هاي مشاهده شد و در ايستگاه 28شكالن در ايستگاه بادام
 ).5 ت (شكلوجود نداش Sipunculids 25و  24، 22، 21، 20

  

  
 هاي مختلفهاي كفزي در ايستگاه: درصد فراواني گروه5 شكل

  تناناي شانون نرم. انديس تنوع گونه3-1

و حداكثر  15در ايستگاه  58/1تنان اي نرمحداقل تنوع گونه
  .)3(جدول  بوده است 11در ايستگاه  06/4آن با مقدار 

  (S)هاي بنتوزي و گونه ('H) : انديس شانون 3جدول 
 H'  S  هاايستگاه

11  07/4 89 

12  45/3 62 

13  40/3 38 

15  58/1 56 

17  34/3 50 
20  50/3 45 
21  93/3 77 
22  80/2 21 
24  18/3 33 
25  25/3 34 
26  01/2 33 

27  87/2 39 

28  66/3 57 
29  92/2 22 
30  48/2 13 

 هاي فصل پاييز شناسايي نمونه. 3-2

پايان، گونه متعلق به رده شكم 167 هاي شناسايي شده،از گونه
 6پوستان، سخترده گونه به  7ها، ايدوكفهرده گونه متعلق به  78

به رده گونه  1ناوپايان، رده گونه به  3خارپوستان، به رده گونه 
رده گونه نيز متعلق به  1بازوپايان و به رده گونه  1 داران،زره

پايان مربوط به گونه غالب شكم ).4بود (جدول  هاايچندكفه
هاي غالب ايو دوكفه Solariellidae و Trochidaeهاي خانواده

 هايتعلق داشتند. در ميان گروه Veneridaeو  Semelidaeبه خانواده 
اصلي شمارش شده، بيشترين درصد فراواني متعلق به دو گروه 

  ).6ها بوده است (شكل ايپايان و دوكفهشكم
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  هاي اصلي كفزيگروه ان: فراواني جانور 4جدول 
 هاي كفزيگروه هر گرب)فراواني (تعداد در  هاتعداد گونه

 شكم پايان 2516 167
 هاايدوكفه 5/1043 78
 پرتاران 5/414 *
 پوستانسخت 5/215 7
 ناوپايان 90 3
 شكالنبادام 5/56 *
 دارانزره 5/20 1
 خارپوستان 17 6
 مرجانيان 6 *
 بازوپايان 5/4 1
 هاايچندكفه 33/44 1

 جمع 5/4384 
  ها شمارش نشده  (بيش از يك)* تعداد دقيق گونه

  
  هاي كفزي: درصد فراواني گروه6شكل 

پايان و خصوص شكمبيشترين فراواني كفزيان درشت (به
مشاهده  40و پس از آن در ايستگاه  23ها) در ايستگاه ايدوكفه

 19پـايان و در ايستگاه كمترين شكم 6شده است. در ايستگاه 
شكالن در داشتيم. بيشترين بادامها را ايكمترين درصد دوكفه

، و 15، 6، 1هاي مشاهده شد و در ايستگاه 40ايستگاه 
46Sipunculids   7وجود نداشت (شكل.(  

  
 هاي مختلفهاي كفزي در ايستگاه: درصد فراواني گروه7 شكل

  تنانانديس تنوع گونه شانون نرم. 3-3

و حداكثر آن  6در ايستگاه  72/1اي نرم تنان حداقل تنوع گونه
  ).5بوده است (جدول  22در ايستگاه  93/3با مقدار 

 (S)هاي بنتوزي و گونه ('H) : انديس شانون 5جدول 

 H' S هاايستگاه

1 50/3 45  
6 72/1 8 
14 72/2 17 
15 29/2 11 
17 02/3 26 
19 19/2 10 
22 93/3 70 
23 53/3 106 
25 90/3 83 
27 53/3 44 
30 71/3 83 
33 72/2 39 
36 35/3 50 
37 95/2 66 
39 85/3 96 
40 51/3 71 
43 58/3 65 
46 02/3 24 
51 40/2 13 

53 66/3 73 

    

داري ي اختالف معنيدهندهطرفه نشاننتايج تحليل واريانس يك
(p<0.05) هاي فصل سرد و اختالف بين فراواني كفزيان ايستگاه

ها در فصل بين فراواني ايستگاه (p<0.001)داري بسيار معني
دهنده تفاوت نشان t-test). همچنين تحليل 6گرم است (جدول 

  هاي مرحله اول و دوم بود.داري بين فراوانيمعني

SEXها (: ميانگين فراواني گونه 6جدول  (  
SEX  برداريمراحل نمونه   
  854/1 ± 094/0  زمستان
  181/2 ± 095/0  پاييز
    

 گيريو نتيجه بحث. 4

و در  15بيشترين فراواني كفزيان درشت در پاييز در ايستگاه 
هاي ها در فصلاست. از اين رو تعداد گونه 23زمستان در ايستگاه 

شود، كمتر هاي دريايي مشاهده ميسرد سال كه بيشترين تالطم
 است.

مورد بررسي در مقايسه با ساير فراواني كفزيان در منطقه 
ي غني بودن بستر اين منطقه از دهندههاي آبي نشانسامانهبوم
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نظر موجودات كفزي است. تراكم كفزيان درشت در خورهاي 
عدد در متر مربع در  23700شمالي استان بوشهر بين حداكثر 

عدد در مترمربع در پاييز ثبت شده است  11660بهار تا حداقل 
كم عمق  يهاآبتنان در در بررسي پراكنش نرم ).1381 (ميردار،

، انجام شد )1374جزيره فارور و هندورابي كه توسط رضايي (
تن در جزيره گونه نرم 27گونه در جزيره فارور و  250

  هندورابي يافت شد.
Coles and McCaine (1990)  با مطالعه كفزيان سواحل

س، فراواني نسبي فارعربستان سعودي در سواحل جنوب خليج
اند و پوستان را تعيين نمودهپايان و سختها، شكمايدوكفه
و مواد آلي  هگيري كردند كه اين كفزيان فيلتركننده بودنتيجه

رسانند. مقايسه نتايج موجود در رسوبات را به مصرف مي
هاي غالب ماكروبنتوزها در اين بررسي حاصل از فراواني گروه

دهد كه اين مشابه در ساير نقاط نشان مي هايبا نتايج بررسي
منطقه ثابت بوده و  يهاآبهاي غالب تقريباً در تمامي گروه

ها در نقاط مختلف متفاوت ميزان فراواني و تراكم اين گروه
جزئي در هاي است و اين امر احتماالً ناشي از وجود تفاوت
 بردارينههاي نموشرايط محيطي حاكم بر هر يك از مناطق و ايستگاه

  شده است.
هاي كفزي در پاييز تقريباً دو در مطالعه حاضر تعداد كل گونه

ها در زمستان بوده است كه در زمستان به دليل برابر تعداد گونه
ها و كمبود سطح مناسب جهت تجمع و نيز  كم شدن ماكروفيت

كاهش دما و بحراني شدن شرايط تعداد موجودات كفزي كاهش 
  يابد.مي

، دماي آب ،ستر و نوع آن، تغذيه ماهيان، ميزان مواد آليبافت ب
ترين عوامل مؤثر در الگوي  از مهمفصل و محل قرار گرفتن 

بين . دنگردتوده جانوران كفزي محسوب ميپراكندگي و زي
 هاآنپراكندگي جانوران و جنس مواد تشكيل دهنده محيط زيست 

بين قطر ذرات ديگر ي سورابطه مستقيمي وجود دارد، از  اًعمدت
اي معكوس وجود رسوب و ميزان مواد آلي موجود در آن رابطه

به شكلي كه با كاهش قطر ذرات بستر ميزان مواد آلي  ،دارد
محل قرار گرفتن ايستگاه از نظر  يابد.موجود در آن افزايش مي

جنس بستر، ميزان پوشش گياهي، ميزان جريان آب و توپوگرافي 
  ).1374رضايي، بستر اهميت دارد (

رسد كه تراكم و فراواني موجودات كفزي به مقدار  به نظر مي
زيادي تحت تاثير جنس بستر اين ناحيه قرار دارد. بستر نواحي 

برداري شده اكثراً از جنس خرده صدفي بوده و در چنين نمونه

يابد. تحقيقـات بسترهايي ميزان مواد آلي كل نيز كاهش مي
است كه جنس بستر يكي از عوامل  انجام شده نشـان داده

هاي هاي كفزي است. بررسيعمـده مؤثر بر پراكنش مجموعه
دهد كه تراكم ماكروبنتوزها  محققين در بسترهاي گلي نشان مي

  (Beakeman and Cadee, 1997)در اين بسترها افزايش مي يابد
موجوداتي كه رژيم غذايي  در چنين بسترهايي عمدتاً

يابند. اما ها و آمفي پودا تجمع ميد، نظير كرمخواري دارن ريزه
ها، غالب ايپايان و دوكفههاي شكمدر اين تحقيق گروه

دادند كه اكثراً رژيم غذايي ماكروبنتوزها را تشكيل مي
ي آب هاهاي كفزي فيلتر كننده غالباً در فيلتركنندگي دارند. گونه

سبت به ساير كم عمق كه غذاي پالنكتوني بيشتري وجود دارد، ن
هاي مناطق، داراي تراكم بيشتري هستند. همچنين در بستر

سخت و سنگي بيش از بسترهاي گلي و رسي سكونت دارند، 
چرا كه در بسترهاي گلي، ذرات ريز رسوبات باعث اختالل در 

  عمل فيلتراسيون خواهد گرديد.
هاي جزاير فارور و هندورابي در ايتنوع و فراواني دوكفه

پايان است. علت اين امر، تكامل صول سال كمتر از شكمتمامي ف
كم عمق ساحلي و قاره اي مي باشد  يهاآبها در اياكثر دوكفه

كه سرشار از مواد معلق بوده و تنها تعداد كمي از خانواده 
هاي مرجاني را گونه محيطها، قابليت سازگاري در اينايدوكفه
  .(Taylor, 1971)اند داشته

آب، مواد غذايي و موجودات زنده، فعل و انفعاالت زيادي را 
تبادل  آن هادر ساختمان اكوسيستم آبي ايجاد مي كند كه يكي از 

 ,Schwoerbelمواد غذايي از رسوبات به آب و بالعكس است (

هاي كفزي، عالوه بر وفور غذا و  پراكنـدگي و تراكم گونه ).1987
مهرگان ها نيز بستگي دارد. بيهجنس بستر به ميزان حسـاسيت گون

آلودگي و  .دهندآبزي نسبت به شرايط زيستي حساسيت نشان مي
 هاآنتواند باعث ايجاد اختالل در زيست شرايط نامطلوب ديگر مي

  را افزايش دهد.  هاآنشده و يا تعداد 
توده بنتوزها گذار بر پراكنش، تراكم و زياز عوامل ديگر تاثير

. همچنين (Nybakken, 1993)فصول مختلف سال است در 
تواند ناشي از تغييرات بيولوژيكي مثل رقابت،  تغييرات فصلي مي

 طرفهنتايج آزمون تحليل واريانس يك و بازگشت شيالتي باشد. شكار
هاي داري بين فراواني ايستگاهدهنده وجود اختالف معنينشان

بين فراواني  (p<0.001)داري زمستان و اختالف بسيار معني
). با توجه به نتايج فوق به نظر 6هاي پاييز است (جدول ايستگاه

وجود آمده در زمستان و پاييز رسد علت اصلي تغييرات بهمي
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باشد كه در شرايط كاهش درجه حرارت و افزايش فشار مي
 مختلف تاثير متفاوتي بر جانداران كفزي دارد.

فصل پاييز نسبت به زمستان  علت افزايش فراواني بنتوزها در
گونه توجيه كرد كه افزايش دما در اواخر بهار و توان اينرا مي

تابستان با افزايش توليدات فيتوپالنكتوني همراه است و در نتيجه 
با ريزش اين توليدات، مواد غذايي بيشتري در اختيار اين 

ي هاگيرد. همچنين در اين دوره زماني فعاليتموجودات قرار مي
زيستي اين موجودات از قبيل تغذيه و توليدمثل افزايش يافته و 

  نيز افزايش خواهد يافت. هاآنفراواني و پراكنش 
 يهاآبها، تراكم ماكروبنتوزها در سامانهدر مقايسه با ساير بوم

 3700تا  900ساحلي گانگولي در سواحل غربي هندوستان بين 
). Prabhuetal., 1993عدد در مترمربع ثبت گرديده است (

منطقه مورد اشاره همواره مقادير  ،براساس نظريه اين محققين
شهري و صنعتي و نيز مواد اضافي ناشي  يهابالزيادي از فاض

كند كه اين عامل هاي صيد و صيادي را دريافت مياز فعاليت
موجب كاهش فراواني ماكروبنتوزها شده است. در تحقيق حاضر 

عدد در متر مربع بوده،  30700تا  760وزها بين فراواني ماكروبنت
هاي انجام شده بيشتر در قسمت برداريكه نمونهبا وجود اين
هاي در نمونه PAHهاي و اما ميزان آاليندهاست ساحلي بوده 

كم بوده و فراواني  وب برداشته شده (بخش شيمي) نسبتاًرس
ساحلي  يهاآبماكروبنتوزها در مطالعه انجام شده بيشتر از 

گانگولي و خليج مارموگا در در هند بوده است كه علت آن شايد 
  باشد. هاآنبسيار آلوده بودن محل تحقيق 

Loyaetal (2004) هاي انساني و ها، فعاليتبيان داشت آلودگي
تواند بر اجتماعات زيستي موجودات مي ب هاو فاضآل Ĥب هاپس

  تاثير گذارد.
Relini (1989) مترهاي كيفي آب (شوري، تفاوت در پارا

كدورت، آلودگي) را از عوامل موثر بر كفزيان دانست كه بسته به 
تغيير در اجتماعات از طريق  گذاشته و ميزان تحمل هر گونه، اثر

- از آن دهند.تركيب وفراواني نسبت به اين شرايط واكنش نشان مي
كنترل كه دما بر پارامترهاي فيزيك وشيميايي آب دريا نقش جايي

كنندگي دارد، تغييرات ساير پارامترها عموماً تابعي از نوسانات دما 
بايد به دقت مورد  شناختيموبهاي كليه بررسي مي باشد كه در
  .بررسي قرار گيرد

برداري و هاي تنوع در مراحل نمونهنتايج مقايسه شاخص
دهد كه مقدار اين شاخص در هاي مورد مطالعه نشان ميايستگاه
متغير است. مقايسه اين  58/1و حداقل  07/4ده حداكثر محدو

دهد كه در مجموع مقادير با دامنه شاخص تنوع شانون، نشان مي
ساحلي كيش نسبتاً باال است  يهاآباي ماكروبنتوز در تنوع گونه

رسد  (در مقايسه با جزاير مجاور فارور و هندورابي). به نظر مي
محيطي همچون دما، اكسيژن  اين امر به دليل اثرگذاري عوامل

  اي باشد.محلول و جنس بستر منطقه بر روي تنوع گونه
توسط  (Rajapur)مشابهي نيز در خليج راجاپور  نتايج كامالً

Harkantra (1994) اي كه حداكثر تنوع گونهطوريدست آمد، بهبه
در نهايت  در اواخر پاييز و بهار ثبت گرديده است. هاآبدر اين 
كيد نمود كه يك عامل به ندرت به تنهايي عمل مي كند و بايد تا

هاي پيچيده بسياري از روند پراكندگي بدون استثنا تابع واكنش
  عوامل است.
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