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  چكيده
هاي اطراف، از  ي زير جزر و مدي خليج چابهار و آب مهرگان كفزي در منطقههاي بي منظور تعيين پراكنش رده به

ايستگاه از  9برداري از  برداري شد. نمونه نمونه 1391ارديبهشت و آذر هاي ماهمهره طي دو مرحله در  هاي بي نمونه
طور  دست آمده به هاي به صورت گرفت. نمونه متر مربعيسانتي 250ي پزم تا رمين با استفاده از گرب ون وين  منطقه

پوستان عالي تقسيم شدند.  ها، شكم پايان، ناوپايان، پرتاران، خارداران، مارسانان و سخت اي گروه دوكفه 7عمده به 
ها حضور داشتند. بيشترين فراواني كفزيان در  برداري در ايستگاه رمين كمترين گروه نمونهها، در هر دو نوبت  اين رده
برداري دوم در كنارك مشاهده شد. همچنين بر اساس شاخص شانون  پزم و در نمونه ي منطقه برداري اول در نمونه

كه در  دست آمد، در حالي ك بهكنار برداري اول در ايستگاه اول بيشترين تنوع در نمونه )1(و سيمپسون  )55/1(
و سيمپسون  )64/1(ترتيب بيشترين مقدار شاخص شانون  به و ايستگاه رمين برداري دوم، ايستگاه دوم تيس نمونه

داري  ، اختالف معنيKruskal- Wallis يپارامتر يرآزمون غ از استفاده را به خود اختصاص دادند. اگرچه با )04/1(
، اما  نتايج )<05/0P(دست نيامد  برداري به هاي مختلف و همچنين بين دو نوبت نمونهستگاهبين فراواني كفزيان در اي

 29ـ1393/9/37 تابستان/ 18/ شماره مپنجشناسي/ سال اقيانوس



  هاي اطراف با تأكيد بر... ي زير جزر و مدي خليج چابهار و آب مهرگان كفزي در منطقههاي بي اميني يكتا و همكاران / پراكنش رده

30 

رمين و  تيس، ايستگاهدر  واقع ي ايجاد سه گروه مجزا بين ايستگاه اول دهنده اي نشان و آناليز خوشه nMDSآزمون 
برداري دوم بود. با  ها در نمونه و ساير ايستگاهبرداري اول و دو گروه مجزا بين ايستگاه رمين  ها در نمونه ساير ايستگاه

 هاي جانوري كفزي تشخيص داده شد. ترين عامل در پراكنش گروه ، جنس بستر مهمCCAتوجه به نتايج آناليز 

  زير جزر و مدي، كفزيان، تنوع زيستي، عوامل محيطي، خليج چابهار، درياي عمان (مكران).: كلمات كليدي
 

  
 مقدمه. 1

 گستره وسيعاي و سنگي در  مناطق زير جزر و مدي ماسه
ها تا سواحل  ها و خليج از مناطق بسته مانند مصب يمحيط زيست

ها نيز از  زيستگاهشوند. ساختار ذرات رسوب اين  باز ظاهر مي
در بعضي مناطق غالباً  طوري كه به ،گوناگوني برخوردار است

اي، در بعضي مناطق تركيبي از ماسه و سنگريزه و در مناطقي  ماسه
جزر و مدي و  ياه اي است. قدرت جريان غالب ذرات، سنگريزه

گيري در معرض اثر امواج در تعيين موقعيت توپوگرافي و  قرار
 . استاي بسيار با اهميت  اي و سنگريزه هاي ماسه ثبات زيستگاه

ها بيشترين تأثير را بر روي جمعيت  تغيير در عوامل محيطي دريا
كفزيان خواهد داشت، زيرا اين موجودات غالباً ثابت يا با قابليت 

جايي محدود بوده و توانايي دور شدن از تغييرات منطقه را  جابه
مهمي در انتقال مواد از ندارند. همچنين اين موجودات نقش 

كنند. از اين رو  كنندگان اوليه به سطوح باالتر غذايي ايفا مي توليد
هاي زيستي تعيين تغييرات  عنوان شاخص بسياري از كفزيان به

  ).Satheeshkumar and Khan, 2012شوند ( محيطي شناخته مي
ي خليج فارس و درياي  كه در برگيرنده 1ي راپمي در منطقه

هاي زير جزر و مدي گلي در قسمت شمالي  عمان است، زيستگاه
اي  هاي ماسه كه غالب زيستگاه و شرقي غالبيت دارند، در حالي

اند  زير جزر و مدي در قسمت جنوبي و غربي منطقه تمركز يافته
)SOMER, 2003توپوگرافي بستر خليج فارس و درياي عمان .( 

اكثراً تخت بوده و رسوبات غالباً نرم هستند كه در درياي عمان 
 ,.Valinasab et alشود ( اي محدودي ديده مي مناطق صخره

هاي تخت و همگن زيست  موجوداتي كه در اين بستر). 2006
اند. اين موجودات تشكيل  صورت اتفاقي پراكنده نشده به ،كنند مي

تحت تأثير  شدت به هادهند كه پراكنش آن جوامع مجزايي مي
ست ا عواملي از قبيل اندازه ذرات و پايداري رسوبات، نور و دما

)Castro and Huber, 2007.(  از اين رو بررسي اين مناطق از
——— 
1 ROPME (Regional Organization for the Protection of the Marine 
Environment) 

ها  اهميت بااليي برخوردار است و حضور و فراواني اين گروه
  هاي مختلف باشد. تواند از عوامل متمايز كننده ايستگاه مي

هاي تحقيقاتي و دانشگاهي متعدد در  واحدبرخالف وجود 
اي از  منطقه درياي عمان، اطالعات تحقيقاتي محدود و پراكنده

خصوص بخش زير جزر و مدي در دست است. اين  اين منطقه به
دست آمده از اين  علت عدم انتشار نتايج به تواند به امر مي

ز صورتي باشد كه در دسترس محققين قرار گيرد. ا تحقيقات به
دست آمده از مجالت علمي داخلي و بين  معدود اطالعات به

ي زير جزر و مدي درياي عمان مي توان  المللي در مورد منطقه
)، 2009( شكوري و همكاران)، 1385( مقدسي و همكارانبه 

Samimi-Namin  وOfwegen )2010 ،(Claereboudt  وAl-

Rashdi )2011) و  )1390)، شكوري و اميني رادValinassab  و
) اشاره نمود كه غالباً به مطالعه تاكسونوميك 2012همكاران (

  اند. ها پرداخته مهرگان ساكن اين زيستگاه بي
گذار بر جمعيت كفزيان به  منظور تعيين عوامل تأثير به

آوري شده در بلند مدت نياز است.  هاي جمع اي از داده مجموعه
صورت  كفزيان به گذار بر جمعيت مطالعات بر روي عوامل تأثير

اند. اگرچه اغلب اين  اي در نواحي ساحلي انجام شده گسترده
هاي اطالعاتي اذعان دارند كه اغلب  مطالعات نيز به وجود شكاف

 Borjaمدت است ( علت عدم ثبت اطالعات كفزيان در طوالني به

et al., 2006 .(  
دست آمده از پروژه پايش  مطالعه حاضر بخشي از نتايج به

ي درياي عمان است كه در پژوهشگاه ملي اقيانوس شناسي محيط
و علوم جوي انجام شده است. پروژه مذكور در بخش زيستي، 
مناطق بين جزر و مدي، زير جزر و مدي و ستون آب را مورد 

 از آمده دست به اطالعات مقاله، اين دهد. در بررسي قرار مي
 دو طي چابهار خليج منطقه در كفزي مختلف هاي رده پراكنش

 .شود مي بررسي محيطي عوامل با آنها ارتباط و برداري نمونه دوره
دست آمده از اين بررسي شروعي براي  هاي به مجموعه داده

ي خليج چابهار  تكميل اطالعات از كفزيان زير جزر و مدي منطقه
  هاي آتي تكميل خواهد شد. برداري شود كه در نمونه محسوب مي
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  ها . مواد و روش2

  برداري. نمونه2-1

طي دو مرحله  1391ارديبهشت و آذر هاي ماهبرداري در  نمونه
زير جزر و  ي ايستگاه براي بررسي منطقه 10صورت گرفت. 

در خارج از  كه در نظر گرفته شد، به طورينرم با بستر مدي 
ايستگاه در  2 و )P2 و P1( ايستگاه در خليج پزم 2 خليج چابهار

در تيس ايستگاه  2و در داخل خليج  )R2 و R1( رمين ي منطقه
)T1 و T2( ،2  ايستگاه در كنارك)K1 و K2( ،1  ايستگاه در آب

 گرديد) انتخاب D(ي خليج  ايستگاه در دهانه 1و  )W(كن  شيرين
  ).1 شكلو  1 جدول(

  
برداري شده در منطقه خليج چابهار و  هاي زير جزر و مدي نمونه ايستگاه :1شكل 
  هاي اطراف آب

  ها ايستگاه جغرافيايي مختصات :1 جدول
  جغرافيايي عرض و طول  ايستگاه

P1 25° 22' 8/54 "  N,  60° 15' 45/21 " E 
P2 25° 19' 55/58 " N,  60° 15' 83/44 " E 
K1 25° 22' 09/50 " N,  60° 26'  60/3 "  E 

K2 25° 22' 92/27 " N,  60° 28' 31/30 "  E 
W 25° 26'  52/3 "  N,  60° 30' 95/13 "  E 
T1 25° 21'  25/46 " N,  60° 35'  16/40 " E 
T2 25° 22' 79/0 "   N,   60° 33'  78/59 " E 
D 25° 17'  69/44 " N,  60° 32' 98/11 "  E 
R1 25° 15'  26/42 " N,  60° 46' 38/18 "  E 
 

 زير جزر و مدي نرم در از منطقه در دو نوبت برداري نمونه
 5حدود عمق نقطه با  2 در هاي پزم، رمين، تيس و كنارك ايستگاه

)، R2متر ( 10در ايستگاه رمين با عمق  فت.گرمتر صورت  10و 
برداري با گرب حاصل  دليل عمق كم رسوبات نرم، امكان نمونه به

بعد از حصول اطمينان تكرار  3با نمونه رسوب از هر ايستگاه  .نشد
ون گرب  استفاده ازاز عمق و ثبت نمودن موقعيت جغرافيايي با 

داخل هر  هاي. نمونه)n=3( برداشته شدمتر مربعي سانتي 250وين 

هاي پالستيكي تخليه شده و صورت جداگانه در كيسه گرب به
عمق و تكرار بر روي آنها درج اطالعات مربوط به هر ايستگاه، 

متر در آب دريا الك ميلي 1هاي رسوب با چشمه  نمونه .گرديد
درصد تثبيت شدند. در هر  96هاي موجود در الكل  شده و نمونه

، دما و شوري ثبت شد. pHايستگاه همچنين اطالعات مربوط به 
و مولتي  CTDهاي محيطي از دستگاه  گيري پارامتر براي اندازه

  استفاده شد.   HACHو  WTWمترهاي پرتابل 
بندي رسوبات و ميزان مواد آلي، در هر  منظور بررسي دانه به

بندي  برداري از رسوب انجام شد. آناليز دانه ايستگاه نمونه
 ,Syvitski, 2007; Merkusسازي آنها ( رسوبات بعد از آماده

ري شركت فريتش بندي ليز )، با استفاده از دستگاه دانه2009
)FRITSCH آلمان انجام شد. سنجش مواد آلي رسوبات با روش (

  ).Heiri et al., 2001سوزاندن صورت گرفت (
كه شناسايي تمام  دست آمده، از آنجايي هاي به براي آناليز داده

هاي  ها به رده ها تا حد جنس و گونه ميسر نبود، نمونه نمونه
، 2، شكم پايان1ها اي وكفهها (د شاخص موجود در اين ايستگاه

) 7پوستان عالي و سخت 6، مارسانان5، خارداران4، پرتاران3ناوپايان
اي بر اساس  و خوشه nMDSهاي  تقسيم و شمارش شدند. آناليز

ها در نرم افزار  بر روي داده Bray-Curtisماتريس شباهت 
Primer ) انجام شدClarke and Warwick, 1994 در هر .(
و  10، مارگالف9، سيمپسون8هاي تنوع شانون شاخص برداري نمونه

براي هر ايستگاه در نرم افزار مذكور  11شاخص يكنواختي پيلو
مورد سنجش قرار گرفتند. براي بررسي رابطه بين عوامل محيطي 

 Pastدر نرم افزار  CCAهاي جانوري از آزمون  و فراواني گروه
استاندارد شد تا اثر هاي محيطي  منظور داده استفاده شد. بدين

هاي  هاي فراواني گروه هاي مختلف برداشته شود و داده واحد
هاي داراي  جانوري به صورت ريشه دوم محاسبه شد تا اثر گروه

  فراواني باال كاهش يابد. 
برداري  ي نمونه در لحظه pHهاي دما، شوري و  فراسنج

اري در برد دليل تنوع در ساعات نمونه گيري شدند كه به اندازه

——— 
1 Bivalvia 
2 Gastropoda 
3 Scaphopoda 
4 Polychaeta 
5 Echinoidea 
6 Ophiuroidea 
7 Malacostraca 
8 Shannon index: H´ 
9 Simpson's diversity index: 1- λ 
10 Margalef's richness index: (S-1)/ ln (n) 
11 Pielou’s index of evenness 
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ها طي ساعات  هاي مختلف و همچنين تغيير اين فراسنج ايستگاه
ها مذكور با  توان ارتباطي بين تغييرات فراسنج روز نمي شبانه

دست آورد. از اين رو، براي  تغييرات فراواني و تنوع كفزيان به
تعيين ارتباط احتمالي بين تغييرات عوامل محيطي و جمعيت 

بندي و ميزان مواد آلي رسوبات مورد  هاي دانه كفزيان فراسنج
دار در فراواني  بررسي قرار گرفتند. همچنين وجود اختالف معني

دليل نرمال نشدن  هاي مختلف به ها و ايستگاه مهرگان بين ماه بي
مورد  Kruskal-Wallisها با كمك آزمون غير پارامتري  داده

  بررسي قرار گرفت.

  . نتايج3

  هاي زيستينمونه. 3-1

 درياي غربي شمال هاي آب و سواحل پايش اول نوبت در
 هاي جانوري صورت گرفت، رده 1391 يبهشتاردكه در  عمان

اي ها، شكم پايان، ناوپايان، پرتاران، خارداران،  دوكفهشامل 
جزر و  يررسوبات مناطق ز پوستان عالي در مارسانان و سخت

اواني در بيشترين فر .شدند شناسايي و مشاهدهبا بستر نرم  يمد
 در K2 يجزر و مد يرز ي منطقه كل مربوط به پرتاران بود.

شكننده)  يخارپوستان (ستاره ها يفراوان يشترينكنارك ب ي منطقه
 يفراوان يشتريننشان داد. ب ينپزم تا رم ينرا در محدوده ب

باالي  فراواني به مربوط كه شد مشاهده تيس T1پوستان در  سخت
 5ه بود. در كل، ايستگاه كنارك با عمق ها در اين منطق پود آمفي
) كمترين فراواني كفزيان را به خود اختصاص داد. K1متر (
ها  هاي شكم پايان، پرتاران و ماالكوستراكا در تمامي ايستگاه رده

 ، الف).1 نمودارحضور داشتند (

هاي مشاهده شده  عالوه بر رده ماهدوم در آذر  يبردار نمونه در
هايي از رده  و نمونه 1سانان برداري پيشين، رده ستاره در نمونه

Lingulata  از شاخه)Brachipodaها يافت شدند.  ) نيز در نمونه
ها به خود اختصاص  پايان بيشترين فراواني را در كل نمونه شكم

داد كه  بيشترين فراواني خارپوستان را نشان K1دادند. ايستگاه 
هاي شكننده در اين منطقه بود. اين  مربوط به تراكم باالي ستاره

برداري اول، بيشترين فراواني  ايستگاه همچنين بر خالف نمونه
بيشترين  P1ها نشان داد. ايستگاه  كفزيان را در بين ايستگاه

——— 
1 Asteroidea 

ها به خود اختصاص داد كه  فراواني نرمتنان را در بين ايستگاه
واني متعلق به شكم پايان بود. ايستگاه آب سهم عمده اين فرا

پوستان را نشان داد. در  ) بيشترين فراواني سختWكن ( شيرين
ها در ايستگاه  برداري، بيشترين فراواني كرم اين نوبت از نمونه

 ، ب).1 نموداردهانه خليج چابهار مشاهده شد (

  
هاي مختلف، الف) در  اههاي مختلف كفزيان در ايستگ ميانگين فراواني رده :1نمودار 
  برداري دوم برداري اول، ب) در نمونه نمونه

بيشترين فراواني  P1برداري، ايستگاه  در مجموع دو نوبت نمونه
بيشترين فراواني ناوپايان،  K2ها، ايستگاه  اي شكم پايان و دوكفه

بيشترين فراواني  T2بيشترين فراواني پرتاران، ايستگاه  R1ايستگاه 
 T1بيشترين فراواني مارسانان و ايستگاه  K1ايستگاه خارداران، 

 درخود اختصاص دادند.  پوستان را به بيشترين فراواني سخت
مربوط به پرتاران  انيكفز يفراوان از سهم نيشتريب اول يبردار نمونه

  ).2بود (نمودار  انيدوم مربوط به شكم پا يبردار و در نمونه
هاي  ، با در نظر گرفتن ردهnMDSدست آمده از  در نتايج به

هاي  ها در ايستگاه ي موجود و فراواني اين گروهكفزمختلف 
 T1 ،R1برداري اول، ايستگاه  برداري شده، در نمونه مختلف نمونه
دست  گيرند. نتايج به هايي مجزا قرار مي ها در گروه و ساير ايستگاه

ه گروه را %، جدايي اين س60اي نيز در تشابه  آمده از آناليز خوشه
  ).2دهد (شكل  نشان مي

مجزا نسبت به  يگروه در R1 يستگاهدوم، ا يبردار نمونه در
در  يزن يا خوشه يزآنال يجها قرار گرفت كه نتا يستگاها يرسا

هاي  از رده ).3كند (شكل  يم ييدرا تأ ييجدا ين% ا50شباهت 
برداري در  ها در هر دو نوبت نمونه ي، كمترين گروهكفزذكر شده 

در  انيكفزايستگاه رمين حضور داشتند. بيشترين فراواني 
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برداري دوم در  و در نمونه P1برداري اول در ايستگاه  نمونه
  ). 2كنارك مشاهده شد (جدول  K1ايستگاه 

  
  برداري مونههاي ن هاي مختلف كفزيان در نوبت ميانگين فراواني رده :2نمودار 

  
هاي زير جزر  در ايستگاه انيكفزاي از فراواني  و نمودار خوشه MDSنتايج  :2شكل 

بر اساس ماتريس شباهت  91 ماهبرداري شده در ارديبهشت اي نمونه و مدي ماسه
Bray- Curtis )Wكن،  : آب شيرينP ،پزم :T ،تيس :D ،دهانه خليج :K ،كنارك :R :

  رمين)

  
هاي زير جزر  در ايستگاه انيكفزاي از فراواني  و نمودار خوشه MDSنتايج  :3شكل 

 -Brayبر اساس ماتريس شباهت  91 ماهبرداري شده در آذر اي نمونه و مدي ماسه

Curtis   

برداري مرحله اول، بيشترين ميزان  دست آمده از نمونه در نتايج به
 اي مارگالف شاخص تنوع شانون و سيمپسون و شاخص غناي گونه

دست آمد و بيشترين ميزان شاخص يكنواختي پيلو  به K1در ايستگاه 
برداري دوم  ) مشاهده شد. در نمونهWكن ( در ايستگاه آب شيرين

تيس و بر  T2بيشترين تنوع بر اساس شاخص شانون، در ايستگاه 
دست آمد. ايستگاه رمين  به R1اساس شاخص سيمپسون، در ايستگاه 

اي مارگالف را نشان داد. ايستگاه  اي گونههمچنين بيشترين ميزان غن
T2 خود اختصاص داد  بيشترين ميزان شاخص يكنواختي پيلو را به

-Kruskalدست آمده از آزمون غير پارامتري  ). نتايج به2(جدول 

Wallis ي بين كفزهاي  داري را در فراواني رده تفاوت معني
دو نوبت ) و همچنين بين 05/0P> ،df= 8هاي مختلف ( ايستگاه
  ) نشان نداد.05/0P> ،df= 1برداري ( نمونه

  هاي محيطي فراسنجي. 3-2

گيري  هاي مربوط به اندازه برداري اول، بررسي در نمونه
 P2گيري شده را در  هاي محيطي، كمترين دماي اندازه فراسنج

)°C10/25 و بيشترين مقدار دما را در ،(T1 )°C60/28 نشان داد (
 C60/26°ها برابر با  شده در كل ايستگاهو ميانگين دماي ثبت 

هاي مورد  ) بود. ميانگين شوري ثبت شده براي ايستگاه39/0±(
دست آمد و كمترين شوري در  ) به±12/0( 60/36بررسي برابر با 

P2 )psu 36 و بيشترين مقدار آن در (T2 )psu 30/37 مشاهده (
تا  03/8ي مورد بررسي بين  در منطقه pHشد. محدوده تغييرات 

) و P2 )10/8مربوط به ايستگاه  pHمتغير بود كه كمترين  15/8
) و Wكن ( شيرين ) مربوط به ايستگاه آب15/8بيشترين مقدار (

ها برابر  ثبت شده در ايستگاه pH) ثبت شد. ميانگين R1رمين (
  ) بود.01/0±( 12/8

 C 46/25°برداري دوم  ها در نمونه ميانگين دماي ايستگاه
ترتيب  ) آن بهC30/24°) و كمينه (C60/26°) و بيشينه (25/0±(

 66/36ثبت شد. همچنين ميانگين شوري ثبت شده  K1و  R1در 
) مشاهده شد. psu 37( P1) بود كه بيشترين مقدار آن در 07/0±(

برداري  ) همانند نمونهR1) و رمين (Wكن ( شيرين ايستگاه آب
 pH) را نشان دادند و ميانگين pH )20/8مقدار  اول، بيشترين
  ) ثبت شد.±004/0( 18/8ها برابر با  براي ايستگاه

برداري بيشترين درصد مواد آلي رسوب  در هر دو نوبت نمونه
برداري دوم) در  % در نمونه75/3برداري اول و  % در نمونه8(

  مشاهده شد. K2ايستگاه 
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  هاي زير جزر و مدي  ي موجود در بستر ايستگاهكفزهاي  هاي تنوع براي ميانگين فراواني گروه شاخص :2جدول 

  91ماه نمونه برداري ارديبهشت  91ماه نمونه برداري آذر
R1 D T2  T1  W  K2 K1 P2 P1 R1 D T2 T1 W  K2  K1  P2  P1  
366 4 4 4 644365456 6 6 5 Taxa (S) 

2126 7 11 7 147101811121768 4 14 22 Individuals (N) 
4/173/093/062/0  73/0  75/0  81/071/049/047/073/06/048/09/075/0  1 82/07/0  Simpson (1- λ) 

95/039/164/11 2/1  18/1  53/108/18/072/029/104/18/05/13/1  55/1  55/127/1  Shannon (H') 

86/077/091/071/0  86/0  85/0  85/078/058/065/072/065/058/093/073/0  86/0  86/079/0  Pielou’s (J') 
91/303/271/258/1  27/1  54/1  9/151/128/17/208/262/105/123/234/2  61/3  87/13/1  Margalef (d) 

  
هاي رسوب  طور كلي، محتواي مواد آلي موجود در نمونه به

  دست آمد.  هاي نوبت دوم بيشتر به نوبت اول در مقايسه با رسوب
برداري شده،  هاي نمونه بر اساس ساختار رسوبات ايستگاه

كن و رمين  شيرين هاي واقع در مناطق پزم، تيس، آب ايستگاه
ي خليج گلي محسوب  هاي كنارك و دهانه اي و ايستگاه ماسه
تر (رس) از  هاي كنارك، درصد رسوبات ريز شوند. در ايستگاه مي

برداري اول به دوم افزايش يافته است. بيشترين درصد  نمونه
 T2و  T1منطقه تيس ( هاي واقع در كربنات كلسيم در ايستگاه

%) در ايستگاه 17%) و كمترين ميزان (5/67% و 71ترتيب  به
  شود. ي خليج چابهار ديده مي دهانه

  هاي آماري براي تعيين تأثير عوامل محيطي آناليز. 3-3

نشان داد كه جنس بستر در ميان  CCAنتايج آزمون 
هاي  هاي محيطي، بيشترين اثر را در پراكنش گروه فراسنجي

ها از يكديگر دارد. ناوپايان در  جانوري و جدا كردن ايستگاه
و ميزان مواد آلي كل بيشتر  1هايي كه درصد سيلت، رس بستر

) از پراكنش باالتري برخوردار بودند. اين K2داشتند (ايستگاه 
كه درصد  T2لي است كه خارداران و پرتاران در ايستگاه درحا
تري را به خود اختصاص دادند.  رسوب باال بود، تراكم بيش 2ماسه

هايي با درصد رس و سيلت نسبتا باال و  مارسانان در بستر
كه درصد سيلت و رس  P2سانان هم تنها در ايستگاه  ستاره

  ).4شكل رسوب در آن نسبتاً باال بود، مشاهده شدند (

  گيري  . بحث و نتيجه4

در رسوبات در بررسي حاضر هر چهار گروه جانوري معمول 
شاخه  يرز ،رده پرتارانشامل  با بستر نرم يجزر و مد يرمناطق ز

——— 
1 Clay 
2 Sand 

 Nybakkenتنان (شاخه خارپوستان و شاخه نرم ،پوستان سخت

and Bertness, 2005( ي مورد مطالعه مشاهده شدند. در  در منطقه
برداري تنها سه رده شكم پايان،  در هر دو نمونه R1ايستگاه 

پوستان عالي حضور داشتند. اگرچه آزمون  پرتاران و سخت
Kruskal-Wallis هاي مختلف  داري بين ايستگاه اختالف معني

 R1ه اي جدايي ايستگا و آناليز خوشه nMDSنشان نداد، اما نتايج 
ها نشان داد.  برداري از ساير ايستگاه را در هر دو نوبت نمونه

) Wكن ( شيرين ) و آبR1در ايستگاه رمين ( pHبيشترين ميزان 
برداري دوم ايستگاه رمين باالترين دما  ثبت شد. همچنين در نمونه

  ها داشته است.  را بين ايستگاه

  
هاي  ي محيطي و فراواني گروهاز ارتباط پارامترها CCAنتايج آناليز  :4شكل 

  هاي مورد مطالعه جانوري در ايستگاه

ها بين  در اين بررسي ميانگين شوري ثبت شده در ايستگاه
و  Fazeliاي كه توسط  متغير بود. در مطالعه 05/37و  15/36

در اين منطقه انجام شده، مقدار شوري در  )2010(همكاران 
  زارش شده است. در خليج چابهار گ 9/36تا  7/36گستره 

ي پزم، كربنات كلسيم  با وجود فراواني باالتر نرمتنان در منطقه
هاي رمين و تيس با ميزان باالتري مشاهده شده است.  در ايستگاه

اي مستقيم با درصد ماسه  ميزان كربنات كلسيم در رسوبات، رابطه
هاي صدف  موجود دارد؛ زيرا رسوبات دانه درشت تر حاوي خرده

 ,Nittrouer and Wright, 1994; Reineck and Singhهستند (

1980; Jesus et al., 2007; Perry and Taylor, 2007 كه منبع (
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ي تيس و رمين نسبت به  دو ناحيه .روند شمار مي كربنات كلسيم به
كنند كه  تري را تجربه مي غرب خليج چابهار امواج نسبتاً شديد

  كند. فراواني رسوبات درشت تر در اين مناطق را توجيه مي
مهرگان تحت تأثير عوامل متعددي است. فراواني و تنوع بي

الگوي پراكنش كفزيان در مقياس بزرگ تحت تأثير عوامل زيستي 
له شكار و رقابت و در مقياس كوچك تحت تأثير عوامل از جم

). تغييرات Snelgrove, 1999غير زيستي گزارش شده است (
شوند كه خود  مكاني معموالً با تغييرات در رسوبات تعريف مي

تحت تأثير عواملي همچون عوامل فيزيكي و شيميايي هستند 
)Dittmann, 1998; Cranmer et al., 2003; Mooraki et al., 

هاي  ). البته بايد در نظر داشت كه اهميت نسبي فراسنج2009
 ,Haleهاي جغرافيايي گوناگون متفاوت است ( محيطي در مقياس

مهرگان و ). مطالعات انجام شده ارتباط بين پراكنش بي2012
بندي رسوبات  )، دانهHarrison et al., 2007گذاري ( رسوب

)Lourido et al., 2010; Garmendia et al., 2008; Sanders, 

و  بندي )، دانهMayoral, 2011بندي و ثبات رسوبات ( )، دانه1958
و درجه  CO2، فشار pH)، دما، Coleman et al., 1997عمق (

 Haleدهند.  ) را نشان ميByrne, 2011اشباعيت كربنات كلسيم (
داري بين فراواني كفزيان زير جزر و  ) همبستگي معني2012(

بندي و عمق  امل محيطي شامل دما، شوري، دانهمدي و عو
دست آورده است كه از ميان اين عوامل، دما تأثيرگذارترين  به

ها گزارش شده است. در  عامل در تعيين الگوي پراكنش گونه
مطالعه حاضر از ميان عوامل بررسي شده، جنس بستر 
تأثيرگذارترين عامل بر روي پراكنش بي مهرگان كفزي شناخته 

بيشترين نوسانات در تغييرات عوامل محيطي نيز بين  شد.
بندي و كربنات  هاي مختلف در مورد دو فراسنج دانه ايستگاه

پذيري پراكنش  كلسيم رسوبات ديده شد كه البته دليل تاثير
بندي را شايد بتوان كم بودن نوسانات ساير  اي از عامل دانه گونه

 Seriani طالعه دانست.هاي مورد م عوامل محيطي در ميان ايستگاه
ي مصبي، وجود همبستگي بين  ) در منطقه2008و همكاران (

بندي، محتويات مواد آلي و  شناختي و دانه هاي بوم شاخص
محتويات كربنات كلسيمي رسوب را گزارش كرده و رسوبات 
دانه ريز تر با محتويات كربنات كلسيم باال را متنوع تر و با تعداد 

هاي سواحل  اي كه در آب اند. در مطالعه ردهگونه بيشتر معرفي ك
هاي  غرب هند انجام شده، بيشترين فراواني كفزيان در بستر

اي ديده  ماسه -هاي سيلتي رسي و در رتبه بعد در بستر -اي ماسه
هاي رسي را از نظر جمعيت كفزيان  شده است. همچنين بستر

 Gopalakrishnan andفقير گزارش كرده است (

Chandrasekharan Nair, 1998 در بررسي حاضر نيز ايستگاه .(
K2 ) كمترين فراواني كفزيان را 6/60با بيشترين درصد رس ،(%

سيلتي  -اي هاي ماسه نشان داد. بيشترين فراواني كفزيان در بستر
كه باالترين فراواني را  P1كه در ايستگاه  طوري  مشاهده شد، به

ترتيب  لت و رس بهداد، درصد ماسه، سي به خود اختصاص مي
  % بوده است. 6/13% و %65/24، 75/61

  . سپاسگزاري5

وسيله مراتب تشكر و قدرداني از پژوهشگاه ملي اقيانوس   بدين
شناسي و علوم جوي براي حمايت مالي از اين پژوهش به عمل 

هاي مركز اقيانوس شناسي درياي  آيد. همچنين از همكاري مي
كه به اين پژوهشگاه وابسته است، چابهار  -عمان و اقيانوس هند

  گردد. تشكر و سپاسگزاري مي
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