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  چكيده
برداري رسوبات طي سه هاي جزر و مدي در منطقه دلوار (بوشهر)، نمونهسامانهشناختي بوممنظور مطالعه وضعيت بومبه

ي ) در سه سطح جزر و مدي از شش ايستگاه (دو پهنه88) و گرم (تابستان 88)، معتدل (بهار 87فصل سرد (زمستان 
شناختي مربوط به ساختار هاي بومسنگي) انجام گرديد. شاخصي قلوهسامانهاي و دو بومنه ماسهساماگلي، دو بوم

پاركر  - اي برگروينر، ترازي زيستي پايلو، غالبيت گونه -اجتماعات ماكروبنتيك درون رسوبات شامل تنوع زيستي شانون
) p<05/0دار فصلي(ي اختالف معنيدهندهنتايج نشاند. شاي مارگالف، به همراه متغيرهاي محيطي محاسبه و غناي گونه

ها بود. فراواني ماكروبنتوزهاي مورد مطالعه ( بيشترين ويژه شوري و درجه حرارت در اغلب ايستگاهمتغيرهاي محيطي به
ار دبندي درشت همبستگي معنيفرد در مترمربع) با درصد دانه 6 ±077/0و كمترين در داالرام  75±943/2در كري، 

) نشان داد. مقادير نسبتاً p<01/0دار مثبت (بندي ريز و مواد آلي كل، همبستگي معني) و با درصد دانهp<05/0منفي (
) و نيز 353/8و  183/0، 055/0ترتيب اي مارگالف (بههاي تنوع شانون، يكنواختي پايلو و غناي گونهتر شاخصپايين

ي شرايط طبيعي دهندهدر دالرام و طي فصل زمستان محاسبه شد كه نشان) 972/0( پاركر -باالتر شاخص غالبيت برگر
توان به اثرات سوء سنگي رستمي را ميي قلوهسامانهاي بود. شرايط نامناسب حاكم بر بومي ماسهسامانهدشوار اين بوم

ي شرايط دهندهمطالعه نشاني مورد ها در منطقهي صيادي نسبت داد. اگرچه نتايج شاخصمحيطي ناشي از اسكلهزيست
شناختي بهتري نسبت به ساير سنگي كري از وضعيت بومي گلي هاله و قلوهسامانهمحيطي مطلوب نبود، اما بومزيست
). اسكله نيز 133/0پاركر  -و غالبيت برگر 792/0و  833/0وينر  -هاي تنوع شانونها برخوردار بودند (شاخصايستگاه

ها)، وضعيتي مشابه با هاله نشان داد. از اين رو، شناختي (از جمله متغيرهاي محيطي و شاخصمهاي بودر اغلب ويژگي
-ي امكان ايجاد اين بومدهندهي گلي جزر و مدي طبيعي و مصنوعي، نشانشناختي اين دو پهنهشباهت وضعيت بوم

سامانه بود. با بررسي نتايج اين مطالعه، ضرورت عنوان رويكرد مديريتي مبتني بر بومي مورد مطالعه بهها در منطقهسامانه
 نمايد.ناپذير ميي مورد مطالعه امري اجتنابها در منطقهسامانهحفاظت از اين بوم
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  .فارس شناختي، ماكروفونا، دلوار، خليجهاي بومهاي بين جزر و مدي، شاخصسامانهبوم  :كلمات كليدي
 

  
 مقدمه. 1

شدت نسبت به ساير منابع دريايي با  مناطق ساحليامروزه 
لتاي د. قرار دارند رويهبرداري بيبهرهدر معرض بيشتري 
هاي ، سواحل، تپهب هاتاآل، هاي سيالبي، دشتهارودخانه

هاي مانگرو و ديگر ، جنگلي مرجانيهاسنگفرشساحلي، 
اين منطقه . هستندشامل را اين گستره  ياجزا ،يهاي ساحلپديده

% جمعيت 60% از سطح زمين را در بر گرفته و حدود 18حدود 
 18جهاني را در خود جاي داده است. نود درصد صيد جهاني و 

بوده ها محصول اين مناطق درصد از كل توليد اوليه اقيانوس 33تا 
از  كنند،د آلي درياها را تأمين ميدرصد موا 90تا  80و از آنجا كه 

 (,Balasubramanianنظر بيوژئوشيميايي اهميت خاصي دارند 

هاي متنوع موجود در مناطق ساحلي، سامانه. در ميان بوم)1999
عنوان بستري براي سكونت، تغذيه، انواع بين جزر و مدي به

 شناختي باالييگذاري و پرورش نوزاد، داراي پتانسيل زيستتخم
 (,Webber and Thurman, 1995; Balasubramnianهستند

اين بوم مهره كفزي در هاي بيتوزيع و فراواني گونه. 1999)
 هاسامانهمحيطي آن بومارتباط نزديكي با وضعيت زيستها سامانه

است  هاآن شناختيبومهاي آشيان داشته و بازتاب ويژگي
(Ansari et al., 2003).  كه سنجش و ارزيابي چندين دهه است

طور وسيعي جهت شناسايي و پايش به تغييرات در جوامع كفزي
گيرد. مورد استفاده قرار مي ساحلياثرات انساني بر محيط زيست 

محيطي مربوط به دفع فاضالب در ارزيابي مخاطرات زيست
 (,Janson and Frid اليروبي ، (Jarho et al., 1996)مناطق ساحلي

 (,.Gray et al., 1990; Kingston et al نفت و استخراج )1995

ساختار جوامع مذكور  تحليل هايي از كاربردتنها نمونه 1995)
دليل است كه موجودات اين وسيع كاربرد، به  ياين دامنه .است

ها را به مرور زمان و اثرات آالينده بودهكفزي تقريباً غير متحرك 
، شناسايي و شمارش اين برداريتر نمونهحفظ كرده و از همه مهم

ها از سهولت بيشتري گروه از موجودات در مقايسه با ساير گروه
ماكروفونا  .(Eleftheriou and McIntyre, 2005) برخوردار است

هاي مهم جانوران كفزي از اجزاي مهم رژيم عنوان يكي از گروهبه
ي ارتباطي حائز شود و از اين رو حلقهغذايي ماهيان محسوب مي

اهميت براي انتقال انرژي و مواد غذايي بين سطوح مختلف 

اي هاي زماني و مكاني در تركيب گونهاي هستند. تفاوتتغذيه
شناختي مانند توليد اوليه، رقابت تواند تابع عوامل متعدد زيستمي

. تغييرات (Simpson et al., 2005)و سازگاري با محيط نيز باشد 
و ساليانه در متغيرهاي محيطي و عوامل زيستي  طبيعي فصلي

ها ميزان موفقيت در زادآوري و نيز مرگ و مير افراد گونه تواندمي
الشعاع قرار و به تبع آن ساختار اين اجتماعات كفزي را تحت

. مطالعاتي كه پيش از اين در سطح دنيا (Nybakken, 1993)  دهد
(Borja et al., 2009; Pinto, et al., 2009)  و نيز استان بوشهر

اند، ) انجام شده1376؛ ميردار، 1376؛ ولوي، 1376زاده، وزيري(
اهداف انجام اين  اند.خوبي بر موارد فوق صحه گذاشتهبه

هاي ارزشمند بين جزر و مدي در سامانهمطالعه، معرفي بوم
شناختي منطقه با ي مورد مطالعه، بررسي شرايط بوممنطقه

شناختي و هاي بومجتماعات ماكروفونا و شاخصاستفاده از ا
بوده  هاآنارائه راهكارهاي مديريتي در راستاي حفاظت بهتر از 

  است.

  ها. مواد و روش2

در  بوشهر،در شهرستان تنگستان  ساحلي دلوار يمنطقه
 كه يشرقارتفاعات  فارس در غرب واي بين خليجمحدوده
بافت  قرار دارد. ،گيرندهاي فصلي از آن سرچشمه ميرودخانه

اما در طول  )،1376 ،(ولوي اي بودهعمومي نوار ساحلي ماسه
سنگي نيز ديده قلوه مدي و و هاي گلي جزرسامانهاين نوار بوم

گلي بزرگ ي پهنه مورد مطالعه، يدر شمال محدوده. دنشومي
(دور از مراكز صنعتي و  مدي در كنار خور هاله و جزر

. در اسكله قديمي محمد عامري تنها شودديده ميمسكوني) 
كننده آب دريا براي اين اسكله، جزر و مد است و جريان تأمين

تواند نوعي پهنه گلي جزر و مدي مصنوعي ايجاد گرديده كه مي
جهت مطالعه و مقايسه با انواع طبيعي سودمند واقع گردد. دو 

) و هاي تفريحياي باشي (در معرض فعاليتسامانه ماسهبوم
ي مصب دالرام (دور از مراكز صنعتي و مسكوني) نيز در دهانه

سمت در ادامه مسير به اند.هاي فصلي واقع گرديدهرودخانه
با سرچشمه گرفتن از  هاي فصليبستر رودخانهدر  جنوب،

  گردد.هاي زيادي مشاهده ميسنگقلوه ارتفاعات،
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از جمله سنگي قلوه هاي ارزشمندسامانهبومبه مرور زمان 
رستمي (در معرض آلودگي ناشي از اسكله) و كري (دور از 

هاي سامانه. موقعيت جغرافيايي بومانددهشايجاد  مراكز صنعتي)
  ارائه شده است. 1مورد مطالعه در شكل 

  
 در سواحلدر منطقه مورد مطالعه  يگانهشش هايسامانهبومموقعيت : 1 شكل

  .خليج فارس

)، معتدل 1387برداري طي فصول سرد (بهمن نمونه
سطح  رسوبات هر سهاز ) 1388) و گرم (مرداد 1388(ارديبهشت 

هاي عمود صورت ترانسكتجزر و مدي، به تعداد سه تكرار، به
شد. در هنگام جزر انجام  به صورت كامالً تصادفي بر ساحل و

 مترسانتي 50×50با  استفاده از كوادرات  هاي رسوبنمونه
ي درون شمارش ماكروفونا شناسايي و جهتبرداشت گرديد. 

 70متر و همراه با اتانول ميلي 5/0رسوبات (با عبور از الك 
درون ظروف  ،بندي و مواد آلي كلدانه درصد)، و نيز تحليل

ساعت به آزمايشگاه انتقال داده  24پالستيكي ظرف مدت كمتر از 
. همزمان با برداشت (Eleftheriou and McIntyre, 2005)شدند 
ثبت گرديدند.   هاي فوق در هر نقطه، متغيرهاي محيطي نيزنمونه

 (,Buchananهاي خشك بندي با استفاده از سري الكتحليل دانه

هاي ريز، متوسط و بندي ذرات رسوب به گروهو طبقه 1984)
 هايمنحني تجمعي رده. (Wentworth, 1922)درشت انجام گرديد 

گانه جهت نسبت دادن تعداد نماهاي موجود به هشتاي اندازه
 (,Buller and McManusسامانه يك منبع تأمين رسوب بوم

نيز ترسيم گرديدند. محاسبه مقدار كل ماده آلي موجود در  1979)
هاي رسوب از روش فيزيكي و با سوزاندن مواد آلي موجود نمونه

د انجام شد گرادرجه سانتي 550هاي رسوب در دماي در نمونه
)(Eleftheriou and McIntyre, 2005 .و  آميزيجهت رنگ

و از كليدهاي  (Walton, 1952)جداسازي افراد از روش رزبنگال 
هاي مختلف ماكروفونا شناسايي معتبر جهت شناسايي آرايه

. بعد از (Kira, 1965; Tirmizi, 1982; Jones, 1986)استفاده شد 
از حالت نرمال، جهت بررسي  هابررسي تابعيت توزيع داده

ها و اختالف متغيرها بين فصول مختلف در هر كدام از ايستگاه
هاي داراي نوع بستر مشابه در ايستگاه هاآننيز بررسي اختالف 

 ANOVAهاي پارامتريك ترتيب آزمونصورت دو به دو، بهبه
(براي  T- test، و همچنين  Tukeyهمراه پس آزمونطرفه بهيك
 Kruskal-Waliisهاي غيرپارامتري هاي نرمال) و نيز آزمونمتغير

(براي متغيرهاي غيرنرمال) و سرانجام  Mann-Wittney Uو 
جهت بررسي  Spearmanو  Pearsonهاي همبستگي آزمون

و با استفاده  05/0همبستگي متغيرها با يكديگر در سطح اطمينان 
انجام شد. ارزيابي  SPSS 16.00 for Windows از نرم افزار 

 - هاي شاخص تنوع شانونمنطقه با محاسبه شاخص شناختيبوم
 (,Pielouپايلو  ، شاخص(Shannon and Wiener, 1963)وينر 

 (Jørgensen et پاركر -اي برگرهاي غالبيت گونهشاخص ،)1977

al., 2005( اي مارگالف و غناي گونه(Margalef, 1958)، به  و
 (Biological Diversity Professional Betaافزاركمك نرم

(BDPro, 1997 .انجام شد  

  . نتايج3

توزيع نرمال براي  يدهندهنشاناسميرنوف  -كالموگروف آزمون 
بندي دانه و ، مواد آلي كلpHمتغيرهاي درجه حرارت، شوري، 

بندي ريز و درشت و نيز فراواني ماكروفونا متوسط بود. متغيرهاي دانه
انحراف  ±ميانگين ساالنه  آزمون، فاقد توزيع نرمال بودند.در اين 

 آورده شده است. 1معيار متغيرهاي بيوتوپ و بيوسنوز در جدول 
 داروجود اختالف معني يدهندهطرفه نشانيك ANOVAزمون آ
)05/0<p( هاي درجه حرارت بين فصول مختلف در ايستگاه

ي كنندهمشخص Tukeyآزمون  بنابراينمنطقه مورد مطالعه بود. 
بود كه  05/0ها، در سطح اطمينان اختالف ذكر شده در ايستگاه

 يكنندهمشخص هانشان داده شده است. اين آزمون 2در شكل 
 6تا  2هاي ايستگاهدار بين مقادير شوري وجود اختالف معني

آورده شده است  3طي فصول مختلف بود كه در شكل 
)05/0<p .(تايج آزمون نANOVA آن بود كه  طرفه حاكي ازيك

ها فاقد اختالف ايستگاه همهدر بين فصول مختلف در  pHمقادير 
وجود اختالف  ازآزمون ). اما اين p>05/0( ه استبود دارمعني
به  هادر همه ايستگاه مواد آلي كلفصلي مقادير  )p>05/0( دارمعني

پس  مشاهده شده ازاختالف . خبر داداستثناي ايستگاه اسكله و باشي 
ه شده نشان داد 3گانه در شكل هاي ششدر ايستگاه Tukeyآزمون 
  ). p>05/0است (
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  هاي با بستر مشابهدر ايستگاه هاآنو مقايسه  مورد مطالعه يگانههاي ششمتغيرهاي بيوتوپ و بيوسنوز ايستگاهو  انحراف معيار ± ميانگين ساالنه :1جدول 

  متغير/ايستگاه (C°)درجه حرارت  (ppt)شوري TOM  pH)%(  )%دانه بندي درشت (  )%دانه بندي ريز (  مربع) (فرد در متر فراواني ماكرو فونا
337/1±50/79  a 635/4±88/77  a 660/0±62/0  a 968/8±43/29  a 465/0±05/8  a 644/4±87/47  a 656/2±38/27  a هاله  
718/0±50/42  b054/9±11/72  b 057/1±55/0  a786/10±33/29  a 324/0±10/8  a972/4±87/49  a 711/2±50/27  a اسكله  
577/0±00/22  a 976/3±98/12  a 289/3±39/3  a 594/3±72/7  a 390/0±06/8  a 108/5±59/48  a 463/1±32/28  a باشي  

104/3±59/6  a 207/4±67/14  b 280/4±83/5  a 550/7±38/15  b 488/0±17/8  a 093/5±88/47  a 402/2±67/28  b دالرام  
236/1±11/19  a 067/4±90/18  a 007/11±29/23  a 454/6±22/14  a 386/0±31/8  a 000/5±22/47  a 626/1±88/26  a رستمي  
357/2±44/122  b423/3±93/29  b 054/4±62/13  a 021/8±02/17  a371/0±13/8  a659/3±72/47  a 169/1±59/26  a كري  

  هاي با بستر مشابه است.دار بين ايستگاهاختالف معنيدهنده وجود حروف نامشابه براي هر متغير نشان

        
  گانه به تفكيك فصلهاي ششايستگاه و شوري درجه حرارت: نمودار تغييرات 2شكل 

  
گانه به هاي ششايستگاه هاي تغييرات درصد مواد آلي كلنمودار: 3 كلش

  تفكيك فصل

ي همبستگي دهندهنشانSpearman همچنين آزمون همبستگي 
) و p>01/0بندي ريز (دار مثبت محتوي ماده آلي كل با دانهمعني

ميانگين ترين و پايينباالترين ) بود. p>05/0فراواني ماكروفونا (
، (زمستان) در كريترتيب بهزي ناي درون رسوبوفراواني ماكروف

متر مربع فرد در  6±077/0و  75±943/2ميزان به (بهار) دالرام و
مشخص نمود  Kruskal-Waliisآزمون غيرپارامتري  دست آمد.به

داري در فراواني كه در هاله، اسكله، باشي و كري اختالف معني
-Mann  آزمون نا، طي فصول مختلف وجود ندارد.وماكروف

Wittney U 05/0( داراختالف معني نيز خبر از<p ( مقادير
هاي دالرام و رستمي در فصل ايستگاهي ناوي ماكروففراوان

همچنين آزمون  .دادزمستان با دو فصل بهار و تابستان 
Spearman 05/0داري (همبستگي معني<p را ميان مقادير اين (

) 05/0بندي درشت (منفي و در سطح اطمينان متغير با مقادير دانه
 هاينشان داد. آرايه )01/0بندي ريز (مثبت و در سطح اطمينان و دانه

 4شاخه،  3شناسايي شده ماكروفوناي درون رسوبات متعلق به 
جنس و گونه بودند كه در جدول  14خانواده و  16راسته،  9رده، 

منحني فراواني تجمعي اندازه ذرات به  اند.معرفي گرديده 2
-4A-B: ،2-4Bمتر (بزرگتر از به ميلي ايهاي اندازهتفكيك رده

C:، 1-2C-D: ،5/0-1D-E: ،25/0-5/0E-F: ،125/0-25/0F-G: ،
0625/0-125/0G-H:  625/0كوچكتر از وH-I:( هاي ايستگاه در
  نشان داده شده است. 4گانه در نمودارهاي شكل شش
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  )5- 6( ) و كري5-5( )، رستمي5-4( )، دالرام5- 3( )، باشي5- 2( )، اسكله5-1( هاله هايسامانهبندي بومدانهنمودارهاي فراواني تجمعي  :4 شكل

باالترين مقدار شناختي، هاي بوماي شاخصدر بررسي مقايسه
 833/0 برابر با ، در منطقه مورد مطالعهوينر -شانونشاخص تنوع 

ترين به دست آمد. همچنين پايين )انزمست( در كري اين مقدار .بود
محاسبه  055/0به ميزان  )زمستان( مقدار اين شاخص در دالرام

گلي  يسامانههاي با نوع بستر مشابه، بومسامانهدر ميان بوم گرديد.
. اما نسبتاً نزديك به آن بود اسكله داراي مقادير كمتر از هاله،

در تمام  كري سنگيقلوه يسامانهدر بوم وينر -شانونشاخص تنوع 
شاخص  نشان داد. را رستمياز باالتري به مراتب فصول مقادير 
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، در هاله و كريهاي ، باالترين مقدار را در ايستگاهپايلويكنواختي 
اگرچه شاخص فوق الگوي  نشان داد. 1فصل تابستان، معادل 

ا دست نداد، امبارزي را جهت مقايسه ايستگاه هاي با بستر مشابه به
نزديكي مقادير شاخص طي هر سه فصل در دو در مورد آن، 

  توان ذكر نمود.را مي ي گلي هاله و اسكلهسامانهبوم

  حاضر ي(خانواده، جنس و گونه) در مطالعه ماكروبنتوزهاي شناسايي شده :2جدول 
Family species 
Capitellidae capitella capitata (Fabricius, 1780) 
Nephtyidae nephthys sp. 
Nereididae perinereis cultrifera (Grube, 1840) 

p. nuntia (Lamarck, 1818) 
Diogenidae diogenus avarus (Heller, 1865) 

paguristes perspicax (Nobili, 1906) 
Grapsidae metopograpsus messor (Forskål, 1775) 
Macrophthalmidae macrophthalmus sp. 
Porcellanidae petrolisthes indicus (De Man, 1893) 
Ocypodidae 
Tanaidacea 
Veneridae callista umbonella (Dillwyn, 1817) 

dosinia alta (Vine, 1886) 
Donacidae donax scalpellum Gray 
Thellinidae tellina capsoides (Lamarck, 1818) 
Mytilidae modiolus auriculatus (Krauss, 1848) 
Pteriidae pinctata radiata Leach 
Potamididae cerithidea cingulata (Gmelin, 1791) 
Olividae oliva oliva (Linnaeus, 1758) 

  

و به  )زمستان( همچنين كمينه مقدار اين شاخص در دالرام
پاركر  –برگر شاخص باالترين مقدار دست آمد. به 183/0ميزان 

 )25/0آن ( كمترين مقدارو  972/0به ميزان  )زمستان( در دالرام
شاخص اما كري و طي فصول زمستان و بهار مشاهده شد.  در

در رستمي و ) را 185/43(، باالترين مقدار اي مارگالفگونهغناي 
 ) معادلزمستان( ترين مقدار را در دالرامدر فصل تابستان و پايين

به  قادير اين شاخص در اسكله نسبت به هالهنشان داد. م 353/8
  ميزان اندكي بيشتر بود.

  گيري. بحث و نتيجه4

ي تأثير كامالً دهندهنشانها درجه حرارت در همه ايستگاه
هاي مورد سامانهمحسوس فصول مختلف بر درجه حرارت بوم

مطالعه حاضر متحمل  هاي گليسامانهبومزيستمندان  مطالعه بود.
در مقياس زماني و مكاني بودند. درجه حرارت بيشتر نوسانات 

در حفظ ثبات نسبي درجه حرارت  يعنوان عاملآب دريا به
به تبع  و ريزتربندي دانه. (Barnes et al., 1981)نمايد عمل مي

 عنوان عاملتوان بهرا مي جريان كمتر آب بين رسوبات آن
 هاسامانهبوم در اين نوع دماييبيشتر  هاينوسان كنندهتوجيه
در مناطق جزر و مدي، همانند درجه  .(Alongi, 1997) دانست

حرارت، شوري نيز از يك شيب در عرض منطقه و در بين 
سطوح مختلف برخوردار است كه اين الگو همانند درجه 

شوري آب دريا در هر نقطه . (Knox, 2000)حرارت است 
-واقعيت در بوم اين .درجه حرارت است و اساساً تبخيرمتأثر از 
ترين نقطه به خشكي هاي بين جزر و مدي كه در نزديكسامانه

نتايج  .(Alongi, 1997) تر استقرار دارند، نسبتاً پررنگ
مطالعات انجام شده پيشين در استان بوشهر نيز دال بر همبستگي 

زاده، دار مثبت اين دو متغير با يكديگر بوده است (وزيريمعني
تنها در موارد  pHتغييرات محسوس ). 1376و ولوي،  1376

هاي آلي رخ خاصي چون ورود حجم قابل توجهي از آالينده
عنوان بافري در برابر تغييرات دهد. محيط همگن آب دريا بهمي

عدم اختالف  .(Sindermann, 2006) كندعمل مي pHشديد 
مقادير اين متغير در مقياس مكاني و زماني در مطالعات قبلي 

فصول و نيز  )1380ميردار،  ؛1376زاده، وزيري ؛1376(ولوي، 
   مؤيد اين نكته باشد.تواند مطالعه حاضر مي و كل دوره مختلف

سطح بيشتري در  تر،بندي ريزهاي با دانهسامانهبومرسوبات 
اين  دارند.ساير انواع سواحل  سوباتر نسبت به واحد حجم

 گلي، هايسامانهوضعيت، توأم با دسترسي اندك امواج، به بوم
تا مقادير بيشتري از مواد آلي را در كند فراهم مي راامكان اين 

از آنجايي كه ذرات آلي  .(Barnes et al., 1985) بر داشته باشند
گردند، نشين ميسبك هستند و فقط در شرايط آب آرام ته

سامانه و ي معكوسي بين محتوي مواد آلي رسوبات بومرابطه
بندي وجود دارد. بنابراين آشفتگي و تالطم آب و در پي آن دانه

ميزان ماده آلي موجود در رسوبات يك سامانه به نوع بستر آن 
و ولوي  1376زاده در سال . وزيري(Knox, 2000)بستگي دارد 

دار به وجود همبستگي معني در مطالعه خود 1376در سال 
مثبت بين فراواني موجودات زنده مورد مطالعه با اين متغير 

تواند در بيشتر بودن ميزان عامل ديگري كه ميدست يافتند. 
 هاسامانهبه ساير انواع بومهاي گلي نسبت سامانهمواد آلي كل بوم

 قابليت بيشتر .(Ray, 2000) است زيستيتأثيرگذار باشد، عامل 
تر، در بندي درشتاين نوع سواحل نسبت به سواحل با دانه
عنوان عاملي توان بهميزباني تراكم بيشتري از زيستمندان را مي
 ها قلمداد نمودسامانهمؤثر ديگري در ميزان ماده آلي اين بوم

(Mc Lachlan and Brown, 2006) ،در بسياري از موارد .
زايش ميزان ماده آلي در هاي نفتي ممكن است موجب افآالينده

ويژه در رسوبات آن گردند هاي ساحلي و بهسامانهمحيط بوم
(Sindermann, 2006). هاي نفتي حجم زياد آالينده بنابراين
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در قابل توجهي تواند سهم مي رستمي ناشي از شناورهاي بندر
   ي آن داشته باشد.سنگقلوهسامانه محتوي مواد آلي بوم

بندي هاي مختلف دانهتجمعي ردهبا دقت در منحني 
دستيابي به مقايسه واضحي از گانه، عالوه بر هاي ششايستگاه

هاي سامانهيابيم كه بومدرميهاي مختلف، سامانهبافت بستر بوم
كننده منبع تأمين عنوانبهتوانند تنها مي ، با دارا بودن يك نماگلي

د همان جريان جزر توانكننده مياين منبع تأمين رسوبات باشند.
و مدي باشد. اين وضعيت حتي در فصل زمستان كه تنها فصل 

اما  نيز تقريباً مشابه بود. استبارندگي در منطقه مورد مطالعه 
، سنگياي و قلوهماسه يسامانهبوم نوع هاي تجمعي دومنحني

ها در سامانهكه اين بومي اين نكته باشد دهندهتواند نشانمي
 (Bullerهستند داراي دو منبع تأمين كننده رسوباتاغلب فصول 

and McManus, 1979( .كننده وجود بيش از يك منبع تأمين
توان ترتيب ميويژه در دو فصل زمستان و بهار، بهرسوبات را به

مدي بهاره شديدي كه تا  جزر و هايجريانبا بارندگي و نيز 
كند و در پيدا ميها ادامه بيشترين فواصل خشكي درون آبراهه

بين جزر و  هايسامانهها را به بومبازگشت، رسوبات بستر آبراهه
  دهد توجيه نمود. مدي انتقال مي

هاي سامانههاي مؤثر بر بومترين ويژگيبندي يكي از مهمدانه
تواند داراي تأثيرات مستقيم و غير جزر و مدي است كه مي

. (Chapman, 2002)باشد  سامانههاي بوممستقيم بر ساير ويژگي
يك همبستگي  1380و ميردار در سال  1376زاده در سال وزيري
بندي (درصد سيلت و رس) با فراواني دار مثبت را ميان دانهمعني

  دست آوردند. موجودات مورد مطالعه به
همساني نتايج حاصل از بررسي اختالف ميان مقادير فراواني 

دست بستر مشابه و همچنين نتايج بههاي با ماكروفونا در ايستگاه
بندي آمده از بررسي اختالف بين مقادير مربوط به دو رده دانه

طي كل دوره مطالعه از يك سو و همبستگي  هاآندرشت و ريز در 
بندي درشت دار و متفاوت ميان مقادير اين متغير با مقادير دانهمعني
اين واقعيت ي دهندهتواند نشانبندي ريز از سوي ديگر، ميو دانه

 هاي بين جزر و مدي بهسامانهبندي رسوبات در بومباشد كه دانه
يك عامل محيطي بسيار مهم مؤثر بر فراواني افراد  عنوان

اي كه ماكروفوناي درون رسوبات مطرح است؛ نكته
  مورد تأكيد قرار گرفت. 2002در سال  Ralloو   Arberasتوسط

هاي سامانهاسكله، نسبت به بوم و گلي هاله يسامانهدو بوم
در شاخص تنوع سنگي داراي كمترين تفاوت اي و قلوهماسه
 هايسامانهاين نكته شايد ناشي از نوع خاص بومند. وينر هست - شانون

نمود كه اسكله بندر محمد  ظهارتوان ااين دو ايستگاه باشد، اما مي
عامري كه در كنار اين اسكله قديمي تأسيس گرديده، داراي حداقل 

محيطي بر اجتماعات ماكروفوناي درون تأثيرات سوء زيست
   گلي همجوار خود بوده است. يسامانهرسوبات بوم

هاي تنها مطالعات محدودي بر روي ارزيابي پهنهبا وجودي كه 
در جبران نواحي از  هاآنساخت و موفقيت گلي جزرو مدي انسان 

هاي طبيعي صورت سامانهكاركرد و ارزش بوم يبين رفته و احيا
 (,.Hosokawa, 1997; Evans et al., 1998; Lee et alگرفته است

(1998; Ray, 2000، همراه ساير تأمل در نتايج اين شاخص به
هنمون سازد تواند ما را به اين نكته رشناختي ميهاي بومشاخص

محيطي، رويكردها و مالحظات زيستكه با مد نظر قرار دادن 
عنوان هاي پرتوليدي در منطقه بهسامانهبوم توان از ايجاد چنينمي

باالترين  1376يك راهكار مديريتي ياد كرد. وزيري زاده در سال 
وينر براي جوامع ماكروبنتيك استان بوشهر  -مقدار شاخص شانون

  دست آورد.در ساحل گلي ناي بند به 369/1را معادل 
هاي تفريحي هاي ساحلي ناشي از  فعاليتتخريب ريز زيستگاه

اي تأثيرگذار هاي ماسهسامانهبر ساختار اجتماعات ماكروفونا در بوم
. مقايسه شاخص شانون (Mc Lachlan and Brown, 2006)است 

ي باشي و دالرام اسامانه ماسهها در دو بوموينر و ساير شاخص –
 يگونه كه در نقشههماندهد. خوبي اين واقعيت را نشان ميبه

تنوع سامانه، مقادير شاخص دو بوماين گردد، در مذكور مالحظه مي
براي اين گروه از موجودات زنده داراي تفاوت وينر  - شانون

 هاي گلي منطقه مورد مطالعه بود. بهسامانهبيشتري نسبت به بوم
در فصل زمستان بيشتر شاخص مذكور در باشي، مقادير  نحوي كه

تر سال، مقادير شاخص در از دالرام بود. اما با شروع فصول گرم
  بيشتر گرديد. دالرام از باشي 

الگوي تغييرات فصلي متغيرهاي محيطي  با وجود يكسان بودن
توان اظهار تنها دليلي كه براي اين تغييرات مي، سامانهاين دو بوم

هاي انساني د اين نكته است كه از آنجا كه در باشي فعاليتنمو
گردد، تنوع جهت تفريح و تفرج، با شروع فصول گرم سال آغاز مي

سامانه را تحت تأثير سوء قرار داده ماكروفوناي ساكن در اين بوم
اي را در طول سال گونه مراجعهاست. حال آنكه در دالرام هيچ

اي سامانه ماسهعنوان يك بومبا اين وجود، دالرام به شاهد نيستيم.
هاي فيزيكي قرار داشته و كمترين مقادير تنوع در معرض آشفتگي

و باالترين مقادير غالبيت در اين بوم سامانه تأييدكننده نتايج حاصل 
اي استان هاي ماسهسامانهاز ساير مطالعات پيشين بر روي بوم

  ). 1380؛ ميردار، 1376؛ ولوي، 1376زاده، بوشهر است (وزيري
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همچنين با وجود اينكه شاخص باالترين مقادير خود را در 
ما بايد ا ،سنگي كري نشان دادقلوه يسامانهتمام فصول در بوم

عنوان نمود كه عوامل آالينده تأثير چشمگيري بر اين تنوع 
وح وضتوان بهمنحصر به فرد دارند. واقعيت تأسف بار اخير را مي

  سنگي آلوده بندر رستمي مالحظه نمود.قلوه يسامانهدر بوم
عالوه، همسان بودن نتايج شاخص مارگالف با ساير به

توان به وابستگي زياد اين شاخص به سطح و ها را ميشاخص
برداري نسبت داد. اگرچه اين شاخص در توجيه حجم نمونه

ت، اما شرايط زيست محيطي منطقه چندان توانمند نبوده اس
برداري، كارآمدي تر نمونهممكن است در حجم و سطح وسيع

 -برگر  شاخص. (Jørgensen et al., 2005)بيشتري را نشان دهد 
با  ي مشابهياي است و الگوغالبيت گونه يدهندهنشان پاركر

هاي مورد سامانهاز وضعيت زيست محيطي بوم شاخص تنوع
ر اين شاخص نسبت به دست داد، اما حساسيت بيشتمطالعه به

،  (Jørgensen et al., 2005)سامانهبومهاي آلي به ورود آالينده
 سامانه قلوهسبب گرديد كه اختالف مشهود مربوط به دو بوم

عدم همخواني نتايج گر شود. سنگي، در اين شاخص بيشتر جلوه
شناختي در مطالعه هاي بومشاخص مارگالف با ساير شاخص

  نيز مشهود بوده است. 1380و ميردار،  1376وزيري زاده، 
با دقت در نتايج حاصل از اين مطالعه اين نكته قابل برداشت 

هاي هاي مورد مطالعه در بسياري از ويژگيسامانهاست كه بوم
ند و هست بيوسنوز و بيوتوپ داراي الگوي زماني و مكاني متمايز

نه مفيد ساماجهت مديريت كارامدتر مبتني بر بوم هاآنشناخت 
 ي جزر و مدي دلوار در برخي از نواحي، بهخواهد بود. منطقه

ويژه پيرامون اسكله بندر صيادي رستمي از وضعيت بسيار 
محيطي الزم نامطلوبي برخوردار بوده است و الزامات زيست

هاي ارزشمند، هيچگونه تأخيري سامانهجهت حفاظت از اين بوم
  تابد. را برنمي

ويژه هاي گلي جزر و مدي مصنوعي بهههمچنين احداث پهن
در حد فاصل خور هاله تا سايت پرورش ميگوي دلوار مي تواند 

محيطي، در دستور كار راهكاري مفيد در جبران اثرات سوء زيست
 ي مناطق ساحلي كشوري اجرايي طرح مديريت يكپارچهكميته

  قرار گيرد.
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