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  چكيده
صورت فصلي  ترانسكت تقسيم و به 5پايان به  ها و شكم اي منظور مطالعه جوامع دوكفه هاي ساحلي شهر بندرعباس به آب

 بوده 7991 ±12/3241فراوان  ميانگين شد و مطالعهرداري تصادفي ساده ب به روش نمونه 89لغايت پاييز  88از زمستان 
ها و  اي خانواده از دوكفه 8و قايق در هر گشت استفاده شد. تعداد  متر مربع 04/0است. ازگرب پيترسون با سطح مقطع 

طرفه تست  پايان در اين مطالعه شناسايي شد. اگرچه نتايج حاصل از آزمون آناليز واريانس يك خانواده متعلق به شكم 11
پايان بين  ها و شكم اي فهداري در ميزان فراواني دوك هاي مورد مطالعه اختالف معني درصد در ايستگاه 95توكي در سطح 

)، اما نتايج حاصل از همين آزمون و در همين سطح اطمينان p>05/0ها نشان داد ( با ساير ايستگاه 2و  1ايستگاه 
چنين در  با يكديگر و هم 2و  1پايان مشاهده شده در ايستگاه  ها و شكم اي مقدار فراواني دوكفه گونه اختالفي را در هيچ
عالوه نتايج حاصل از همين آزمون و در همين سطح احتمال  . به)p<05/0(گر مورد بررسي نشان نداد ايستگاه دي 3بين 

نسبت به ساير فصول  89هاي مطالعه شده در بهار  در فصول مورد بررسي نشان از اختالف در ميزان فراواني خانواده
 بيشينهمقادير  فصول مورد مطالعه، نشان داد كه بندي ذرات رسوبي در . نتايج حاصل از دانه)p>05/0(مورد مطالعه دارد 

چنين  هم .درصد است 2/43درصد و  68/50 ترتيب برابر با به 89 تابستان و پاييز فصول به مربوط سيلتي ذرات ي كمينه و
 56/39و  ) 89 پاييز و 88 (زمستان درصد 64/9، درصد 38/11ترتيب  و شن به خاك رس ي ينهو كم يشينهبمقادير 
) در فصول مورد مطالعه مشاهده شد. نتايج حاصل از بررسي مقادير 88 زمستان و 89 (بهار درصد 34/40، درصد

ها در  اي ) براي دوكفه99/0ي بيشينه مقدار شاخص شانون ( هاي مورد مطالعه نشان دهنده شاخص شانون در ايستگاه
 پايان است. براي شكم 89تان در فصل تابس 5در ايستگاه  61/0و مقدار 89در فصل بهار  2ايستگاه 

  .ها، شكم پايان، شناسايي، بندرعباسايدوكفه :كلمات كليدي
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  مقدمه. 1

هاي ساحلي شهر بندر عباس تحت تاثير فرآيند تهديد از  آب
قرار گرفته چنين بيرون از آن  آبي و هم ي سامانه بوم ي درون بدنه
ي بين جزاير  بسته ي عالوه منطقه ذكر شده در ميان منطقه است. به

هاي  قشم و هرمز قرار گرفته كه اين عامل همراه با هرزآب
هايي كه اين  ها و ساير آالينده ساحلي، آب توازن كشتي

شناختي  نمايند، شرايط سخت بوم ي بسته را تهديد مي سامانه بوم
براي زيست و ادامه حيات بسياري از آبزيان اين منطقه فراهم 

است كه آبزيان كفزي   ذر قدر مسلم آنآورده است. در اين گ
بيشترين تاثير از آشفتگي محيط پيرامون خود را دريافت نمايند. 

داليل متعددي در يك منطقه صورت  مطالعات جوامع كفزي به
شناختي يك  توان پي بردن به توان بوم گيرد كه از آن جمله مي مي

مورد  هاي آلودگي عنوان شاخص هايي كه به منطقه، بررسي گونه
اي، و غيره را متذكر شد. در  گيرند، شناسايي گونه مطالعه قرار مي

هاي شمالي خليج فارس تاكنون مطالعات ارزشمندي در  آب
عمل آمده است، كه  ارتباط با شناسايي و تراكم اين آبزيان به

و بهزادي و همكاران،  1383توان به (ابراهيمي و همكاران،  مي
كه مطالعه و بررسي  ره كرد. از آنجاييعنوان نمونه اشا ) به1388

هاي ساحلي شهر بندرعباس از نظر جايگاه و  زي در آبفون كف
 ي غذايي منطقه و كسب اطالع در رابطه با ها در زنجيرهنقش آن

خصوص  توده وتوليد ثانويه اين موجودات به ميزان فراواني، زي
تواند كمك شاياني درجهت شناخت بيشتر  زيان ميكف
هاي دريايي و ارزيابي ذخاير بالقوه شيالتي منطقه نمايد  سامانه بوم

  مطالعه فوق صورت گرفت. 
هاي  عنوان شاخص اين گروه از آبزيان به توان از چنين مي هم

با دانستن كرد و محيطي استفاده  بسيار خوبي براي ارزيابي زيست
 اين جوامع را پايش ،هااي از آن هاي موجود و تركيب گونه گروه
عنوان  گونه كه اشاره شد به اين گروه از آبزيان همان ،عالوه به. دكر

كه از آن در ارزيابي  شوند، توان زيستي هر منطقه محسوب مي
گردد. بررسي تنوع و تراكم  هر منطقه استفاده مي شناختي بوم
ها در هر منطقه نيز اي اين آبزيان و حضور يا عدم حضور آن گونه
محيطي باشد كه از اين  شرايط زيست تواند معرف وضعيت مي

هاي مورد مطالعه  توان در مطالعه وضعيت ايستگاه شاخص مي
ها و  هايي مانند پايش فاضالب و در صورت نياز طرح كرداستفاده 

اهميت  ،عالوه به .هاي ورودي به نوار ساحلي ارائه نمود آب
در ها توزها در دريا نه تنها به جهت حضور آننماكروب ي مطالعه

عنوان غذاي اصلي  غذايي دريايي به ي اي از زنجيره بخش عمده
ها برخي از آن وجودبلكه وجود و يا عدم  ،است زيان بودهكف
هاي  عنوان شاخص ها بهكيفيت آن محيط بوده و از آن ي دهندهنشان

از طرفي با توجه به تماس مستقيم  شود. نام برده مي شناختي زيست
هاي متفاوت  ريا كه شامل سطح بستر و اليهاين آبزيان با بستر د

بر  يهر گونه تغيير و ناهنجاري در بستر اثر مستقيم ،استرسوبات 
بنابراين موجودات  ،خواهد گذاشت سامانه هاي بوم زي كفاجتماع 

شاخص تشخيص نسبي كيفيت بستر  عنوان به توانند مذكور مي
عنوان  ها به يز كفبه همين دليل . مد نظر قرار گيرند سامانه بوم

تنوع زيستي از نظر كمي و كيفي در  ي بهترين شاخص براي مطالعه
  .شود مي  در نظر گرفتهنزد محققان 

  ها . مواد و روش2

جوامع  ي مطالعه منظور شهر بندرعباس به يساحل يها آب
تا  88و از زمستان  يمترانسكت تقس 5به  يانپا و شكم ها يا دوكفه

از گرب در اين تحقيق طالعه شد. م يصورت فصل به 89 ييزپا
و  برداري جهت نمونه متر مربع 04/0با سطح مقطع  يترسونپ

تعيين  جهت مطالعه استفاده شد.ساده  يتصادفبرداري  نمونه روش
بندي رسوبات بستر به روش هيدرومتري انجام شد، كه خود  دانه

براساس اختالف چگالي ذرات بنا شده است. در اين روش 
ون در درجه حرارت آگرم) در  100رسوب (حدود مقداري از 

گرم از آن توزين و به  50درجه سانتيگراد خشك و سپس  70
هاي مخصوص انتقال داده شد. جهت آناليز و تعيين درصد  دبه

سي سي از محلول  50ذرات ماسه، سيلت و رس ابتدا به مقدار 
ها  ها اضافه و سپس نمونه به نمونه 50سديم هگزامتا فسفات 

آلي از ذرات رسوب به  ساعت جهت جداسازي مواد 12مدت  به
ها به  حال خود گذاشته شد. پس از انقضاي اين مدت، نمونه

ميلي ليتري انتقال داده شد و سپس با  1000ي مدرج  استوانه
قراردادن هيدرومتر در داخل استوانه در طي دو زمان (ابتدا و پس 

هاي ارايه شده  فرمولساعت) و قرائت هيدرومتر بر اساس  5از 
  در روش كار، درصد ذرات مورد محاسبه قرار گرفت.

 از گرب پيترسون  توسط نمونه 3زي جوامع كف مطالعه براي
 با الك از گذراندن و كامل شستشوي از پس كه شد گرفته بستر

 قرار شده كدگذاري مخصوص ظروف در ميكرون 5/0چشمه 
 تثبيت درصد 70 لكلا و رزبنگال محلول توسط سپس و داده شد
 نحوه .)بپوشاند را نمونه روي كه مقدار آن تا( گرديد
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 بر رسوبات از زيانكف جداسازي و داري نگه برداري، نمونه
 صورت) Holme and McIntyre, 1984(دستورالعمل  اساس

 استفاده هايي از گرب ها، گرب بين از الزم به ذكر است. فت گر
مورد  آزمايشگاه به انتقال از پس ها نمونه .باشند پر كامال كه شد
 ييجهت شناساصورت گرفت. سپس،  كامل و دقيق سازي جدا
-Bartholomew( موجود يدهاي شناساييكل ازها  نمونه

2001،Fauchaldm-1976  ،Hutchings-1984،(Crane-1975 ،  به
ها پس از شناسايي، در هر  . دادهها پرداخته شد نمونه ييسا شنا

ها در يك متر مربع محاسبه و سپس تعداد آن كوادرات شمارش
جهت كليه اطالعات  گرديد و از شاخص شانون استفاده شد.

 يسهمقا ينچن وارد و هم Excel 2007 ها در نرم افزار داده يزآنال
طرفه  يك يانسوار يزمختلف از آزمون آنال يها يستگاهها در اآن

  استفاده شد. SPSS 18نرم افزار در  يتست توك

زي برداري جهت مطالعه جوامع كف هاي نمونه جغرافيايي ايستگاه هاي موقعيت :1ول جد
89- 1388  

  موقعيت جغرافيايي  هاي مورد بررسي ايستگاه
 N .09'.270 005"E.15'.560"38  سورو (روبروي منطقه كپشكن)

 N.10'.270 351"E.16'.560"034  روبروي هتل امين
 N.10'.270 381"E.17'.560"153  روبروي خور گور سوزان

 N.10'.270 178"E.19' .560"257  روبروي خور شيالت
 N.09'.270 290"E.18'.560"301  ترمينال مسافربري گلشهراز

    

  . نتايج3

خانواده  11ها و  اي خانواده از دوكفه 8در اين مطالعه تعداد 
هاي شناسايي  انوادهپايان شناسايي شد. اسامي خ متعلق به شكم
  ارائه شده است. 2شده در جدول 

هاي ساحلي شهر  پايان شناسايي شده در آب ها و شكم اي هاي دو كفه خانواده :2جدول 
  1388 -89بندرعباس 

  89پاييز   89تابستان   89بهار   88زمستان   رده
Bivalvia Solenidae Solenidae Solenidae Solenidae 
Bivalvia Telenidae Telenidae Telenidae Telenidae 
Bivalvia Veneridae Veneridae Lucinidae Lucinidae 
Bivalvia Caraditidae Caraditidae Veneridae Veneridae 
GastropodaPyramidelidae Pyramidelidae Pyramidelidae Pyramidelidae 
Gastropoda Turridae Turridae Scaphenderidae Scaphenderidae 
Gastropoda Ringicolidae Ringicolidae Dentaliidae Dentaliidae 
GastropodaScaphenderidae Scaphenderidae Trochidae Trochidae 
Gastropoda Dentaliidae Dentaliidae Crepidulidae Crepidulidae 
Gastropoda Columbellidae Columbellidae 
Gastropoda Retusidae Limacinidae 
Gastropoda Cyclostrematidae Cerithidea 
Gastropoda Limacinidae 
Gastropoda Cerithidea 

هاي مورد  هاي شناسايي شده در ايستگاه فراواني خانواده
ارائه شده  2 و 1هاي  مطالعه و در فصول مطالعه شده در شكل

  است.

  
پايان در فصول مورد بررسي در ساحل  ها و شكم اي فراواني دوكفه :1شكل 

  1388 -89صورت انحراف معيار) طي  (به شهر بندرعباس

  
هاي ساحل شهر  پايان در ايستگاه ها و شكم اي فراواني دوكفه :2 شكل

  1388 - 89بندرعباس طي 

به  يدو گروه در فصول مورد بررس ينا يفراوان ينچن هم
  ده است.ارائه ش 6تا  3 هاي شكلخانواده در  يكتفك

  
  88هاي مطالعه شده در زمستان  فراواني خانواده :3شكل 
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  89 هاي مطالعه شده در بهار فراواني خانواده :4شكل 

  
  89هاي مطالعه شده در تابستان  فراواني خانواده :5شكل 

  
  89هاي مطالعه شده در پاييز  فراواني خانواده :6شكل 

تست طرفه  يانس يكاگرچه نتايج حاصل از آزمون آناليز وار
هاي مورد مطالعه نشان از اختالف  % در ايستگاه95در سطح  يتوك

 2و  1 هايپايان بين ايستگاه ها و شكم اي در ميزان فراواني دوكفه
)، اما نتايج حاصل از همين p<0.05ها است ( با ساير ايستگاه

گونه تفاوتي را در مقدار  آزمون و در همين سطح اطمينان، هيچ
و  1هاي  پايان مشاهده شده در ايستگاه ها و شكم اي ني دوكفهفراوا

ايستگاه ديگر مورد بررسي  3چنين در بين  با يكديگر و هم 2
عالوه نتايج حاصل از همين آزمون و  به .)p>0.05دهد ( نشان نمي

داري در ميزان فراواني  درهمين سطح احتمال اختالف معني
نسبت به ساير فصول مورد  89هاي مطالعه شده در بهار  ه خانواد

  ).p<0.05دهد ( مطالعه را نشان مي
 رسوبي ذرات درصد تغييرات روند به توجه با از سوي ديگر

 و بيشينه شود كه مقادير مي مشخص بررسي، مورد فصول بين در
ترتيب  به 89 تابستان و پاييز فصول به مربوط سيلتي ذرات كمينه
 ي كمينه و مقادير بيشينه عالوه به .است % 2/43% و 68/50 برابر با
 و 88 زمستان در ترتيب % به 64/9% و38/11 برابر با رس خاك
 بهار ترتيب در به % 34/40% و  56/39 با مقادير شن و 89 پاييز
 -اي شد. در اين ميان، بسترهاي ماسه ديده 88 زمستان و 89

زي هستند سيلتي داراي تراكم بااليي از موجودات كف
)Harkantra, and Parulekar, 1994 .(زي هميشه موجودات كف

نتايج  تمايل به انتخاب بستري با قابليت نفوذ آسان و بيشتر دارند.
حاصل از آزمون همبستگي بين ذرات مورد مطالعه با فراواني كل 

)، >P 01/0( داري در منطقه مورد بررسي نشان داد كه ارتباط معني
) و رسي r =-63/0اي ( اسه)، م= 52/0rبين درصد ذرات سيلتي (

)67/0=rفراواني كل جوامع ماكروبنتوزي وجود داشته است (. 
دست آمده در دو خانواده  هاي شانون به چنين نمودار شاخص هم

 8و  7هاي  مورد بررسي به تفكيك فصول مورد بررسي در شكل
در ايستگاه اول و  89كه بيشترين آن در بهار  آورده شده است

  است. 89ايستگاه پنجم در تابستان  ترين آن دركم

  
هاي  پايان در آب هاي شكم بررسي روند شاخص شانون در خانواده :7شكل 

  1388 - 89ساحلي شهر بندرعباس طي 
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 ينب يطرفه تست توك يك يانسوار يزآزمون آنالاگرچه 
اختالف  يانپا شكم يشانون در فصول مختلف برا يها شاخص

 ينحاصل از هم يج)، اما نتاP>0.05دهد ( يرا نشان نم يدار يمعن
فصول مورد مطالعه  يردر فصل بهار با سا هايا دوكفه ينآزمون ب

  ).P<0.05(داراي اختالف است 

  
هاي  ها در آب اي بررسي روند شاخص شانون در خانواده دوكفه :8شكل 

  1388 - 89ساحلي شهر بندرعباس طي 

  گيريو نتيجه . بحث4

وامع ماكروبنتوزي سواحل شهر مطالعه بر روي شناسايي ج
كه  گيرد. از آنجايي بندرعباس براي اولين بار در كشور صورت مي

هاي ساحلي شهر بندرعباس  اي از مطالعات گذشته در آب پيشينه
وجود ندارد و اين مطالعه براي اولين بار دراين حوضه صورت 

هاي گذشته موجود نبوده و  پذيرد، لذا امكان مقايسه با داده مي
چون توان در خصوص بررسي تاثيرات عواملي هم سختي مي به

هاي ساحلي بر فراواني اين جوامع در ساليان  ورودي پساب
هاي تجاري، صنعتي و  هاي كشتي گذشته و يا تاثير فعاليت

 خصوص ماهيگيري بر اين جوامع صحبت به ميان آورد. در
 شو كاه مختلف فصول هاي مورد مطالعه در خانواده فراواني
 عدم يا و بررسي مورد فصل همان در هاآن از ديگر برخي فراواني
 از كه دارند نقش تاثيرگذار متعددي عوامل ها،آن از بعضي حضور

 هاي گونه پراكنش حتي و فراواني بر موثر عوامل توان به جمله مي
توان اشاره نمود  مي هاآن پراكنش شيب و مكان زيكف

)Schneider, 1944(. اين در مطالعه مورد محدوده كه يآنجاي از 
 و شده واقع قاره فالت روي بر ،)بندرعباس شهر سواحل( بررسي
 كه نمود عنوان گونه اين توان مي بنابراين است، تند شيب فاقد
 و نيست، گذار تاثير هاآن فراوان ميزان روي بر بستر شيب عامل

 هاي ايستگاه در بستر رسوبات بندي دانه چون هم ديگري عوامل
 كفزي را هاي گروه اين زيست براي نياز مورد فضاي كه مختلف

 قطر و جنس نظر از آن بافت تركيب و بستر نمايد، نوع مي مهيا
 الگوي در موثر عوامل ترين مهم از جمله دهنده تشكيل ذرات

). 1382رود (فاطمي،  مي شمار به زيكف جانوران پراكنش
 آلي مواد بيشتر تجمع اعثب ريز، قطر با رسوبي ذرات كه طوري به

 خواهد گرديد زيكف اليه جانوران افزايش به منتج و شده
 از بندي، دانه كه است شده داده نشان. )1372 جوكار و رزمجو،(

 اي گونه تركيب و تنوع در مكاني پذيري تغيير بر مهم بسيار عوامل
گونه كه در  همان. است ساحلي شهر بندرعباس نوار در زيانكف

هاي مختلف مشخص  نمودارهاي رسوبات در ايستگاه بررسي
% رس داراي بيشينه مقادير رس 18گردد، ايستگاه اول با مقدار  مي

هاي مورد مطالعه است كه در نتيجه فراواني  در ايستگاه
تواند به باال بودن  هاي مشاهده شده در اين ايستگاه مي خانواده

، بيشينه فضا را هدذرات رس وابسته باشد كه با توضيحات ارائه ش
گونه كه از نتايج  دهد. همان زي قرار ميدر اختيار جانداران كف

شود كمترين و بيشترين ذرات  گيري مي بندي نتيجه حاصل از دانه
ترتيب در  رس و شن در تمامي فصول مورد بررسي به

هاي چهارم و اول مشاهده شدند، و در خصوص سيلت  ايستگاه
در ايستگاه سوم و در ساير فصول  88كمترين مقدار در زمستان 

ي اين  . از سوي ديگر بيشينه شود در ايستگاه چهارم مشاهده مي
هاي دوم و پنجم  در ايستگاه 89و در بهار  88مقدار در زمستان 

شود و در دو فصل ديگر مورد بررسي يعني تابستان و  مشاهده مي
چنين  هم د.ي اين مقدار در ايستگاه اول ديده ش ، بيشينه89پاييز 

و  افقي و توزيع گسترش كه شد متذكر توان، مي در اين خصوص
در  خصوص به منطقه در يك زي كف مختلف هاي گروه عمودي

 محيطي، مختلف هاي شاخص به ساحلي عمقكم هاي آب
 و فضاي رسوبات ذرات ي اندازه مانند فيزيكي عوامل خصوص به

 دارد، بستگي رسوبات دهنده تشكيل ذرات بين از منافذ حاصل
 گسترش ي كننده محدود عوامل عنوان به موارد در غالب كه

 يا در تراكم كه محيطي عوامل چنين هم آيند. شمار مي به زيان كف
 دخالت كوچك اي سامانه در بوم زي كف موجودات پراكندگي

گونه  همان ).1376موثرند (نيكوئيان،  جوامع اين در توزيع دارند
شود بيشترين مقدار كربن آلي  مشخص مي ي نتايج كه از مطالعه

ها به جز در ي آن در فصول مورد بررسي در ايستگاه اول و كمينه
كه درايستگاه دوم است، در بقيه فصول به ايستگاه پنج  88زمستان 

شود. در كل بين فصول بيشترين مقدار كربن آلي در  مربوط مي



  پايان سواحل شهر بندرعباس (خليج فارس) ها و شكم اي تنوع و شناسايي دوكفه پور و همكاران / ررسيهاشمي

58 

 شود. ده ميها در زمستان آن سال مشاهو كمينه آن 89تابستان 
 يكي رسوبات ي دهنده تشكيل هاي دانه ريزي و يا درشتي عالوه به

 زي كف و تجمع گسترش نحوه در بررسي كه است از عواملي
عمل آمده در اين هاي به نتيجه بررسي. گيرند مي قرار مطالعه مورد

دهد كه اگرچه اندازه ذرات در نحوه توزيع  زمينه نشان مي
ي در حقيقت عامل محدودكننده همان ها موثر است، ول زي كف

منافذ موجود در بين ذرات خاك و رسوبات است كه از آب پر 
آورد. تغيير در  زي فراهم مي شده و محيط مناسبي براي تجمع كف

ي خيلي كوتاه در  هاي رسوبات حتي به فاصله تركيب اندازه دانه
زي كه داراي  يك منطقه در توزيع و گسترش موجودات كف

در سال  K.Schmid Michaelخفيف هستند موثر است. حركات 
  Laptevدر بررسي كه روي پراكنش ماكروبنتوزهاي درياي 2006

انجام داد بيان داشت كه جنس بستر در الگوي پراكنش 
ماكروبنتوزها دخالت دارد. او چنين اظهار داشت كه بسترهاي با 
ي اندازه ذرات بسيار كوچك داراي تنوع و شاخص تراز زيست

و  در حركت رسوبات تاثير اندازه بسيار پاييني هستند. البته،
 ميزان مثل محيطي عوامل تابع غالبا زي درون بنتيك فون گسترش

 موجود و مقدار اكسيژن آب جريان ميزان در محيط، موجود آب
 عنوان به شني در سواحل بيشتر فوق عامل. است در رسوبات
 شده شناخته سواحل گونه اين زي كف  فون  در توزيع عامل موثر

 دهد مي نشان زمينه در اين آمده عمل به ي ها بررسي ي نتيجه. است
 ولي موثر است ها زي كف توزيع در نحوه ذرات اندازه اگرچه كه
 ذرات در بين موجود منافذ همان محدود كننده عامل حقيقت در

ي  ها شده است. نتيجه بررسي پر از آب كه است و رسوبات خاك
دهد كه اگرچه اندازه ذرات در  ل آمده دراين زمينه نشان ميعم به

ها موثراست ولي درحقيقت عامل محدود  زي نحوه توزيع كف
كننده همان منافذ موجود در بين ذرات خاك و رسوبات است كه 

ها فراهم  زي از آب پر شده و محيط مناسبي براي تجمع كف
ي رسوبات  نگريزهتر مانند شن و س آورد. بنابراين ذرات درشت مي

كنند. تغييرات  زي ايجاد مي هاي درون زي فضاي بيشتري براي كف
در تركيب اندازه ذرات خاك حتي به فاصله خيلي كوتاه در يك 

زي كه داراي حركت  منطقه در توزيع و گسترش موجودات كف
ي  ها در ايستگاه .)1376خفيف هستند موثر است (نيكوئيان، 

اي به مراتب بيشتر از ساير  ماسهمطالعه شده، درصد ذرات 
ها بود كه به تبع آن كربن آلي كاهش چشمگيري را از  ايستگاه

) نيز در اكثر R2خود نشان داده است. نتايج آزمون همبستگي (
) >05/0pدار ( مناطق مورد مطالعه حاكي از رابطه معكوس و معني

 بسترهاي با ميزان كربن آلي بوده است.  بين درصد ذرات ماسه
 هاي گونه براي ها و آشيانه زيستگاه كاهش دليل به نرم سيلتي
 شوند  محسوب نمي مناسبي بسترهاي و نزديك بستر، زي كف

.(McAllister1, 1981) كاهش با منطقه يك در درون ها، سيلت 
 را به رشد آبزيان توانند مي چنين هم بستر به ورودي نور ميزان
 به شديدتر و در شرايط دهنمو محدود مستقيم و غير مستقيم طور

از  محل هر آلي مواد بستر، بر جنس عالوه نمايد. تبديل بحران
 اي گونه در غناي هستند موثر اجتماعات در حضور اين كه آنجايي

 در موجود آلي مواد زيرا. هستند حائز اهميت منطقه بسيار يك
 زنده موجودات ريز و يا از ذرات متشكل كه رسوبات

 زيكف موجودات غذايي منبع عنوان به د،هستن ميكروسكوپي
وجود  ي كامل سهيكه امكان مقا نيبا توجه به اشوند.  مي محسوب
شانون كه از  يا شاخص تنوع گونه ي سهيلذا به مقا ،نداشت

 نيب در است پرداخته شد. يستيتنوع ز يها شاخص نيتر مهم
 نهياشاره شد، كم جيگونه كه در نتا همان ي،فصول مورد بررس

عدم  علت. مشاهده شد 89اخص تنوع در فصل تابستان ش
تا تواند  يمي نيز ها در فصول مورد بررس ستگاهيا نياختالف در ب
مورد  يها ستگاهيا نيبستر در ب باتيترك يكنواختي حدودي به

گونه كه در  همان ي،فصول مورد بررس نيب در مطالعه مربوط باشد.
مشاهده  89صل تابستان شاخص تنوع در ف نهياشاره شد، كم جينتا
ي ها در فصول مورد بررس ستگاهيا نيعدم اختالف در ب علت. شد

 نيبستر در ب باتيترك يكنواختي تا حدودي بهتواند  يمنيز 
مقدار شاخص  سهيمقا در مورد مطالعه مربوط باشد. يها ستگاهيا

نقط جهان مشاهده  گريبا د يمورد بررس يها ستگاهيشانون در ا
 يدر جهان دارا سهياطق نسبت به مناطق مورد مقامن نيكه اشد 

با توجه به  ).Elingsen,2002 (هستند  يمناسب يستيتنوع ز
شود كه با  ها و نتايج منتج شده، از اين تحقيق مشخص مي بحث

شناختي حاكم بر سواحل شهر  وجود شرايط سخت بوم
هاي  بندرعباس، عالوه بر اين كه درصد قابل توجهي از گونه

ي خليج فارس و درياي عمان در اين ناحيه  ان منطقهزي كف
دست  ي شاخص تنوع زيستي شانون به نمايند، مقايسه زندگي مي

ي غناي زيستي  دهنده آمده در اين منطقه با ديگر نقاط دنيا، نشان
هايي كه در  اي در ايستگاه اين مناطق است. تنوع و غناي گونه

تالطم رسوبات  هاي ساحلي و در معرض مدخل ورودي هرزآب
قرار داشتند، بسيار كمتر و پايين تر بوده است. شايد بيشتر بودن 

و  4تا  1هاي  اي در فصول مورد بررسي در ايستگاه غناي گونه
مربوط به ساكن بودن بستر  5ها در ايستگاه شماره كمتربودن آن
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هاي كم ده سال گذشته و  دليل بارندگي در چند سال گذشته به
هاي ساحلي (مواد مغذي) در ايستگاه يك  رزآبورودي كمتر ه
هاي ساحلي در  چنين بيشتر بودن ورودي هرزآب تا چهارم و هم

زيرا اين ايستگاه در مقايسه با چهار  ،ايستگاه شماره پنج است
ايستگاه قبلي  4ايستگاه قبلي در روبروي جزيره هرمز و نسبت به 

دليل فضاي  مغذي به اي بازتر قرار دارد و بنابراين مواد در منطقه
چون تغيير آب و  بسيار باز محيط تاثير كمتري دارد. عواملي هم

داند  كشي كف را از جمله عواملي مي هواي، استخراج نفت و تور
زيان را تحت تاثير  اي كف رود تنوع و ساختار گونه كه انتظار مي

عالوه در خصوص فراواني و يا  . به(Bird et al., 2008)قرار دهد 
اي و  دليل رفتار متفاوت تعذيه ها به م فراواني برخي از گونهعد

كه  رفتاري (شب چر، روزچر، سپيده دمان و يا غروب)، از آنجايي
هاي مورد بررسي در روز انجام  ها در ايستگاه برداري تمامي نمونه

شده است، قدر مسلم تمامي اين جوامع را پوشش نمي دهد.  
هاي  زي حفار بوده كه فعاليت فهاي ك عالوه برخي از گونه به

خوردن رسوبات  تواند باعث آشفتگي و بهم ها ميكنندگي آن حفر
بستر شده و در نهايت غنا و تنوع ماكروبنتوزهاي شناسايي شده را 

  تحت تاثير قرار دهد.
ي  كه در خصوص تاثيرات فوق اطالعاتي در منطقه از آنجايي

به اين نكته اشاره نمود توان  مورد مطالعه وجود ندارد، تنها مي
هاي كه با تور ترال پاشنه  هايي كه توسط قايق كه تور كشي

تواند بر  نمايند مي صورت غيرمجاز در منطقه اقدام به صيد مي به
گذار بوده باشد، و چون اين  پراكنش اين آبزيان تاثير

شود،  ي غيرمجاز معموال در فصل بهار شروع مي ها توركشي
هايي كه  تواند به توركشي مي 89تابستان كاهش تنوع در فصل 

  عمدتا در خطوط ساحلي توسط اين شناورها در اين فصل انجام
گذار بر روي  شود، مربوط باشد. از ديگر عوامل تاثير مي

توان به تاثيرات دما بر اين جوامع اشاره  زي مي هاي كف جمعيت
اد ي معكوسي با تعد طوري كه درجه حرارت بستر رابطه كرد، به
كه در زمستان، اين  ها در فصل تابستان دارد. در صورتي  گونه
شد  صورت مستقيم اما با اهميت كمتري مشاهده مي به  رابطه

)2009 ,Rosenzweig.(  دليل وجود مواد  به 5بنابر اين ايستگاه
و تنش محيطي زياد (صيد و صيادي و غيره) از كم   آلي كم

اي و  د، بسترهاي ماسهشو ها محسوب مي ترين ايستگاه تنوع
ترين مزي هستند و مه دات كفوسيلتي داراي تراكم باالي موج

ها و فصول  زها در ايستگاهوعامل در پراكنش و تنوع ماكروبنت
  مورد بررسي همان مواد آلي است.
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