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  چكيده
منظور مقايسه تنوع و پراكنش پرتاران خورهاي جاسك شرقي و غربي در شهرستان جاسك (شمال غرب درياي  به

 1389ان تا تابست 1388برداري از رسوبات در چهار فصل متوالي از پاييز  عمان) واقع در شرق استان هرمزگان، نمونه
برداري از رسوبات با استفاده از گرب ون وين با  ميانه و انتهاي هر دو خور انجام گرديد. نمونه ،در سه ناحيه دهانه

هاي مورد نظر  نمونه رسوب از ايستگاه 72متر مربع و قايق در زمان مد كامل انجام شد. در مجموع  04/0سطح مقطع 
عدد در متر مربع  9075خانواده با فراواني  16گونه متعلق به  20شرقي  برداشت شد. در اين تحقيق در منطقه جاسك

عدد در مترمربع شناسايي گرديد. جامعه  4800خانواده با فراواني  13گونه متعلق به  17و در منطقه جاسك غربي 
هاي  شاخص بود. Pilargidaeو Nereididae ،Owenidae ، Capitellidaeهاي  پرتاران منطقه عمدتا شامل خانواده

غالبيت سيمپسون و  ،وينر- شناختي مربوط به ساختار اجتماعات پرتاران درون رسوبات، شامل تنوع زيستي شانون بوم
هاي مختلف  اي مارگالف مورد محاسبه قرار گرفت. ميانگين شاخص تنوع شانون در فصول و ايستگاه غناي گونه

) باالتر بود. نتايج آناليز همبستگي بين عوامل 898/0±0/ 74) نسبت به جاسك غربي (02/1±47/0جاسك شرقي (
داري با دما، اكسيژن، شوري و هدايت الكتريكي  محيطي و پرتاران نشان داد كه فراواني پرتاران رابطه مثبت و معني

داري نشان نداد  ها در فصول مختلف اختالف معني ). نتايج تحليل واريانس يك طرفه بين شاخص>05/0Pدارد (
)05/0P>دار بين فراواني  دهنده اختالف معني). نتايج حاصل از تحليل آزمون ناپارامتري كروسكال واليس نشان

دار بين  دهنده تفاوت معني). نتايج حاصل از اين آزمون همچنين نشان>05/0pپرتاران جاسك شرقي و غربي بود (
 ).>05/0Pتان در جاسك شرقي و غربي بود (همچنين تابستان با زمستراكم پرتاران در فصول تابستان با پاييز و
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 مقدمه. 1

را دارا هستند كه نه تنها پتانسيلي  انيفزترين كمانگروها غني
ها الرو از نوع  وسيله توليد ميليونهبراي توليد ماهيگيري ب

سامانه  ي بوم ي موازنه كنندهمزوپالژيك هستند، بلكه همچنين نوع
ها، پمپ هوا و ورود آب به درون خاك  وسيله توليد حفاري به

شناختي  مهم بوم جانوراندر ميان ماكروبنتوزها، پرتاران از  هستند.
ها مطالعه هاي مانگرو هستند كه با وجود اهميت زياد آن در جنگل

ست. سامانه صورت گرفته ا ها در اين بومكمتري در مورد آن
هاي مصبي را كه  و مدي، آب فون جزر كفزيغالب موجودات 

هاي آب شيرين  شرايط محيطي متفاوتي بين خشكي و زيستگاه
هاي حلقوي پرتار، از جمله  دهند. كرم دارند را ترجيح مي

مهرگان ماكروبنتوز ساكن در رسوبات هستند كه تقريبا در تمام  بي
 ,.Gopalakrishnan et alشوند ( هاي دريايي يافت مي بوم سامانه

اي باال و تنوع زياد،  ). اين جانوران با داشتن غناي گونه2008
 ,Gregoryنمايند ( ها ايفا مي ي غذايي آب نقش كليدي در زنجيره

هاي وارد  ). رسوبات دريايي محل دفن نهايي انواع آالينده2007
 ,.Yu et alشده به محيط زيست، از جمله فلزات سنگين هستند (

). از آنجا كه پرتاران در تماس مستقيم با رسوبات هستند و 2001
ها در رسوبات  نمايند، ازدياد غلظت آالينده ها تغذيه مييا از آن

ها تاثيرگذار مستقيما بر روي اين جانوران و ساختار جمعيت آن
توان از  )، لذا ميHutchings, 2000; Fleeger et al., 2003است (

عنوان  در ساختار اجتماعات اين موجودات بهتغييرات ايجاد شده 
عاملي جهت پايش زيست محيطي (شاخص زيستي) مناطق 

 ;Theofanis et al., Gillet et al., 2008(دريايي استفاده كرد 

نمايند و بعضي  ها زيست مي . اين موجودات در انواع بستر)2001
ي ها هاي اين رده، داراي تحمل زياد نسبت به آشفتگي از گونه

باشند و در آزمايشات پايش زيستي مورد استفاده قرار  محيطي مي
منطقه جاسك در شرق استان  ).Koptal, 2002( گيرند مي

هرمزگان قرار داشته و به دو قسمت جاسك شرقي و غربي تقسيم 
رسي و زيستگاه -شود. بستر اين خورها از نوع لومي سيلتي مي

قه از اين كفزيان زي بوده و ديگر موجودات منط موجودات كف
نمايند. اين مناطق از مناطق مهم صيد  عنوان غذا استفاده مي به

  ).1385ماهي و ميگو هستند (هاشمي، 

اين مطالعه اولين مطالعه بر روي جمعيت پرتاران اين مناطق 
اي و  شود. هدف اين پژوهش، بررسي تنوع گونه محسوب مي

غربي در  غالبيت پرتاران مناطق حفاظت شده جاسك شرقي و
  ها است.شهرستان جاسك (درياي عمان) و در نهايت مقايسه آن

  ها . مواد و روش2

اين بررسي در شش ايستگاه دهانه، ميانه و انتهاي خور در 
 º57 48' تا º57 46' مختصات جغرافيايمحدوده جاسك غربي با 

شمالي و جاسك شرقي  عرض º25 42' تا º25 41' و شرقي طول
 و شرقي طول º58 5' 27" تا º57 58'  يايمختصات جغرافبا 
"6/2 '35 º25 40' 38" تا º25 است  شده واقع شمالي عرض

). موقعيت جغرافيايي و عمده فعاليت انساني يا منابع 1(شكل 
برداري در  هاي مورد مطالعه در زمان نمونه آالينده احتمالي ايستگاه

  نشان داده شده است. 1جدول 

  
  ت شده جاسك شرقي و غربيي حفاظ منطقه :1 شكل

تا  1388صورت فصلي از پاييز  برداري از رسوبات به نمونه
ايستگاه  6از  Van Veenبردار گرب  توسط نمونه 1389تابستان 
ميانه و انتها دوخور) و هر ايستگاه سه تكرار جهت  ،(دهانه

بندي و مواد  بررسي پرتاران و دو نمونه رسوب، جهت آناليز دانه
هاي مربوط به  ). نمونهBuchanan, 1984اشت شد (آلي كل برد

سنجش بار مواد آلي داخل پالستيك كنار يخ درون يخدان 
نگهداري شده و پس از انتقال به آزمايشگاه در درون فريزر با 
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عوامل  ).Delman et al., 2006(ِنگهداري شدند  -Cº20 دماي
كي ، كدورت، هدايت الكترياكسيژن محلول، شوري، دمامحيطي (

 برداري هر ايستگاه به وسيله دستگاه  ) در محل نمونهpHو 

Horiba U-10هاي مربوط به بررسي پرتاران، در  ثبت شد. نمونه
متر شستشو  ميلي 5/0محل توسط آب دريا و الك با اندازه چشمه 

% تثبيت شده و در آزمايشگاه 4داده شده و توسط فرمالين بافر 
) رنگ آميزي شدند. الزم به ذكر محلول رزبنگال (يك گرم در ليتر

هايي استفاده شد كه كامال پر باشند.  ها از گرب است از بين گرب
سرانجام، پرتاران موجود در هر ايستگاه جداسازي شده و 
شمارش گرديدند. پرتاران جداسازي شده، در حد جنس و در 

 ,Fauchald, 1977; Hutchings( مواردي گونه شناسايي گرديدند

2000; Rouse and Pleijel, 2001; Wehe and Fiege, 2002.(  

  هاي انساني در خور جاسك شرقي و غربي ها و عمده فعاليت مختصات ايستگاه :1 جدول
مختصات جغرافيايي   ها ايستگاه

  جاسك غربي
مختصات جغرافيايي 

  جاسك شرقي
هاي عمده انساني در  فعاليت

  منطقه
N: ˚25  دهانه خور  41َ  39" 

E: ˚57  47َ  28" 
N: ˚25  38َ  26" 
E: ˚58  00َ  26" 

اسكله صيادي، پهلو گيري قايق هاي
  صيادي و آبزي پروري، ورود فاضالب

N: ˚25  ميانه خور  40َ  17" 
E: ˚57  47َ  18" 

N: ˚25  38َ  27" 
E: ˚58  00َ  26" 

هاي صيد و صيادي(جاسك شرقي)،فعاليت
هاي صيد و صيادي، اسكله شيالت و  فعاليت
  يخ سازي كارخانه

N: ˚25  انتهاي خور  41َ  33" 
E: ˚57  48َ  15" 

N: ˚25  38َ  26" 
E: ˚58  00َ  27" 

  هاي فصلي جنگل انبوه و ورود رودخانه

      

هاي  هاي پرتاران، از شاخص ها و گونه پس از شناسايي جنس
وينر، سيمپسون و مارگالف جهت تعيين  -بوم شناختي شانون

هاي مختلف استفاده شد  اي در ايستگاه تنوع، غالبيت و غناي گونه
)Mitra et al., 2004 شاخص شانون در واقع ميزان هتروژني .(

هاي تشكيل  دهد. بنابراين هرچه تعداد گونه جامعه را نشان مي
ي يك نمونه بيشتر باشد و همچنين هر چه توزيع فراواني  دهنده

خص بيشتر ميزان اين شا ،تر باشدها يكسان افراد در بين اين گونه
خواهد بود. شاخص غالبيت سيمپسون ميزان فراواني و هموژني 

دست آمده در شاخص غالبت بين  دهد. عدد به جامعه را نشان مي
صفر تا يك متغيير است. عدد صفر مبين عدم وجود غالبيت بين 

هاست.  ها و عدد يك به منزله وجود غالبيت شديد بين گونه گونه
هاي قابل  صورت تعداد شاخه ) بهشاخص مارگالف (غناي زيستي

شود. ميزان اين  شناسايي براي هر نمونه و هر منطقه محاسبه مي
آوري شده و همچنين به طول  هاي جمع شاخص به تعداد نمونه

  ). 1391زمان بستگي دارد (اردكاني، 
ها از  نرمال بودن داده ،هاي تحليل آماري قبل از اعمال روش

 آزمونررسي گرديد و با استفاده از ب Shapiro-Wilkطريق آزمون 
Levene همتا و زارع ها بررسي شد (بي همگني واريانس داده

 ،منظور بررسي تفاوت پارامترهاي محيطي ). به1390 ،چاهوكي
-Kruskalبندي رسوبات از آزمون ناپارامتري  دانه ،مواد آلي

Wallis  دار استفاده شد و در صورت وجود اختالف معني، 
هاي مختلف را از هم جدا كرد. براي  گروه  Man-whitneyآزمون

هاي مختلف (با توجه به نرمال بودن  ها در ايستگاه بررسي شاخص
طرفه استفاده شد و در  ها) از آزمون تحليل واريانس يك داده

ها از پس  براي جدا كردن گروه ،دار صورت وجود اختالف معني
بين عوامل  آزمون توكي استفاده شد. جهت بررسي همبستگي

مورد بررسي و پرتاران، از آزمون همبستگي اسپيرمن استفاده 
 Excellها در نرم افزار  گرديد. كليه اطالعات جهت آناليز داده

 SPSS19 افزاري نرم وسيله ها به و همچنين انجام آزمون 2010
هاي آماري  داري جهت آزمونيصورت گرفت. سطح معن

05/0P< .در نظر گرفته شد  
  ):H) (Shannon and Wiener, 1963ه شاخص شانون (محاسب
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  جايتن. 3

ي توزيع نرمال براي متغيرهاي  دهنده نشانShapiro-Wilk آزمون 
هدايت  ،كدورت ،pHاكسيژن محلول و دما بود و متغيرهاي  ،شوري

بندي رسوبات و مواد آلي كل فاقد توزيع نرمال بودند.  دانه ،الكتريكي
هاي فيزيكوشيميايي آب نشان  گيري شاخص نتايج حاصل از اندازه

هاي مختلف تغييرات چنداني  داد كه اين پارامترها در ايستگاه
 33/27 ±49/0اند. بدين ترتيب كه در هر دو منطقه، دماي آب  نداشته

، اكسيژن محلول در آب ppt 51/34±54/1گراد، شوري  درجه سانتي
، هدايت 17/39 ±77/20ليتر، كدورت  گرم بر ميلي 93/12 68/0±

متغير بوده  54/8 ± 07/0 آب بين pHو  3/53 ±55/3الكتريكي 
  ).3و 2است (جداول 

ميانگين عوامل محاسبه شده در فصول مختلف منطقه حفاظت شده جاسك  :2 جدول
  انحراف معيار) ±شرقي (ميانگين 

  ميانگين كل  زمستان  پاييز  تابستان  بهار 
c˚(  01/28دما (  ± 5/0  5/33   25/0±  92/24  13 /0±  41/21    06/0±  37/0±96/26  

ppt(  44/0±2/35(شوري    8/0± 39  1/0± 36  9/4± 1/16  56/1± 57/31  
mg/l(  34/0± 22/6اكسيژن (  13/0± 23/5  35/0± 64/7  22/0± 60/8  27/0± 92/6  
22/29 ±04/6 كدورت  4/16±29  7/58± 77/98  4/7± 22/37  82/17± 55/48  

76/53 ±8/0 ايت الكتريكيهد  33/1± 33/59  58/0± 01/54  13/9± 12/26  98/2± 30/48  
pH 2/0± 58/8  06/0± 83/8  05/0± 45/8  1/0± 48/8  05/0± 58/8  

TOM6/0± 74/2  9/1± 02/8  8/0± 49/3  6/0± 72/2  01/1± 24/4  

ميانگين عوامل محاسبه شده در فصول مختلف منطقه حفاظت شده جاسك  :3 جدول
  انحراف معيار) ±(ميانگين  بيغر

  ميانگين كل  زمستان  پاييز  تابستان  بهار 
c˚(  3/28دما (  ± 65/0   67/32   8/0±  32/26  64/0±  56/23   37/0±  61/0±71/27  

ppt(  06/2±38(شوري   29/1± 6/38  62/1± 8/36  11/1± 3/36  52/1± 42/37  
mg/l(   2/0± 2/6اكسيژن (  65/1± 88/5  4/2±91/5  08/0± 80/7  31/1± 44/6  
45/75 ±2/62 كدورت  35/1± 88/55  62/10± 11/29  97/3± 77/8  32/19± 85/29  

44/58 ±45/4 هدايت الكتريكي  88/7± 36/61  48/2± 91/55  27/1± 07/55  02/4± 96/57  
pH 15/0± 46/8  01/0± 45/8  0,02± 42/8  07/0± 54/8  09/0± 49/8  

TOM4/0± 57/3  9/1± 37/6  6/0± 97/2  4/0± 44/2  4/0± 84/3  
  

 84/3±58/0ميانگين ميزان مواد آلي در رسوبات جاسك غربي 
هاي مختلف در  درصد در ايستگاه 32/5±28/1و جاسك شرقي

كروسكال واليس، وجود  آزموننوسان بوده است. نتايج حاصل از 
دار مواد آلي كل بين جاسك غربي و شرقي را نشان  اختالف معني

خور جاسك غربي ميانگين مواد آلي كل از ). در >05/0Pداد (
در فصل تابستان و در  37/6±09/2در فصل بهار به  4/0±56/3

در فصل بهار به  74/2±54/0جاسك شرقي از ميانگين 
). نتايج 3 و 2 در فصل تابستان رسيد (جداول 38/0±02/8

هاي  هاي مختلف خور بندي رسوبات ايستگاه حاصل از آناليز دانه
نشان داده شده است. در  4و غربي در جدول جاسك شرقي 

 –هاي دهانه، و ذرات سيلت  مجموع ذرات ماسه ريز در ايستگاه

بندي را به  هاي ميانه و انتها، باالترين درصد دانه رس در ايستگاه
  ). 4اند (جدول  خود اختصاص داده

  هاي مختلف جاسك شرقي و غربي بندي رسوبات ايستگاه آناليز دانه :4 جدول
    جاسك غربي      جاسك شرقي    
  انتها  ميانه  دهانه  انتها  ميانه  دهانه  

10/14 ماسه درشت (درصد)  14/5  74/12  8/1  96/13  36/1  
44/3 ماسه متوسط (درصد)  07/1  33/2  16/2  4/12  48/0  

01/61 ماسه ريز (درصد)  31/15  51 32/78  16/60  8/42  
45/21 رس (درصد)-سيلت  48/78  91/33  72/8  48/13  36/55  

       

 
 19جنس پرتار متعلق به  23گونه و  4طي مطالعه حاضر 

خانواده مورد شناسايي و شمارش قرار گرفت، كه در ميان آنها 
ها را به خود اختصاص داد.  بيشترين گونه Nereididaeخانواده 

Platynereis dumerilli ،Prenereis sp.  وOwenia fusiformis ،
  ). 2 ي پرتاران در اين مطالعه هستند (شكلها ترين گونه فراوان

  
  ميانگين تراكم پرتاران جاسك شرقي و غربي در فصول مختلف :2 شكل

بين تراكم   Kruskal-Wallisنتايج حاصل از آزمون ناپارامتري
پرتاران در فصول مختلف جاسك شرقي و غربي تفاوت 

). جهت پي بردن به وجود >05/0Pداري را نشان داد ( معني
فصول مورد مطالعه دو  Man-whitneyي آزمون  وسيله ختالف بها

به دو با يكديگر مقايسه گرديدند و بين تراكم پرتاران در فصول 
تابستان با پاييز و همچنين تابستان با زمستان در جاسك شرقي و 

، 4و  3 شكل ).>05/0Pداري نشان داده شد ( غربي اختالف معني
هاي مختلف  ي شده در ايستگاههاي شناساي تراكم جنس و گونه

دهد. در اين مطالعه در  خورهاي جاسك شرقي و غربي را نشان مي
 17خانواده و در جاسك غربي  16جنس متعلق به  20جاسك شرقي 

خانواده از پرتاران شناسايي گرديد. ترتيب تراكم  13جنس متعلق به 
ك هاي مختلف بدين ترتيب است: انتهاي جاس پرتاران در ايستگاه

ميانه جاسك  >ميانه جاسك غربي >دهانه جاسك شرقي >شرقي
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دهانه جاسك غربي. در بين  >انتهاي جاسك غربي >شرقي
هاي پرتاران شناسايي شده در خور جاسك شرقي  خانواده

Nereididae )48 و (%Capitellidae )15 و در خور جاسك غربي ،(%
Owenidae )30 و (%Pilargidae )15پرتاران را به  %)، بيشترين تراكم

هاي شناسايي شده در  اند (تصاوير برخي از نمونه خود اختصاص داده
  نشان داده شده است). 5شكل 

  
  هاي پرتاران شناسايي شده در جاسك شرقي تراكم گونه :3 شكل

  
  هاي پرتاران شناسايي شده در جاسك غربي تراكم گونه :4 شكل

  
  شده در منطقه جاسك   هاي شناسايي تصاوير برخي از گونه :5شكل 
  ).Nereis sp، د: Capitella capitata، ج: .Ceratonereis sp، ب: .Glycera sp(الف: 

اي بوم شناختي (به غير از دهانه جاسك غربي  در بررسي مقايسه
 ،در تابستان كه هيچ نمونه كرم پرتاري در گرب وجود نداشت)

 669/1ه برابر اي در منطقه مورد مطالع بيشترين شاخص تنوع گونه
). اين مقدار در دهانه خور جاسك شرقي (پاييز) 5بود (جدول 

در انتهاي جاسك  68/0دست آمد. كمترين مقدار اين شاخص  به

وينر جاسك  - شرقي (بهار) محاسبه گرديد. شاخص تنوع شانون
شرقي در تمام فصول باالتر از جاسك غربي بود. بيشترين مقدار 

بود. اين مقدار در دهانه و ميانه جاسك  1غالبيت سيمپسون برابر 
غربي به ترتيب در بهار و تابستان محاسبه گرديد. كمترين مقدار اين 

 هايدست آمد (شكل در انتهاي خور مركزي (پاييز) به 163/0شاخص 
ي مورد  اي مارگالف در منطقه ). بيشترين مقدار غناي گونه7و  6

پاييز) و كمترين مقدار در ميانه جاسك غربي ( 77/8مطالعه برابر 
  ).5در انتهاي جاسك غربي (تابستان) محاسبه گرديد (جدول  55/0

  
بررسي تغييرات شاخص غالبيت سيمپسون پرتاران خورهاي جاسك  :6 شكل

  1388- 89شرقي و غربي طي سال 

  
وينر پرتاران خورهاي جاسك  –بررسي تغييرات شاخص شانون  :7 شكل

  1388- 89شرقي و غربي طي سال 

توكي نشان داد كه بين  آزمونآزمون آناليز واريانس يك طرفه و 
اي اختالف  هاي مختلف از نظر تنوع، غالبيت و غناي گونه ايستگاه
بررسي همبستگي بين عوامل  ).<05/0Pداري وجود ندارد ( معني

دهد كه فراواني پرتاران رابطه  محيطي و فراواني پرتاران نشان مي
با دما، اكسيژن، شوري و هدايت الكتريكي  داري قوي مثبت و معني

  ).6دارد (جدول 
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  انحراف معيار) ±هاي مورد مطالعه (ميانگين  اي در ايستگاه هاي تنوع، غالبيت و غناي گونه ميانگين شاخص :5جدول 
  جاسك غربي  جاسك شرقي  

  ميانگين  انتها  ميانه  دهانه  ميانگين  انتها  ميانه  دهانه  ايستگاه / شاخص
061/1±4/0 شانونتنوع  62/0±827/0  38/0±173/1  47/0±.02/1  78/0±682/0  73/0±094/1  72/0±919/0  74/0±898/0  

422/0±14/0 غالبيت سيمپسون  21/0±291/0  09/0±374/0  15/0±363/0  42/0±392/0  36/0±469/0  21/0±243/0  3/0±368/0  
682/3±40/1  غناي مارگالف  6/2±966/2  06/3±64/4  3/2±766/3  38/2±024/2  7/3±146/4  4/3±288/3  02/3±133/3  

  آناليز همبستگي اسپيرمن ميان عوامل محيطي و فراواني پرتاران :6جدول 
TOM شوري  **دما  **هدايت  كدورت  **اكسيژن  سيلت*  pH   

259/0 - r= 108/0-r= 536/0-r= 082/0r= 545/0 -  r=  430/0- r= 339/0-r=  212/0-r= 076/0  پرتارانp= 464/0p= 00/0p= 582/0p= 00/0p= 02/0p= 018/0p= 148/0p= 
 /. دوطرفه.01دار در سطح همبستگي معني **/. دوطرفه، 05دار در سطح همبستگي معني*

  
  گيريجهيتن. بحث و 4

نتايج حاصل از آناليز همبستگي بين پرتاران با عوامل محيطي 
وري هدايت الكتريكي و ش ،اكسيژن ،نشان داد كه پرتاران با دما

رابطه مثبت و معناداري دارند. پارامترهاي فيزيكي و شيميايي 
زيان بسيار تاثير گذارند. نتايج  محيط بر تركيب و تراكم فون كف

) در منطقه خور 1390راد و همكاران ( حاصل از مطالعه سليماني
همبستگي مثبت  ،شرقي ترين خور شهرستان جاسك نيز ،گابريك

اكسيژن و مواد آلي كل نشان  ،ها با دماو معناداري بين ماكروبنتوز
اي از  طور كلي ساختار جمعيت بنتوزها توسط مجموعه داد. به

عنوان عامل  شود و تنها نبايد يك عامل را به عوامل كنترل مي
). 1378اصلي در پراكنش اين موجودات دخيل دانست (نبوي، 

تبخير زياد در  ،هاي جاسك شرقي و غربي طبيعت كم عمق خور
دليل  هاي فصلي به ل تابستان و كاهش ورودي آب رودخانهفص

 ،خشك سالي ده سال گذشته و همچنين احداث سد در منطقه
باعث افزايش شوري آب خورها شده است. در اين مطالعه 

دليل مجاورت با آب دريا كمتر است،  شوري در دهانه خور به
ي، هاي فصل دليل ورود آب رودخانه بجز در فصل زمستان كه به

خصوص در انتهاي خور  شوري آب در انتهاي خور كمتر است، به
) ثبت شده است. 1/16±9/4جاسك شرقي كه كمترين شوري (

نتايج حاصل از اين مطالعه اختالف ميان مواد آلي فصل تابستان با 
كند. اين نتيجه با  بقيه فصول در جاسك غربي و شرقي را بيان مي

ر خور غزاله استان خوزستان ) د1380مطالعه نبوي و همكاران (
تواند از منابع  خواني دارد. مواد آلي موجود در رسوبات مي نيز هم

هاي  هاي گياهي و جانوري، فاضالب مختلفي نظير بقاياي اندام
شهري، صنعتي و كشاورزي سرچشمه گيرد. احتماال اين افزايش 
مواد آلي در فصل تابستان در مناطق مورد بررسي، با توجه به 

ماي شديد و شوري باال در اين فصل، بيشتر به دليل بقاياي گر

هاي گياهي و جانوري در هر دو منطقه و همچنين ورود اندام
هاي صيادي در جاسك غربي  هاي شهري و تردد قايقفاضالب

  است. 
جنس رسوبات خور جاسك غربي ماسه ريز و جاسك شرقي 

) 2000ان (و همكار Karakassis رسي بوده است.-از نوع سيلتي
دريافتند كه فون بسترهاي ريزدانه بيشتر تحت تاثير تغييرات 

) در 1388گيرد. مطالعه طباطبائي و همكاران ( محيطي قرار مي
ها در  كند. سيلت خورهاي موسي و غنام نيز اين مطلب را تاييد مي

تواند  درون يك منطقه با كاهش نور ورودي به بستر همچنين مي
ور مستقيم و غير مستقيم محدود نموده و در ط رشد آبزيان را به

 ،شرايط شديدتر به بحران تبديل نمايد. بافت بستر و نوع آن
دماي آب و فصل از عوامل مؤثر در  ،ميزان مواد آلي ،تغذيه ماهيان

شود.  زي محسوب مي توده جانوران كف الگوي پراكندگي و زي
وابسته به  درصد 47ماهيان موجود در اين خورها از نظر تغذيه، 

  ).1385 ،بستر هستند (هاشمي
علت افزايش پرتاران در فصول سرد سال (پاييز و زمستان) 

دليل طوفان هاي شديد  نسبت به فصول گرم را احتماال بايد به
مانسون تابستانه  ،دريايي ناشي از افزايش شديد دما در فصول گرم

ر و بي ثباتي بستر دانست. تغييرات دمايي از عوامل مهم د
روند. كرمي كاهش  زي به شمار مي توليدمثل موفق موجودات كف

تنوع ماكروبنتيك رودخانه زهره در تابستان را در نتيجه كاهش 
افزايش دما و شوري در اين فصل بيان  ،سطح اكسيژن محلول
 )2007(و همكاران  Sarvankumar). 1383كرده است (كرمي، 

هند  Kachchh-Gujaratهاي مانگرو  اي كه در جنگل در مطالعه
انجام دادند به اين نتيجه رسيدند كه تراكم و تنوع باالي ماكروفونا 

ي دماي پايين تر و ثبات عوامل محيطي نظير  در زمستان به واسطه
خواني دارد  شوري است. اين موضوع با نتايج مطالعه حاضر هم

)Sarvankumar et al., 2007.(  
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خانواده با  16ق به گونه متعل 20ي جاسك شرقي  در منطقه
 17عدد در متر مربع و در منطقه جاسك غربي  9075فراواني 

عدد در متر مربع  4800خانواده با فراواني  13گونه متعلق به 
،  Nereididae،Owenidaeهاي  كه خانواده ،شناسايي گرديد

Capitellidae و Pilargidae ،ترتيب بيشترين تراكم را داشتند.  به
ترتيب در خليج  ) طي مطالعاتي به1385ان (اكسيري و همكار

 Spionidaeةخانواده با غالبيت خانواد 30راسته و  8چابهار تعداد  

جنس را  43خانواده و  32هاي حرا الفت و خمير  و در جنگل 
) در مطالعه 1387معرفي كردند. همچنين، بهروزي راد و احمدي (

ه نگو 25 ،ماكروبنتوزهاي خورهاي كالهي و تياب در مجموع
گونه در خوركالهي شناسايي نمودند. در خور  30درخور تياب و 

  Nereididae هاي پرتار و خانواده  كالهي بيشترين تراكم به كرم
ي اين مطالعه نيز با نتايج حاصل از مطالعه  تعلق داشت كه نتيجه

  خواني داشت.  حاضر هم
 تا 682/0ميانگين شاخص تنوع در منطقه مورد مطالعه بين 

 ،متغير بود. محل قرار گرفتن ايستگاه از نظر جنس بستر 173/1
ميزان جريان آب و توپوگرافي بستر اهميت  ،ميزان پوشش گياهي

). انتهاي جاسك شرقي و ميانه جاسك غربي 1374دارد (رضايي، 
داراي باالترين و دهانه خور جاسك شرقي و غربي كمترين 

ها و فصول مورد  يستگاهميانگين شاخص تنوع پرتاران در تمامي ا
). اين گوناگوني در ناحيه بين جزرومدي 5 اند (جدولمطالعه بوده

). بيشترين Chapman, 2006هاي مانگرو غيرمعمول نيست ( جنگل
تراكم پرتاران در انتهاي خورها كه پوشيده از درختان حراست و 
همچنين در جاسك شرقي كه نسبت به جاسك غربي از تراكم و 

شود. درختان  بيشتري برخوردار است ديده مي درصد پوشش
وجود  ها به ي بستر ثابتي كه توسط ريشه مانگرو به واسطه

آورند و شاخ و برگ مانگرو كه سايبان متراكمي را جهت  مي
كند، شرايط مناسبي را  جلوگيري از خشك شدن بستر فراهم مي

 ,.Divakaran et al( آورد وجود مي براي كلني شدن پرتاران به

1981; Little, 2000; Mishra and Choudhury, 1985( دهانه .
دليل قرار گرفتن در  خور (محل ورود آب دريا به داخل خور) به

معرض تالطم شديد امواج دريا خصوصا در دوران مانسون 
اي  زمستانه و تابستانه و دارا بودن بستر سيلتي تنوع و غناي گونه

ي آبي بيش از هر  سامانه مكمتري دارد. تنوع زيستي در يك بو
 ،سامانه بستگي دارد (نيكوئيان عاملي به ثبات فيزيكي آن بوم

). همچنين در دهانه و ميانه خورها، پرندگان و 1377
شوند (مشاهدات عيني  وفور يافت مي هاي دريايي به خرچنگ

نويسندگان) و با توجه به اينكه اين جانوران از دشمنان اصلي 
هاي  در كاهش فراواني كرم ،شوند وب ميهاي پرتار محس كرم

). تراكم ماكروبنتوزهاي Tomiyama et al., 2008( پرتار مؤثرند
خورگابريك در جاسك نيز از سمت دهانه به انتهاي خور افزايش 

هاي  ). در بررسي1390،داشته است (سليماني راد و همكاران
انجام شده بر روي جمعيت پرتاران خور باهوكالت (درياي 

و  8/1ترتيب  ان) حداكثر مقدار شاخص تنوع و يكنواختي بهعم
شاخص تنوع پرتاران منطقه  ).1380 ،دست آمد (عطاران به 95/0

 2/2تا  8/1) بين 1389بحركان در مطالعات صفاهيه و محمدي (
  متغير بود. 

دليل  ها به در خصوص فراواني يا عدم فراواني برخي از گونه
از آنجا كه تمامي  ،شب چر و روزچر)اي و رفتاري ( تفاوت تغذيه

دليل حساسيت  ها در روز انجام شد. همچنين به برداري نمونه
هاي پرتاران به لحاظ سالم بودن كامل ناحيه پروستوميوم  نمونه

مسلما تنها با توجه به نتايج حاصل از اين مطالعه  ،جهت شناسايي
رار توان گفت كه تمامي پرتاران منطقه مورد شناسايي ق نمي

تر پايش  اند و جهت نيل به اين هدف، انجام مطالعات وسيع گرفته
شود. در پايان، اين نكته نيز بايد مد  محيطي پيشنهاد مي-زيستي

نظر قرار گيرد كه تفاوت در تنوع موجودات يك منطقه، تحت 
توان يك يا چند عامل  كنش عوامل مختلفي بوده و نمي تأثير برهم

نوع جاسك شرقي و غربي مؤثر خاص را در مورد تفاوت ت
  دانست.

  ي. سپاسگزار5

دانند از آقايان دكتر  در پايان، نگارندگان بر خود الزم مي
ها و آقاي دكتر  زاده جهت تاييد شناسايي نمونه ساالرزاده و وزيري

هاي ارزشمندشان در خصوص آناليزهاي  پورباقر جهت راهنمايي
  آماري مقاله، تشكر و قدرداني نمايند. 
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