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  چكيده
منطقه بحركان يكي از چهار حوزه مهم نفتي خليج فارس و حائز اهميت از نظر اقتصادي است. اندازه ذرات رسوبي 

شناختي بسيار تأثيرگذار است. در بررسي بوم زياز عوامل مهمي است كه بر روي توزيع و گسترش فون كف
متري در  1ها از عمق ترانسكت به موازات ساحل تعيين گرديد. اولين نمونه 2ايستگاه در  14اُستراكدهاي اين منطقه 

 به رسوبات از برداريآوري شدند. نمونهمتري از منطقه زير جزر و مدي جمع 10منطقه جزر و مدي و بقيه در عمق 
 63 الك رسوبات با .شد انجام رسوبات سطح متريسانتي 5 و از cm25/8 بردار با مساحتگرب و هسته يوسيله

 جداسازي ها در آون خشك شدند و عملشدند. ارگانيسم آميزيدقيقه رنگ 30به مدت  بنگال رز با و شسته ميكرون
متر در  1بيشترين تراكم در عمق  .شد در زير هود انجام 1تتراكلريدكربن ي شناورسازي باوسيلهبه موجودات اين

 cm210فرد در  3444متري فصل تابستان در كل  10و كمترين تراكم در عمق  cm210فرد در  10495فصل زمستان 
و شاخص سيمپسون  78/0، شاخص يكنواختي هيل 03/2متر شاخص تنوع بريلويين  1شمارش گرديد. در عمق 

ها و در هر دو فصل عالي و در كل ايستگاه MDSبا استفاده ازتخمين زده شدند. جورشدگي محاسبه شده 44/0

——— 
1 CCL4 
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 بود. 01/0مقدار استرس آن 

 .، خليج فارس، گربMDSاُستراكد، تنوع، تراكم، :كلمات كليدي
 

  
 مقدمه. 1

بندپايان بزرگترين شاخه جانوران هستند كه قدرت سازگاري 
بسيار زيادي با شرايط مختلف محيطي داشته و به همين جهت در 

شوند. اُستراكدها يك گروه از بندپايان در هر نوع محيطي يافت مي
مناطق ساحلي تا عميق، ها از سراسر جهان هستند كه در اقيانوس

ي شيرين، در چند هاآب، در اغلب هامردابهاي ساحلي، در مصب
هاي مرجاني و در ميان ي آبسنگسامانهزيستگاه خشكي، در بوم

  ).Cohen et al., 2007شوند (جانوران اعماق دريا يافت مي
 بسترهاي نرماين موجودات از نظر تعداد، دومين گروه فراوان 

 و باز و نقش بسيار مهمي در زنجيره غذايي دريا ندشومحسوب مي
با محيطي كه در آن  آن هاروابط نزديك  كنند.چرخش مواد ايفا مي

هاي مهم عنوان شاخصشود كه بهكنند باعث ميرشد مي
پارامترهاي محيطي مثل دما، شوري، نوع بستر و غلظت عناصر 

 Frenzel andمختلف در آب و رسوب در نظر گرفته شوند (

Boomer, 2005 عنوان منبع مهم غذايي به). اين موجودات همچنين
ها ميگو و خرچنگ ،درياها از قبيل ماهي براي موجودات اپي بنتيك

طور ويژه به ،اين موجودات در بستر رحضوآيند. به حساب مي
تعداد است. به علت هاي وابسته به رسوبات تنشمستعد پذيرش 

داشتن  ولد، دوره كوتاه زاد و ثابت و ساكن، زيستگاه نسبتاً فراوان،
هاي هاي حساس به آشفتگيعنوان شاخصبهالروهاي كفزي 

ميزان گذشت زمان ها با توجه بهثير آلودگيأشاخصي از ت و محيطي
  .)Bruce, 2002(شوند محسوب مي

تغييرات در شوري، شيمي آب، خصوصيات فيزيكي بستر، 
مل موجب تغييراتي در تركيب دما، اكسيژن و پايداري اين عوا

). Frenzel and Boomer, 2005شود (اجتماعات اُستراكدها مي
هاي مايوبنتوزي بوده و در اين موجودات يكي از مهمترين گروه

نگاري ها، تاريخپروري، اكتشافات نفت با استفاده از فسيلآبزي
ها در طول حفاري، تجديد ساخت و بهم پيوستگي آب و اليه

عنوان مدل هاي دريايي و هم غيردريايي، بههم در محيطهوايي 
شناختي، شناختي، زيستها براي مطالعات تكاملي، بومارگانيسم

دليل داشتن اسپرم غول پيكر) هاي توليدمثلي (بهتنوع و مدل
هاي تست امروزه يكي از ارگانيسم هاآنعالوه، كاربرد دارند. به

شوند. محسوب مي 1شناسي محيطيهاي سماستاندارد براي تست
عنوان شود و بهاز اُستراكدها براي پايش كيفيت آب استفاده مي

براي تغييرات آب و هوايي مطرح  »گروه هشداردهنده«يك ٍ
  ). Martens and Horne, 2009هستند (

Paik (1977)  ،52  گونه اُستراكد در خليج فارس و درياي عمان
اين  بندي كرد كه تفاوتجتماع دستها 4را در  هاآنوي ثبت كرد. 

  .عمق آب، رسوب و نوع زيستگاه بوداز نظر  بنديدسته
Al-Abdul-Razzaq توزيع 1982 سال در همكاران و 

 كردند، مطالعه كويت در Sulaibikahat خليج در را اُستراكدها
 مطالعه از انواع اين در هاخانواده ترينطوري كه فراوانبه

Loxoconchidae و Cytheridae بود.  
Mostafawi (2003)  ،شناختيبومبر روي تاكسونومي ،

كار كرد و  در بوشهر پراكندگي اُستراكدهاي سواحل خليج فارس
، عالوه ي جديدگونه 7موفق به يافتن گونه شناسايي شده،  50از 

شد. در اين بررسي  1965هاي شناخته شده تا سال بر گونه
مهم براي  عواملمكن است كه نوع بستر و عمق م دريافت

  .دنهاي اُستراكد خليج فارس باشبرخي از گونه شپراكن
شناختي آن، با توجه به اهميت تنوع زيستي خليج فارس و بوم

دليل تفاوت احتمالي هاي جزر و مدي و زير جزر و مدي بهمنطقه
دليل قرار مورد بررسي قرار گرفت. ساحل بحركان به هاآنبين 

هنديجان كه از بنادر مهم حوزه جنوبي كشور  گرفتن در بندر
شود، از نظر اقتصادي و همچنين اشتغال ساكنين محسوب مي

اين  اُستراكدهاي مورد توجه قرار گرفته است. شناسايي گونه
ها (تغييرات آب و هوايي) و عمق بر روي منطقه و تأثير فصل

دات ميزان شباهت و اختالف ايستگاهي اين موجو، تنوع ،پراكنش
  از جمله اهداف مورد مطالعه هستند.

  ها . مواد و روش2

 1هاي ترانسكت در عمق 2ي مهم اقتصادي بحركان در منطقه
متري (منطقه زير جزر و مدي)  10(منطقه جزر و مدي) و 

——— 
1 Ecotoxicology 
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ايستگاه انتخاب گرديد  7مشخص شدند و در هر ترانسكت 
  ). 1(شكل 

  
  بحركانساحل مورد مطالعه در  يهاي منطقهايستگاه :1شكل 

 m2025/0با سطح مقطع  1ي گرب ون وينوسيلهبرداري بهنمونه
سانتيمتري باالي  5از  cm25/8و كُر هسته بردار با مساحت 

صورت گرفت. از هر  1389و تابستان  1388رسوبات، در زمستان 
نمونه  3نمونه رسوب جهت جداسازي اُستراكدها و  3ايستگاه 
بندي و كربن آلي كل و مواد آلي كل برداشت گرديد. براي دانه
 هاي زيستي اضافه شد، به% جهت تثبيت به كليه نمونه10فرمالين 
  .)Kapusta et al., 2005(ها را پوشاند كه كامالً روي نمونه طوري

 يوسيلههاي رسوب هر ايستگاه، براي بررسي اُستراكدها بهنمونه
ز بنگال رنگ آميزي شدند. با ميكرون شستشو و با ر 63الك 

ي تتراكلريد كربن وسيلهاستفاده از كاغذ صافي، صدفداراني كه به
ي وسيلهند و سپس عمليات شناسايي بهدشند، جدا بودمعلق 

 (;Mostafawi, 2001, 2002, 2003كليدهاي شناسايي موجود

Hanai et al., 1988; Bate and Gurney, 1981; Mostafawi et 

al., 2010( استريوميكروسكوپ  زير درSMZ1500  مدلDS-fi1 ،
آوري شده براي كربن آلي هاي رسوب جمعنمونهصورت گرفت. 

كل و مواد آلي كل در كنار يخ به آزمايشگاه منتقل و در فريزر 
براي سنجش كربن آلي،  تا زمان سنجش نگهداري شدند. -20

يلي ليتر م 10يك گرم از رسوب خشك شده يكنواخت شده را با 
ميلي ليتر اسيد سولفوريك غليظ تركيب  20دي كرومات پتاسيم و 

كرده و تا خنك شدن در زير هود نگهداري شد. سپس در دور 
دقيقه سانتريفيوژ انجام شد و با استفاده  10، به مدت 5000-4000

——— 
1 Van Veen grab 

 660از دستگاه اسپكتروفتومتر جذب در طول موج هدف يعني 
د. جهت بدست آوردن نمودار درجه براي هر نمونه قرائت ش

گرم) ميلي 1-25( هاي مشخص از ساكارزاستاندارد، غلظت
  ساخته شد. 

است.  =22/0x +  027/0yمعادله استاندارد در اين مطالعه 
 ) را در معادله قرار داده وy( طول موج قرائت شده براي هر نمونه

x تشكيل ساكارز را كربن  42/0شود. از آن جايي كه محاسبه مي
ضرب شد تا غلظت  42/0دست آمده در دهد، عدد نهايي بهمي

 هاي). بوتهGupta, 2001دست آيد (كربن آلي بر حسب ميلي گرم به
نويسي و سپس با ترازوي چيني خشك شده با مداد سياه پشت

شود. اين ناميده مي Cديجيتالي توزين شدند، اين وزن، متغير 
درجه سانتيگراد  70ه و در آون ها تا نصف از رسوب پر شدبوته

ها را ساعت قرار داده شدند. پس از اين مدت بوته 24به مدت 
درون دسيكاتور قرار داده و سپس توزين شدند. اين وزن را متغير 

A درجه  550ساعت در دماي  8ها به مدت ناميم. سپس بوتهمي
به  آن هاها از كوره، قرار داده شدند. بعد از خارج كردن نمونه

نام دارد،  Bدسيكاتور انتقال داده شدند. آنگاه وزن بعدي كه متغير 
). سپس درصد Del-Pilar-Ruso et al., 2008آيد (دست ميبه

  مواد آلي از فرمول زير محاسبه شد:

M 100 

از  ،Primer5شناختي منطقه در نرم افزار براي محاسبه توان بوم
يكنواختي هيل و غالبيت سيمپسون هاي تنوع بريلويين، شاخص

براي جامعه مورد مطالعه استفاده شد. در اين مطالعه جهت 
ها و فصول مختلف از ها و اختالفات ايستگاهبررسي شباهت

استفاده   MDS(MultiDimensional Scaling(هاي آماري تحليل
مورد استفاده  Primer5افزار شد. براي انجام اين تحليل نيز نرم

 Bray-Curtisاز شاخص تشابه  MDSگرفت. در تحليل قرار 
كننده ميزان تعيين Stressميزان  MDSاستفاده شد. در تحليل 

كه محدوده عددي طوريها است، بهجورشدگي و سازگاري داده
 <2/0براي ميزان جورشدگي تعريف شده است كه  0- <2/0

عالي  0خوب و  خيلي 025/0خوب،  05/0متوسط،  1/0ضعيف ، 
). خروجي اين تحليل به صورت يك Clarck, 1994ست (ا

صورت يك سري نقاط نمايش ها بهآرايش فضايي است كه داده
ها در آرايش فضايي براساس ميزان شوند. اين نقطهداده مي
نقاطي  ،هاي مشابهطوري كه دادهگيرند. بهقرار مي هاآنشباهت 
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نامتشابه، نقاطي هاي هستند كه نزديك به هم قرار دارند و داده
  ).Wickelmaier, 2003هستند كه دورتر از هم هستند (

در انجام محاسبات آماري استفاده شد.  SPSS 11.5افزار از نرم
ها، از براي بررسي نرمال بودن داده Shapiro-Wilkاز آزمون 

 بندي،طرفه براي بررسي تفاوت بين دانهآزمون تحليل واريانس يك
ها استفاده شد. جهت كربن آلي كل، مواد آلي كل و شاخص

وجود يا عدم وجود همبستگي از ضريب همبستگي پيرسون 
 استفاده شد. 

  . نتايج3

نشان داده شده است ميزان سيلت و  1طور كه در جدول همان
متر بيشترين درصد  10رس در فصل تابستان در عمق 

 1فصل زمستان در عمق ) و مقدار مواد آلي كل در 86/1±57/95(
) و حداكثر درصد كربن آلي كل 2/26±14/1متر بيشترين درصد (

متر  1همانند مواد آلي كل، در فصل زمستان در عمق 
دست آمد. در هر عمق بين فصل زمستان و ) به25/1±59/9(

تابستان از نظر درصد مواد آلي كل، كربن آلي كل و درصد 
). در هر P<0.05شد ( دار مشاهدهرس اختالف معني -سيلت

دار مشاهده گرديد فصل بين هر دو عمق نيز اختالف معني
)P<0.05.(  

رس در فصول  - ميانگين درصد مواد آلي كل و كربن آلي كل و درصد سيلت :1 جدول
  زمستان و تابستان

P 
  تابستان
  ميانگين) ±(انحراف معيار

  زمستان
  ميانگين) ±(انحراف معيار

 عمق
)m(  پارامتر  

< 001/0  41/2±3/16  14/1±2/26  درصد مواد آلي كل 1 
< 02/07/19 ± 28/1  2/24 ± 44/2  10 
< 017/006/1±59/425/1±59/9  درصد كربن آلي كل1 
< 001/0  44/1±61/4  79/1±70/8  10 
< 000/0  31/3±62/9138/2±53/86  رس-درصد سيلت1 
< 001/0  57/95 ± 86/1  23/90 ± 25/2  10 
   

رس و مواد آلي كل در  - اُستراكدها با ميزان سيلتبين تراكم 
منطقه جزر و مدي و زير جزر و مدي همبستگي مستقيم و 

). نتايج همبستگي در جدول P<0/05داري مشاهده گرديد (معني
  آمده است. 2

متر در  1هاي مورد مطالعه در عمق طور كلي در بين ايستگاهبه
شمارش گرديد.  cm210فرد در  10459فصل زمستان، در مجموع 

بيشترين تراكم را دارا  cm210فرد در  1975با تراكم  1ايستگاه 
بود كه در اين ايستگاه  4بود. كمترين تراكم مربوط به ايستگاه 

هاي مطالعه شمارش شد. در تمام ايستگاه cm210فرد در  925
 Asymmetricythereشده، بيشترين تراكم متعلق به گونه

indoiranica انواده از خCytheridae اين گونه داراي تراكم  .بود
بود و كمترين تراكم مربوط به گونه  cm210فرد در  1954

Paijenborchellina venosa  از خانوادهCytheridae از اين  .بود
طور كلي ). به3شمارش گرديد (جدول  cm210فرد در  6گونه نيز 

 cm210در  فرد 3563متر، تعداد  1در فصل تابستان و در عمق 
فرد در  681با  3شمارش شد و بيشترين تراكم در ايستگاه 

cm210  فرد  247با  7مشاهده گرديد. كمترين تراكم در ايستگاه
شمارش گرديد. در اين منطقه بيشترين گونه  cm210در 

Asymmetricythere whatleyi  از خانوادهCytheridae  با تعداد
 Cytheromaراكم در گونه بود و كمترين ت cm210فرد در  1122

dimorpha از خانواده Cytheroma  فرد در  6با تعدادcm210 
  ).3شمارش گرديد (جدول 

رس و مواد  -با درصد سيلت اُستراكدهاضريب همبستگي پيرسون بين تراكم  :2 جدول
  جزر و مديو زير  جزر و مديآلي كل در منطقه 

 
درصد 

 رس -سيلت
درصد مواد آلي 

 كل
 آلي كل كربندرصد 

 منطقه جزر و مدياُستراكدها در تراكم 
82/0 r= 79/0 r=  0/0r= 
042/0P=  036/0P=  000/0P=  

 منطقه زير جزر و مدياُستراكدها در تراكم 
76/0 r=  73/0 r=  71/0r= 
001/0P= 023/0P= 012/0P= 

    

متر در فصل  10هاي مورد مطالعه، در عمق در بين ايستگاه
 1شمارش شد و ايستگاه  cm210فرد در  9489زمستان، در مجموع 

 cm210فرد در  1603بيشترين تراكم را دارا بود. در اين ايستگاه 
بود كه در اين  3شمارش گرديد. كمترين تراكم مربوط به ايستگاه 

شمارش شد. در اين فصل، در اين منطقه،  cm210فرد  494ايستگاه 
 Asymmetricythereاي مربوط به گونهبيشترين تراكم گونه

whatleyi  از خانوادهCytheridae  بود. از اين گونه در تمام
 ايكمترين تراكم گونهشمارش شد.  cm210فرد در  2198ها ايستگاه

داراي  بود. اين گونه Venericythere papuensisمتعلق به گونه 
 هاي). در بين ايستگاه4(جدول بودند  cm210فرد در  6تراكم 

فرد در  3441متر، در كل  10مطالعه شده در فصل تابستان در عمق 
cm210  مشاهده گرديد.  2شمارش شد و بيشترين تراكم در ايستگاه

شمارش گرديد. كمترين تراكم  cm210فرد در  730در اين ايستگاه 
 cm210فرد در  156مشاهده شد. در اين ايستگاه  4در ايستگاه 

شمارش شد. در مجموع بيشترين تعداد مربوط به گونه 
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Asymmetricythere whatleyi  از خانوادهCytheridae  بود. تعداد
بود. كمترين تعداد مربوط به گونه  cm210فرد در  1121اين گونه 

Cyprideis torosa  از خانوادهCytherideidae  6بود. از اين گونه 
  ).4شمارش گرديد (جدول  cm210فرد در 

هاي هيل و بريلويين و سيمپسون در مقدار عددي شاخص
متر بيشتر محاسبه شد و در نتايج حاصل از تحليل  1عمق 

دار بود طرفه تفاوت بين دو عمق معنيواريانس يك
)P<0.05اخص هيل و بريلويين در فصل ). اگرچه مقدار ش

گونه كه زمستان نيز بيشتر از فصل تابستان بود، اما همان
  سيمپسون در فصل تابستان  رفت مقدار شاخصانتظار مي

  ).5بيشتر بود (جدول 
نشان داد كه ميزان تنش در فصل  MDSنتايج حاصل از 

 يدهندهبود كه نشان 01/0زمستان و تابستان در هر دو عمق برابر 
  ).3و  2هاي تعيين شده بود (شكل جورشدگي عالي ايستگاه

در  ٪85در فصل زمستان در منطقه جزر و مدي شباهت 
 ٪81و در منطقه زير جزر و مدي شباهت  7و  6، 5هاي ايستگاه

دست آمد. در فصل تابستان در منطقه به 7و  4، 2هاي در ايستگاه
و در منطقه  4 و 3، 2هاي در ايستگاه ٪86جزر و مدي شباهت 

دست  به 3و  2، 1هاي در ايستگاه ٪83زير جزر و مدي شباهت 
  آمد.

  1389ستان بو تا 1388 ) در زمستانcm210(در  متري 1ي شناسايي شده در عمق اُستراكدهافراواني  :3جدول 
  7ايستگاه   6ايستگاه   5ايستگاه  4ايستگاه  3ايستگاه  2ايستگاه   1ايستگاه   گونه  خانواده
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Loxoconchidae Loxoconcha indica 12 14  5 - 8 18 17 25 15 9 26 53  22 18 
Loxoconcha amygdalanux 133 4  15 - 16 23 34 4 17 19 28 -  12 10 
Loxoconcha batei 11 -  - - 2 - 3 - - - 5 -  - - 
Loxoconcha affinis 2 -  - - 2 - - - 3 - - -  - - 
Loxoconcha sp.1 15 -  3 - - - 30 - 4 - 14 -  4 - 

       
Trachyleberididae Venericythere darwinii - 8  - 54 - 55 108 31 75 3 - 38  42 13 

Venericythere papuensis - -  - - - 55 - - 9 - - -  - - 
Venericythere sp.1 187 8 29 24 93 - 8 31 11 55 63 -  5 9 
Venericythere sp.2 - 8  - 54 - 55 - 31 - - 3 -  - 13 
Keijella karwarensis 36 -  34 4 31 14 91 12 43 3 80 5  60 2 
Chrysocythere coralloides 187 -  29 54 93 55 8 31 11 - 63 -  5 13 
Alocopocythere reticulata - -  - - - - - - - - - -  20 - 

       
Cytherelloidae Cytherella vandenboldi 29 -  4 - 3 - 36 - 14 - 5 -  9 - 

Cytherella sp.1 29 -  4 - 3 - 36 - 14 - 5 -  9 - 
Cytherella sp.2 1 -  2 - - - - - 9 - - -  - - 
Cytherella sp.3 - 1  1 - - 5 5 - 4 - 13 9  - 12 

       
Schizocytheridae Neomonoceratina iniqua 421 17  150 58 119 52 127 70 230 31 320 59  281 17 

       
Hemicytheridae Hemicytheridea paiki 23 289  192 152 338 174 - 187 365 164 378 211  335 29 

       
Cytheridae Asymmetricythere whatleyi 322 -  232 49 - 62 17 63 157 - 19 81  362 36 

Asymmetricythere indoiranica 210 2 344 5 78 6 261 6 269 - 485 8  307 4 
Paijenborchellina venosa 2 -  - - - - 3 - - - - -  1 - 

Unknown Tandonella batei - 2  2 - 5 - - - 1 - - -  - 1 
Tandonella indica 1  -  - - - - - - - - -  7  - - 

       
Xestoleberididae Xestoleberis rhomboidea 1 3  - - 4 - - - - - 6 -  - - 
Candonidae Aglaiocypris sp.1 53 27  13 7 8 13 65 130 121 87 71 49  91 14 

Aglaiocypris sp.2 53 17  - - 6 29 58 - 50 33 36 7  10 4 
       

Cytheromatidae Cytheroma dimorpha - - - - 8 - 8 - - - - -  5 1 
Krithidae Krithe kroemmelbeini 7 -  - - - - 6 - 1 - 4 - - - 
Cytherideidae Cyprideis torosa - 4 2 - 1 - - 7 3 - 1 - - 8 

Bishopina sp.1 210 44  232 73 167 123 - 15 - - 184 21  227 44 
       

 18 19  12 21 11 23 14 20 14 18 11 18 19 21 تعداد گونه

 
  247 1810  548 1809  415 1676 644 925 681 1031 536 1233  492 1975 مجموع  فراواني
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  1389ستان بو تا 1388 ) در زمستانcm210(در  متر 10ي شناسايي شده در عمق اُستراكدهافراواني  :4جدول 
  7ايستگاه   6ايستگاه   5ايستگاه   4ايستگاه   3ايستگاه  2ايستگاه   1ايستگاه  گونه  خانواده
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Loxoconchidae Loxoconcha indica 8 15 10 15 - 13 6 7 - 12  13 1  24 10 
Loxoconcha amygdalanux 25 15 24 15 7 13 41 7 - 12  22 1  20 10 
Loxoconcha batei 1 - - - 2 - - - 3 -  - - 4 - 
Loxoconcha sp.1 - - 6 - - - - - - -  17 -  10 - 

Trachyleberididae Venericythere darwinii 150 13 26 9 - 29 12 - - 4  35 2 - - 
Venericythere papuensis - - - - - - - - - -  6 -  - - 
Venericythere sp.1 150 4 26 12 - - 12 1 - 8  35 4  - 29 
Venericythere sp.2 -  13 - 17 - 29 - - - 9  -  4 - - 
Keijella karwarensis 32 4 54 14 17 32 41 1 53 13  136 13 118 5 
Chrysocythere coralloides 150 4 26 6 - 2 12 - - -  35 7 - 1 
Alocopocythere reticulata 1 - - - 3 - - - - -  6 -  - - 

Cytherelloidae Cytherella vandenboldi - - 15 - 4 - - - 17 -  9 -  15 - 
Cytherella sp.1 - - 15 - 4 - - - 17 -  9 -  15 - 
Cytherella sp.2 - 4 73 - 39 - 1156 - 129 -  37 -  51 - 
Cytherella sp.3 - 4 - 1 - 3 - 1 - 4  -  -  - 1 

Schizocytheridae Neomonoceratina iniqua - 46 73 62 39 86 156 10 129 54  37 9  51 12 
Hemicytheridae Hemicytheridea paiki 283 157 184 129 135 119 233 73 365 95  143 31  90 115 
Cytheridae Asymmetricythere whatleyi 345 255 469 316 164 51 289 15 245 295  271 115  415 74 

Asymmetricythere indoiranica 245 2 279 31 64 5 289 2 245 32  271 21  215 7 
Unknown Tandonella batei 7 5 - 1 9 - - 1 4 4  - 7 21 1 

Tandonella indica -  4 - 5 - - - - - 7  - 12  - 1 
Xestoleberididae Xestoleberis rhomboidea 25 - 24 - 7 - 41 6 - 4  22 -  20 - 
Candonidae Aglaiocypris sp.1 28 45 58 2 - - 42 1 44 -  91 84  52 21 

Aglaiocypris sp.2 - 88 15 22 - 48 9 15 7 -  4 22 - 42 
Cytherideidae Cyprideis torosa 2 3 - - - - 5 2 - -  3 1  - - 

Bishopina sp.1 150 44 - 73 - 123 - 15 - -  - 21  76 44 
 16 18  17 21  14 15 15 17 13 14 17 18 18 17 تعداد گونه

فراواني مجموع     1603 720 1377 730 494 550 2344 156 1260 553  1202 357  1209 375 

      

      
  ها در فصل تابستانميزان شباهت ايستگاه :3شكل               ها در فصل زمستانميزان شباهت ايستگاه :2شكل         
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  در اين مطالعه اُستراكدهاهاي بوم شناختي استفاده شده براي جامعه شاخص :5جدول 
  (شاخص غالبيت) سيمپسون  (شاخص ترازي) هيل (شاخص تنوع) بريلوبين  (شاخص غالبيت) سيمپسون  (شاخص ترازي) هيل (شاخص تنوع) بريلوبين  فصل  تگاهايس

  متر 10عمق   متر 1عمق     
  19/0 64/0 54/1 19/0 74/0 87/1  زمستان 1

  25/0 68/0 66/1 44/0  60/0  66/1 تابستان
  27/0 6/0 53/1 27/0 72/0 78/1  زمستان 2

  46/0 57/0 71/1 19/0  71/0  51/1 تابستان
  21/0 79/0 47/1 21/0 7/0 82/1  زمستان 3

  35/0 74/0 98/1 14/0  71/0  79/1 تابستان
  16/0 58/0 70/1 16/0 73/0 03/2  زمستان 4

  46/0 70/0 61/1 15/0  73/0  85/1 تابستان
  17/0 48/0 35/1 17/0 70/0 99/1  زمستان 5

  30/0 63/0 34/1 32/0  64/0  58/1 تابستان
  19/0 45/0 67/1 19/0 69/0 90/1  زمستان 6

  3/0 57/0 35/1 24/0  71/0  65/1 تابستان
  2/0 71/0 53/1 2/0 70/0 84/1  زمستان 7

  19/0 48/0 70/1 16/0  78/0  74/1 تابستان
              

  
  . بحث4

 15جنس و  20گونه متعلق به  25در مجموع در اين مطالعه 
هاي فراوان شامل شناسايي گرديد كه گونه خانواده

Asymmetricythere indoiranica،Asymmetricythere whatleyi ،
Hemicytheridea paiki هايي ها متعلق به خانوادهبودند. اين گونه

 Pipik andشوند (وفور يافت ميهستند كه در بسترهاي گلي به

Bodergat, 2004; Mostafawi, 2003 در اين نوع بسترها، عمق .(
). Mostafawi, 2003ها مهم است (آب براي فراواني اين خانواده

در هر  Hemicytheridaeو  Cytheridaeهاي طوري كه خانوادهبه
ترين گروه در بستر گلي اين منطقه بودند. در دو عمق فراوان

ها از گونه ها، مقدار دليل متأثر بودن شاخص، به5جدول 
دست آمد. يعني با افزايش متر بيشتر به 1ها در عمق شاخص
ها نيز متغير خواهند بود. ها، شاخصو حضور و غياب گونه تعداد

هاي غالب بيشتر بود، دليل اين كه در فصل تابستان حضور گونهبه
  شاخص سيمپسون در اين فصل باالترين مقدار خود را نشان داد. 

هاي موجود در هر نمونه ها و تفاوتبر شباهت MDSاساس 
نشان داده شده  3و  2ي هااستوار است. همان گونه كه در شكل

ها در گوياي جورشدگي عالي بين ايستگاه 01/0ميزان تنش  ،است
هر دو فصل است كه اين جورشدگي احتماالً به دليل يكنواخت 

دست آمده ها بهبودن بستر و رعايت شدن فاصله دقيق بين ايستگاه
هاي مختلف در هر دو فصل است. ميزان باالي شباهت در ايستگاه

ها در هر دو منطقه دليل پراكنش خوب و متعادل گونهتواند بهمي
در هر منطقه علت شباهت  آن هاها و فراواني باشد. تعداد گونه

ديگر است. شباهت بيشتر در منطقه جزر و مدي يكها با ايستگاه
 نسبت به منطقه زير جزر و مدي در هر دو فصل ممكن است به

و  Kapustaباشد.  هاآناني ها و فراودليل تعداد بيشتر گونه
ها را در يك توزيع زماني و مكاني مايوفون 2005همكاران در سال 

براي مناطق و را  MDSنتايج حاصل از  هاآنسال مطالعه كردند. 
شرايط محيطي  آن هادست نياوردند. يكسان به ،فصول مختلف

  ها در هر فصل را دليل اين امر دانستند. مختلف و تعداد گونه
ها بيانگر وابستگي بيشتر گونه 2مقادير همبستگي در جدول 

به عوامل محيطي در منطقه جزر و مدي است. در اين مطالعه 
دست آمد و درصد سيلت و رس در تابستان بيشتر از زمستان به

). وزش باد و 1تر بود (جدول بندي زمستان از تابستان درشتدانه
تر در فصل تابستان، درصد فعاليت هيدروديناميكي هرچه بيشتر بس

دهد و همچنين كاهش اندازه ذرات از افزايش ميرا رس  -سيلت
دليل شستشوي ناكافي ساحل تواند بهسمت دريا ميساحل به

ها يكي از مهمترين مايوفون ).1387 رفيعي،(نسبت به دريا باشد 
ند و وابسته به خصوصيات بستر باشميجوامع بسترهاي نرم 

اي مثل ). بسترهاي نرم خصوصيات ويژهBaguley, 2004هستند (
اُستراكدها  ). توزيعNascimento, 2010سه بعدي بودن دارند (

 ;Mohan et al., 2002(شود مي كنترل بستر نوع يوسيلهبه

Frenzel and Boomer, 2005.(   
توان متر را مي 1افزايش مواد آلي در فصل زمستان و در عمق 

 بيشتر ها، فعاليتن اوليه، كاهش فعاليت باكتريبه توليدكنندگا
ساحل و كوچكتر بودن اندازه ذرات در اين فصل  در موجودات

 تشكيل كربن را آلي مواد اعظم بخش اينكه دليلنسبت داد. به
 آلي كربن ميزان بر آلي مواد كاهش يا افزايش نتيجه در دهد،مي
   .)1گذارد (جدول مي تأثير

هاي گيري نمود كه اطالع از گونهنتيجهتوان در مجموع مي
كنوني خليج فارس با توجه به قرار داشتن و فعاليت حوزه نفتي 
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هاي آتي فراهم بحركانسر، امكان بررسي و مقايسه را براي سال
دليل متأثر شدن تراكم و تنوع موجودات از خواهد ساخت. به

موجودات  بستر، احتماالً باال بودن تراكم به دليل پراكنش تجمعي
در بسترهاي گلي است و تنوع در اين بستر نسبت به بسترهاي 

  دست آمده است. اي كمتر بهمطالعه شده پيشين در مناطق ماسه
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