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  دانشگاه خليج فارس بوشهرـ 2
 

 

  .استشناسي  نشريه اقيانوساثر متعلق به  نيحقوق ا يتمام، 1389 يشناس انوسياق يـ پژوهش يعلم هينشر ©

  چكيده
 ـ اي اي بوشهر از چهار ساحل صخره منظور بررسي ساختار اجتماعات ده پايان منطقه بين جزرو مدي سواحل صخره به

صورت تصادفي با استفاده از يك  نمونه برداري به 1387تا شهريور  1386مهر  قلوه سنگي در چهار فصل متوالي از
پايان  ده خانواده از 5گونه متعلق به  8در مجموع . برداري انجام شد نمونهعنوان واحد  سانتي متر به 50×50كوادرات 

با  Petrolisthes rufescenceبرداري باالترين درصد فراواني را گونه  در كل دوره نمونه. شناسايي و شمارش گرديد
 ، ميگوي%5/6با   .Pilimnus sp ،% 7با   Metapograpsus maculates، %22با  .Pagurus sp، گونه 51%

Alpheus lobidens  دست  طبق نتايج به. در رديف بعدي قرار داشتند% 5/10ها با  و ساير گونهدادند  تشكيل مي% 3با
تغييرات فراواني . آمده، ميزان فراواني و تنوع در فصول سرد كاهش نشان داد كه مهمترين عامل اين تغييرات دما است

دليل دسترسي كمتر و عدم آلودگي، وسعت و پيچيدگي  هاي مناطق ليان و هليله به مكاني ده پايان نشان داد كه در سايت
  . پايان بيشتر است بستر، تنوع ده

 

:كلمات كليدي
 

  پايان، بوشهر، خليج فارس تنوع، فراواني، پراكنش، غالبيت، ده
  

 مقدمه .1

عنوان يكي از بسترهاي سخت زيستي پس از  اي به صخرهسواحل 
هاي مرجاني داراي باالترين تنوع زيستي در جهان محسوب  آبسنگ

خصوص در مناطق معتدله داراي انبوهي از  اين سواحل به. دنشو مي
جمعيت  انبوه . ندستهماكروارگانيسمهاي گياهي و جانوري متنوع 
اي باال، بسياري از  ونهاين سواحل، تنوع توپوگرافي و غناي گ

در . شناسان را سالها مجذوب خود كرده است شناسان و بوم زيست
شود،  بندي منظم مطالعه مي صورت دسته سالهاي اخير اين مناطق به

طوري كه همين مطالعات باعث افزايش اطالعات ما در مورد  به
اي و چگونگي بقا و تغييرات اجتماعات  چگونگي پيوند بين گونه

عنوان  پايان به ده .)Webber and Thurman, 1991(است شده 
، (Malacostraca)پوستان عالي  مهمترين راسته در ميان رده سخت

هاي علمي مورد  پوستان در مطالعات و پژوهش بيش از ساير سخت
از داليل عمده توجه به اين گروه از . گيرند توجه و بررسي قرار مي

ويژه ميگوهاي پنئيده،  به(پوستان، اهميت اقتصادي  سخت
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و تنوع و گسترش جهاني آنها است ) هاي شناگر، البسترها خرچنگ
(Martin and Davis, 2001) . كمتر گروهي از جانوران وجود دارند

. پايان داشته باشند كه داراي تنوع شكلي و پراكنش وسيع شبيه به ده
 پايان به نوبه خود سومين حلقه از زنجيره غذايي را تشكيل ده
هاي مختلف  اين موجودات از جنبه. (Huner et al., 2003). دهند مي

محيطي داراي اهميت  بوده و نقش  شيالتي، غذايي، دارويي، زيست
اي را در چرخه مواد و انتقال انرژي در سطوح زنجيره غذايي  عمده

                      ً        اهميت اين موجودات صرفا  به نقش  (Rowe, 2003). كنند ايفا مي
كننده  عنوان كنترل گردد، بلكه به ونها محدود نميكنندگي پالنكت مصرف

اولين . (Huner et al., 2003)سطوح غذايي باالتر نيز مطرح هستند 
پا در آبهاي  كار آكادميك در زمينه شناسايي و پراكنش موجودات ده

 1938خليج فارس و درياي عمان، توسط بلگواد و همكاران سال 
ايستگاه انتخاب شده از  156در اين مطالعه از . صورت گرفت

گونه ده پا در منطقه  151سواحل خوزستان تا خليج چابهار، 
جزرومدي و زيرجزرومدي شناسايي و مطالعه شد كه مجموعه 

دست آمده از اين بررسي در چهار جلد كتاب تحت  هاطالعات ب
 1944در سالهاي  Danish Scientific Investigation in Iranعنوان 

. در كپنهاك منتشر و در اختيار دولت ايران قرار گرفت 1949تا 
هاي بين جزرومدي  به شناسايي خرچنگ 1373سعيدپور در سال 

خانواده  6گونه از  32سواحل چابهار پرداخت كه حاصل كار 
اگرچه در زمينه مطالعه . پا در اين سواحل معرفي شد خرچنگ ده

و مطالعات زيستي موجودات بنتيك در آبهاي  شناسي و شناسايي بوم
خليج فارس، اقدامات ارزشمند و فراواني توسط بسياري از محققين 
ايراني انجام گرفته است، اما مطالعات پايش مناطق حساس ساحلي و 
     ً                                           خصوصا  مناطق بين جزرومدي، جهت شناخت بيشتر و تهيه 

بررسي روند اي از جمعيت جانوري موجود دراين مناطق و  شناسنامه
. رسد نظر مي نوسانات اجتماعات در طول ساليان متوالي مهم به

بنابراين از جمله اهداف در نظر گرفته شده در اين مطالعه تهيه 
ها  پايان موجود ، مقايسه ميزان فراواني، تنوع زيستي گونه فهرست ده

در بين ايستگاهها در طول دوره بررسي و ثبت پارامترهاي 
جهت مطالعه ) pHشوري، اكسيژن محلول، دما، (آب  فيزيكوشيميايي

  . اي است تأثير عوامل محيطي در فراواني گونه

 ها مواد و روش .2

قلوه سنگي منطقه  ـ اي بررسي در چهار ساحل صخره اين
، ) Bايستگاه( ، منطقه پارك شغاب)Aايستگاه (عنوان  نفتكش به

. شودانجام ) D ايستگاه( ، منطقه هليله)Cايستگاه (منطقه ليان 
طول جغرافيايي  50˚:52َ  تا 50˚:48.5                  ًسواحل انتخابي بين   محدوده

. عرض جغرافيايي واقع گرديده است 29˚:48   َتا   28˚:56′و 
تا  1386فصل از پاييز  4 سال و در برداري به مدت يك نمونه

ها با استفاده از كوآدرات با  نمونه .گرفت صورت 1387تابستان 
ها  آوري نمونه در جمع. آوري شدند متر جمع 5/0متر در 5/0ابعاد 

گير  در صورت نياز از چكش، پنس فلزي، كاردك و تور پروانه
ها پس از انتقال به ظروف پالستيكي حاوي  نمونه. استفاده گرديد

در . به آزمايشگاه منتقل گرديد% 10برچسب و تثبيت با فرمالين 
ها با الك  و نمونه ها را خارج كرده آزمايشگاه فرمالين اضافي نمونه

ها در  پس از شستشو، نمونه. ميكرون شستشو داده شدند 500
پايان موجود  ده. هاي شناسايي ممكن جداسازي شدند باالترين رده

  .توسط استريوميكروسكوپ مورد بررسي قرار گرفتند

  
) 1386ـ 87(پايان در ساحل بوشهر  برداري ده هاي نمونه موقعيت ايستگاه ـ1شكل 

A : ،ايستگاه  نفتكشB : ،ايستگاه پارك شغابC : ،ايستگاه ليانD :ايستگاه هليله  

ها در هر متر مربع از سطح  عنوان تعداد ارگانيسم پايان به تراكم ده
 1شاخص غناي زيستي. محاسبه قرار گرفتبرداري مورد  نمونه

هاي قابل شناسايي براي هر نمونه و هر منطقه  صورت تعداد شاخه به
و  (S)ها  اين شاخص بر اساس رابطه بين تعداد گونه. شود محاسبه مي

ميزان اين . شود بيان مي (n)ها  دهنده گونه تعداد كل افراد تشكيل
آوري شده و همچنين به طول زمان  هاي جمع شاخص به تعداد نمونه

عنوان اولين شاخص تنوع در  به 2شاخص سيمپسون. بستگي دارد
شناختي مورد استفاده قرار گرفته است و ميزان  هاي بوم بررسي

رقم شاخص سيمپسون از . دهد فراواني و هموژني جامعه را نشان مي
متغير است و نشان دهنده ميزان احتمال تعلق دو فرد انتخاب  1 تا 0

شاخص .  از كل جمعيت به يك گونه است) به طور تصادفي ( شده 
——— 
1 Margalof Richness Index=R=S-1/Ln(n) 
2 Simpson Index=C=∑N (N-1)/ni(ni-1) 

 

D 

C 

B 

A 
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ها و نحوه توزيع  نشان دهنده ميزان فراواني افراد گونه 1تراز زيستي
در واقع ميزان  2شاخص شانون. اين فراواني در يك نمونه است

هاي  بنابراين هرچه تعداد گونه. دهد شان ميهتروژني بودن جامعه را ن
تشكيل دهنده يك نمونه بيشتر باشد و همچنين هرچه توزيع فراواني 

تر باشد، ميزان اين شاخص بيشتر  ها يكسان افراد در بين اين گونه
  .خواهد بود كه تفسير آن وجود تنوع بيشتر است

ا و ه قبل از اعمال روشهاي تحليل آماري، نرمال بودن داده 
دليل برقرار نبودن اين شرايط  به. ها بررسي گرديد يكنواختي واريانس

طرفه  تحليل واريانس دوطرفه و يك. از تبديل لگاريتمي استفاده شد
جهت بررسي اختالف بين ميانگين متغيرها درون هر ايستگاه و بين 

متغيرها عبارت از فراواني و شاخص تنوع زيستي . فصول انجام شد
و محل ايستگاه ) فصول(ايان در هر ايستگاه و عامل زمان پ شانون ده

)A ،B ،C ،D (در تحليل واريانس دوطرفه اثر متقابل ايستگاه . هستند
ها از نظر  داده ANOVAبراي انجام . و زمان نيز آورده شده است

نرمال . ها مورد بررسي قرار گرفتند توزيع نرمال و همگني واريانس
و همگني  Kolmogorov-Smirnovها توسط تست  بودن داده

هاي  تحليلمنظور انجام  به. بررسي شد Levenواريانس توسط تست 
براي رسم . استفاده شد) (SPSS version 11.5افزار  آماري از نرم

  .استفاده شد Excel (2007)نمودارها از نرم افزار 

  نتايج .3

، در طول كل دوره مطالعاتي، بيشترين درصد Aدر ايستگاه 
فراواني، و سپس گونه % 43با  .Pagurus spفراواني متعلق به گونه 

P.rufescence  و گونه % 33باM.maculatus  11با %،  Pilimnus sp. 
،  Bدر كل دوره يك ساله در ايستگاه . پايان است ، در ميان ده%8با 

  P.rufescenceهاي  مربوط به گونهترتيب  بيشترين درصد فراواني به
 Pagurus sp. 33% ،Metapograpsus maculatesفراواني، % 38با 
8% ، Pilimnus sp. 6با %Neoepisesarma sp.  و ميگوي% 3با 

Alpheus lobidens  است%  1با فراواني.  
ترتيب باالترين درصد فراواني متعلق به گونه  ، بهCدر ايستگاه 
P.rufescence  گونه %46با ،Pagurus sp.  9با فراواني% ،Pilimnus 

sp.  و گونه %7با ،P.armatus  ميگوي%4با فراواني ، Alpheus 

lobidens  است% 2با .  
 با P.rufescence برداري پس از ، در كل دوره نمونهDدر ايستگاه 

——— 
1Evenness Index= E = Ln(N1)/Ln(N0) 
2Shannon Index = λ= ∑s

i=1(pi)
2 , pi = ni  I=1,2,3,….S  

، %5با  .Actaea spفراواني؛ گونه % 6با .Pagurus sp  و% 65
% 4با  .Pilimnus spو  Metapograpsus maculatesهاي  گونه

هاي  فراواني در رديف% 2 با Alpheus lobidens  فراواني و ميگوي
  . اند بعدي قرار گرفته

، از Aبرداري در ايستگاه  پايان در كل دوره نمونه ميزان فراواني ده
فصل پاييز تا بهار روند صعودي داشته است و بيشترين مقدار فراواني 

، روند تغييرات فراواني Bدر ايستگاه . است) 9/450±28/34(بهار  در
است و  Aدر فصول مختلف از پاييز تا تابستان مشابه ايستگاه 

دست  به) 8/582±40/49(بيشترين مقدار فراواني در بهار و به ميزان 
پايان  ، از فصل پاييز به بهار تغييرات فراواني دهCدر ايستگاه . آمد

) 3/402±06/61(شته و كمترين ميزان در فصل پاييز روند صعودي دا
اين مقدار در اواخر زمستان روند افزايشي را ادامه داده، . است

طوري كه در بهار به حداكثر رسيده است، ولي در اواخر تابستان با  به
پايان از فصل  فراواني ده. اندكي تغيير شاهد كاهش فراواني هستيم

است،  Bو  A، مشابه ايستگاههاي Dه پاييز به تابستان در ايستگا
طوري كه باالترين فراواني در اين سايت، در فصل بهار  به
) 6/304±14/112(و كمترين آن در فصل پاييز ) 38/65±9/672(
  .دست آمد به

  )1386-87(آوري شده در ساحل بوشهر  پايان جمع تعداد ده ـ 1جدول 
A : ،ايستگاه نفتكشB : ،ايستگاه پارك شغابC : ،ايستگاه ليانD :ايستگاه هليله  

Taxa / ايستگاه A B C D 

A.Shrimp 
Alpheus lobidens. 

--- 29 30 25 

B.Crabs 
Petrolisthes rufescence 

425 812 754 1239 

Petrolisthes armatus --- --- 57 --- 

Actaea sp. 19 --- --- 96 
Pilimnus sp. 99 120 113 84 
Metapograpsus maculatus 135 163 --- 84 

Neoepisesarma sp 3 68 --- --- 

Pagurus sp. 551 710 148 112 
   

  M±S.E)(در ايستگاههاي مطالعاتي  m² ×پايان  ميانگين كل فراواني ده ـ 2جدول
A : ،ايستگاه نفتكشB : ،ايستگاه پارك شغابC : ،ايستگاه ليانD :ايستگاه هليله  

/ فصول 
 ميانگين كل A B C D ايستگاه

8/239±52/100 پاييز  54/210±4/253  06/61±3/402  14/112±6/304  06/121±9/299  
1/278±64/109 زمستان  69/75±2/401  91/98±9/478  03/91±6/579  81/93±4/434  
9/450±28/34 بهار  40/49±8/582  35/52±5/571  38/65±9/672  35/50±7/570  

8/303±31/79 تابستان  14/71±9/398  76/68±2/412  14/77±0/503  08/74±9/329  
ميانگين 

2/318±94/80 كل  77/118±9/408  27/70±2/467  42/86±3/514   
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نتايج حاصل از تست توكي تحليل واريانس دوطرفه 
با بيشترين  Dبا ايستگاه  Bو Aهاي  مشخص كرد كه ايستگاه

داري  داراي اختالف معني) 3/514±42/86(مقدار فراواني 
در كل  Bو Aدر حالي كه بين دو ايستگاه ). >001/0P(هستند 

داري مشاهده نشد  دوره از نظر فراواني اختالف معني
)05/0P> .( فصل بهار با بيشترين ميزان فراواني
داري  با فصل زمستان و تابستان اختالف معني) 35/50±7/570(

فصل پاييز با كمترين مقدار فراواني ). >001/0P(نشان داد 
داري نشان داد  با فصل بهار اختالف معني) 06/121±9/299(
)001/0P<(هاي تابستان و پاييز با هم  ، در حالي كه فصل

البته اثر متقابل بين ). <05/0P(داري نشان ندادند  اختالف معني
). >001/0P(داري را نشان داد  فصول و ايستگاهها اختالف معني

نشان داد كه در فصل  طرفه نتايج حاصل از تحليل واريانس يك

داري از فراواني بيشتري نسبت به  طور معني به Cپاييز، ايستگاه 
همچنين در ). >001/0P(ايستگاههاي ديگر برخوردار است 

، نسبت به ايستگاههاي ديگر Aفصل زمستان فراواني ايستگاه 
مقايسه ميزان ).  >001/0P(دار است  صورت معني كمتر و به

نشان داد كه به جز فصل زمستان،  Bو Aي فراواني در ايستگاها
  ).<05/0P(داري وجود ندارد  در فصول ديگر، اختالف معني

  
  )1386ـ 87(پايان در ساحل بوشهر  ده m² ×توزيع فراواني  ـ2شكل 

  

  
  )1386ـ 87(پايان در ساحل بوشهر  اي ده مقايسه درصد فراواني گونه ـ3 شكل
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  )1386ـ 87(به تفكيك فصول در ساحل بوشهر  m² ×فراواني متوسط  ـ4شكل 

A : ،ايستگاه  نفتكشB : ،ايستگاه پارك شغابC : ،ايستگاه ليانD :ايستگاه هليله  

، از پاييز به زمستان افزايش و Aشاخص تراز زيستي در ايستگاه 
                                               ً           از زمستان به بهاركاهش، و در اواخر تابستان مجددا  افزايش را 

و ) 763/0(بيشترين مقدار شاخص در تابستان . دهد نشان مي
دامنه  Bدر ايستگاه . شود مشاهده مي) 595/0(كمترين آن در پاييز 

 است، به Aتغييرات شاخص تشابه پراكندگي، مشابه  ايستگاه 
طوري كه از پاييز به زمستان افزايش جزئي و در بهار كاهش جزئي 

و ) 505/0(كمترين مقدار اين شاخص در پاييز . همراه دارد به
 Cهاي  ايستگاه. آمد دست  به) 701/0(بيشترين آن در فصل تابستان 

از فصل پاييز به تابستان افزايش جزئي شاخص تراز زيستي را  Dو 
 Dو  Cهاي  بيشترين مقدار شاخص در ايستگاه. اند همراه داشته به
و ) 399/0(ترتيب  و كمترين مقدار به) 411/0(، )400/0(ترتيب  به
در مورد شاخص غناي زيستي در . دست آمد به) 401/0(

، نزولي از پاييز به زمستان و روند افزايشي از Bو  Aايستگاههاي 
و  Cهاي  در حالي كه براي ايستگاه. دهد زمستان به بهار را نشان مي

D  از پاييز به زمستان تغيير چنداني در ميزان آن ديده نشد، در حالي
كه از زمستان به بهار شاهد كاهش ميزان شاخص غناي زيستي 

ان ايستگاهها مربوط به بيشترين مقدار شاخص در مي. هستيم
و كمترين مقدار متعلق به ) 170/2(در فصل پاييز  Dايستگاه 
شاخص سيمپسون در تمام . است) 710/0(در زمستان  Aايستگاه 

ايستگاهها از پاييز به بهار روند نزولي، و از بهار به تابستان افزايش 

ن ميزان دامنه تغييرات اين شاخص در بي. همراه دارد جزئي  را به
برداري با شدت  هاي نمونه فصول متفاوت است كه در تمام ايستگاه

  .يكساني همراه بوده است
  )1386ـ 87(پايان در ساحل بوشهر  هاي زيستي محاسبه شده براي ده شاخص ـ3جدول 

 (´X)سيمپسون   شاخص/ سايت  فصول
تراز زيستي 

(E1) 

غناي زيستي 
(R1) 

  پاييز
A 628/0  595/0  400/1  
B 599/0  505/0  430/1  
C 412/0  399/0  139/2  
D 547/0  401/0  170/2  

  زمستان
A 606/0  693/0  710/0  
B 501/0  613/0  170/1  
C 279/0  412/0  136/2  
D 452/0  432/0  168/2  

  بهار
A 423/0  673/0  130/1  
B 490/0  591/0  190/1  
C 675/0  410/0  225/1  
D 729/0  432/0  352/1  

  تابستان
A 280/0  763/0  090/1  
B 391/0  701/0  315/1  
C 588/0  400/0  369/1  
D 606/0  411/0  610/1  

        

ها روند معكوسي نسبت به  شاخص شانون در تمام ايستگاه
اين شاخص با روند افزايشي از . دهد شاخص سيمپسون نشان مي

                     ً                                              پاييز به بهار و مجددا  روند كاهش در تابستان را در تمام ايستگاهها به 
كمترين مقدار شاخص در  Bدر ايستگاه . دهد نشان مي Bجز ايستگاه 
. در فصل تابستان گزارش شد) 14/1(و بيشترين ) 81/0(فصل پاييز 



 اي بوشهر ـ بندرعباس پايان منطقه بين جزرومدي سواحل صخره اي و غالبيت ده بررسي تنوع گونه/ و همكاران يسوار

12 

دامنه تغييرات مقدار شاخص شانون همانند شاخص سيمپسون با 
. شدت يكساني نسبت به هم در تمام ايستگاهها ديده مي شود

در پاييز، و ) A )77/0بيشترين و كمترين مقدارشاخص براي ايستگاه 
بيشترين و كمترين مقدار شاخص براي . در بهار است) 89/0(

. دست آمد ترتيب در تابستان و بهار به به) 09/1(و ) C )59/1ايستگاه 
و ) 65/1(هم همانند ايستگاههاي قبلي در بهار باالترين  Dايستگاه 

  . مقدار شاخص را دارا بود) 12/1(پاييز كمترين  در
س دوطرفه، وجود نتايج حاصل از تست توكي تحليل واريان

 D، ايستگاه 001/0در سطح  Cبا  Aداري بين ايستگاه  اختالف معني
را نشان  001/0، در سطح Aبا بيشترين مقدار شاخص با ايستگاه 

داري  از نظر تنوع زيستي اختالف معني Bو  Aبين دو ايستگاه . داد
نيز  Dو  Cايستگاه  2همچنين بين ). <05/0P(مشاهده نشد 
مقايسه ). <05/0P(دست نيامد  به 05/0داري در سطح  اختالف معني

فصول هم نشان داد كه فصل بهار با بيشترين مقدار شاخص 
داري دارد  با فصل پاييز با كمترين مقدار اختالف معني) 31/1(

)001/0P< .( فصل تابستان و پاييز از نظر تنوع زيستي اختالف
تان و تابستان در فصل زمس. نشان دادند 001/0داري در سطح  معني

دار نبود و باالخره بين فصل پاييز و بهار  اختالف معني 05/0سطح 
مشاهده  001/0داري در سطح  از نظر تنوع زيستي اختالف معني

طرفه عدم، وجود اختالف معني دار  نتايج تحليل واريانس يك. شد
دهد  در فصل پاييز و زمستان را نشان ميB و  Aبين ايستگاههاي 

)05/0P> .( باالترين ميزان شاخص در فصل بهار در ايستگاهD 
داري را  در همين فصل اختالف معني Aدست آمد كه با ايستگاه  به

  ). >001/0P(دهد  نشان مي
  )1386ـ 87(پايان در ساحل بوشهر  ميزان شاخص شانون ده ـ4جدول 

  ميانگين كل  A B C  D  ايستگاه/فصول
  99/0±83/1  12/1±97/1  09/1±24/1  81/0±14/2  0/ 77±97/1  پاييز

  06/1±71/1  34/1±24/1  04/1±07/2  99/0±44/1  88/0±12/2  زمستان
  31/1±21/2  65/1±53/2  54/1±24/1  13/1±57/2  93/0±52/2  بهار

  27/1±76/1  59/1±56/1  49/1±12/2  14/1±56/1  89/0±83/1  تابستان
    42/1±82/1  29/1±66/1  01/1±92/1  86/0±11/2  ميانگين كل

            

  

       

  )1386ـ 87(پايان در ساحل بوشهر  هاي زيستي ده روند تغييرات شاخص ـ 5شكل 
A : ،ايستگاه  نفتكشB : ،ايستگاه پارك شغابC : ،ايستگاه ليانD :ايستگاه هليله  
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  )1386ـ 87(پايان در ساحل بوشهر  نوسانات شاخص شانون ده ـ 6شكل 

A : ،ايستگاه نفتكشB : ،ايستگاه پارك شغابC : ،ايستگاه ليانD :ايستگاه هليله  

  
در طول دوره مطالعه، حداكثر دما در فصل تابستان در ايستگاه 

D  و حداقل آن در فصل زمستان و باز هم در ايستگاهD  مشاهده
و حداقل آن در فصل  Aحداكثر شوري در تابستان در ايستگاه . شد

روند شوري و دما، روندي . دست آمد به  Bزمستان و در سايت
حداكثر اكسيژن . دهد افزايشي از زمستان به تابستان را نشان مي

يد، بنابراين در فصل تابستان با آ دست مي  محلول با كاهش دما به
در حالي كه ميزان  ،شود افزايش دما، كاهش اكسيژن حاصل مي

 pHحداكثر . يابد هاي پاييز و زمستان افزايش مي اكسيژن در فصل
در حالي كه حداقل  ،ثبت شد D ،Bهاي  در فصل پاييز و در سايت

  .به دست آمد Aآن در فصل تابستان و در سايت 

  بحث .4

پايان در  اي ده در مطالعه حاضر با بررسي و مقايسه تركيب گونه
اي  در سواحل صخره Dو  A ،B ،Cهاي مورد مطالعه  ايستگاه

اي ديگر مناطق، شباهتهاي  بوشهر، با گزارشاتي از سواحل صخره
بيشترين درصد . اي به دست آمد فراواني از لحاظ تركيب گونه

، مشابه فون .Petrolisthes sp پايان در كل سال مربوط به گونه ده
 Masunariو  Oliveria. اي بود غالب در ديگر بسترهاي صخره

 .Petrolisthes spدر سواحل صخره اي برزيل تراكم گونه ) 1999(

. فرد در متر مربع معرفي كردند 350را  Porcellanidaeاز خانواده 
ده اين تراكم باالترين مقدار جمعيت خرچنگهاي چيني شناسايي ش

عبارتي بيانگر اين مطلب است كه  موارد فوق به. در آن منطقه بود
عنوان زيستگاه مناسبي از طريق افزايش كنج  اين نوع بستر به

از جمله . شناختي سبب افزايش تركيب گونه اخير شده است بوم
اي نسبت به بسترهاي ديگر افزايش  مزاياي بسترهاي صخره

رابودن سطوح بيشتر براي برجستگي و ناهمواري در بستر و دا
اتصال و رشد موجودات زنده، دارا بودن بستر پايدار نسبت به 
             ً                                      بسترهاي دائما  در حال دگرگوني، وجود شكاف و تخلخل در 
ساختار، تنوع زيستگاه و ميكرو زيستگاههاي فراوان براي نشست 

پايان جهت  موجودات و پنهان شدن موجودات متحرك مانند ده
، )2004(و همكاران  Loyaطبق گفته . كار استفرار از پديده ش

وجود هرگونه منابع آلودگي، فعاليتهاي ساحلي بشر، ورود پسابها و 
تواند براجتماعات زيستي موجود در  فاضالبها در سواحل مي

  .زيستگاههاي ساحلي تأثيرگذار باشد

مواردي مانند فعاليتهاي انساني در ساحل، ورود فاضالب و 
                                           ٌ              پساب، آلودگي ناشي از حضور افراد بومي احتماال  ازجمله عوامل 
تأثيرگذار بر كيفيت پارامترهاي فيزيكي آب در ايستگاههاي 

تفاوت در پارامترهاي ) Relini )1989حسب گفته . مطالعاتي است
ن است براجتماعات ممك) شوري، كدورت، آلودگي(كيفي آب 



 اي بوشهر ـ بندرعباس پايان منطقه بين جزرومدي سواحل صخره اي و غالبيت ده بررسي تنوع گونه/ و همكاران يسوار

14 

بسته به ميزان تحمل هرگونه اثرگذاشته و اجتماعات از طريق تغيير 
در . در تركيب و فراواني نسبت به اين شرايط واكنش نشان دهند

اي در چهار ايستگاه،  اين بررسي پس از مطالعه تركيب گونه
مشاهده شد  (B)بعد در ايستگاه  و (A)كمترين فراواني در ايستگاه 

به دليل قرارگرفتن . تفاوت به چند دليل مي توانست باشد  كه اين
اين دو ايستگاه در داخل بوشهر و ورود انواع فاضالب توسط كانال 
زيرزميني از منازل مسكوني به ساحل غربي دريا واقع درجنوب دو 

ها در اين دو سايت  تركيب و تراكم كم برخي گونه A  ،Bايستگاه 
پايان به پارامترهاي كيفي متفاوت آب در           ً              را احتماال  بايد واكنش ده

 A ،Bميزان ورودي فاضالب دردو ايستگاه . اين ايستگاهها دانست
متر مكعب در روز گزارش  1200و  3400به ترتيب  1381تا سال 

همچنين وسعت و ). 1381زاده و همكاران،  وزيري(شده است 
بيشتر بود  بسيار Dو  Cها در دو ايستگاه  سنگها و صخره دامنه قلوه

اي در دو  بنابراين عامل ديگر، پايين بودن تركيب و تراكم گونه
توان به تفاوت و  را مي C ،Dنسبت به ايستگاههاي  Bو  Aايستگاه 

ها در اين دو ايستگاه  كاهش اندازه، وسعت و پراكندگي صخره
در تمام فصول از ميزان  Aميزان فراواني در ايستگاه . نسبت داد

داري كمتر و اثر متقابل  طور معني به Dو  Cيستگاههاي فراواني در ا
اين ايستگاه از لحاظ نوع بستر، از . دار بود زيستگاه و زمان معني

اي و                                ً     اي بود كه در منطقه باالدست كامال  ماسه اي ـ ماسه نوع صخره
. شد اي مي صورت صخره به سمت دريا و منطقه پايين دست به

. ها در اين سايت محدود شده بود بنابراين وسعت پراكندگي صخره
تواند كمتر بودن  ها، مي از طرفي  كيفيت آب و وجود آالينده

  . فراواني اين ايستگاه در مقايسه با ديگر ايستگاهها را توجيه كند
  )1386ـ 87(پارامترهاي فيزيكوشيميايي آب در ساحل بوشهر  ـ5جدول 

A : ،ايستگاه نفتكشB : ،ايستگاه پارك شغابC : ،ايستگاه ليانD :ايستگاه هليله  
 pH  اكسيژن محلول (ppt)شوري  )oc(دما  ايستگاه  فصول

  پاييز

A 4/28  3/33 1/7 33/8 
B 2/28  34 7/7 8/8 
C 2/28  9/33 7/7 6/8 
D 28  8/34 4.7 55/8 

  زمستان

A 5/23  2/28 7.3 33/8 
B 9/22  6/27 4/7 13/8 
C 8/22  4/28 1/7 65/8 
D 7/22  9/28 7/7 65/8 

  بهار

A 7/23  3/31 4/6 92/7 
B 3/24  4/32 3/7 8.8 
C 24  32 1/7 11/8 
D 33  5/31 1/7 53/8 

  تابستان

A 32  7/36 4/6 60/7 
B 2/33  6/35 5/6 5/8 
C 3/33  3/35 6 76/8 
D 7/33  9/35 7/5 82/8 

       

در فصل  پايان در تمام ايستگاهها بيشترين ميزان فراواني كل ده
و كمترين مقدار فراواني مربوط به فصل ) 7/570±35/50(بهار 
از آنجايي كه دما بر ديگر . گزارش شد) 9/299±06/121(پاييز 

پارامترهاي فيزيكوشيميايي آب دريا نقش كنترل كنندگي دارد، 
لذا دما .                             ً                         تغييرات ساير پارامترها عموما  تابعي از نوسانات دما است

هاي  ي محسوب گشته و در كليه بررسيمهمترين عامل محيط
روند تغييرات دما  .اكولوژيكي بايد به دقت مورد بررسي قرار گيرد

در فصول مختلف روند افزايشي را از اواخر زمستان تا تابستان 
در فصل پاييز دما روند نزولي را دنبال نموده است . نشان داده است

پايان فراواني  ، دهدر فصل تابستان با افزايش شديد دما). 5جدول (
دليل مناسب  فصل بهار به. كمتري نسبت به فصل بهار نشان دادند

در حد نرمال، افزايش  pHبودن شرايط دمايي و به تبع آن شوري و 
  .دنبال خواهد داشت  پايان را به چشمگير فراواني ده

سامانه آبي بيش از هر عاملي به ثبات  تنوع زيستي در يك بوم
اين فرضيه اولين بار توسط . يستم بستگي داردآن اكوس 1فيزيكي

Sanders )1968 ( تحت عنوان فرضيهStability- time 

hypothesis  در تأييد اين فرضيه ). 1377 نيكويان،(معرفي شد
اي و  توان به تنوع بيشتر فون جانوري در مناطق حاره مي

علت اين امر در . گرمسيري نسبت به مناطق معتدله اشاره كرد
بيشتر شرايط آب و هوايي و اقليمي مناطق گرمسيري است  ثبات

ثبات بستر از موارد مؤثر . گردد كه منجر به ثبات بيشتر بستر مي
طوري كه وجود تنوع باالي زيستي  در تنوع موجودات است، به

. دانند اي را ناشي از ثبات و پايداري بستر مي در سواحل صخره
هاي  نسبت به ايستگاه Dو  Cايستگاه  2ميزان تنوع زيستي باالي 

A  وB با وجود كمتر در دسترس بودن و ثبات و پايداري ،
بيشتر، بكر بودن منطقه از هر نوع آلودگي، پيچيدگي بيشتر 

و ) A(ساختار بستر در اين دو سايت نسبت به ايستگاه نفتكش 
و  Aهاي  با توجه به مكان ايستگاه. قابل توجيه است) B(شغاب 

B  در داخل شهر بوشهر، در دسترس بودن و ورود هر نوع
ها و فاضالب به اين منطقه، تنوع زيستي در اين دو  آالينده

تواند تأييدي بر نامطلوب بودن شرايط محيطي و تأثير  سايت مي
همانطور كه . آلودگي بر اجتماعات زيستي در منطقه باشد

زيست برقراري ثبات در بستر و فراهم شدن شرايط مطلوب 
شود، بروز هر  موجب شكوفايي و تنوع موجودات روي بستر مي

گونه آلودگي و ورود هر عامل برهم زننده محيط زيست در 

——— 
1 Physical Stability  
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  . گردد بستر، موجب كاهش تنوع زيستي موجودات مي
تواند بر اجتماعات زيستي بستر  نوسانات فصلي مي

بر اثر نوسانات دمايي و كاهش دما در فصل . تأثيرگذار باشد
ييز از ميزان تنوع زيستي در ايستگاهها كاسته شده و در فصل پا

بهار با مساعد شدن شرايط محيطي و همزمان با شروع فصل 
. پايان، افزايش جمعيت و تنوع مشاهده شد زادآوري در ده

اي با كاهش دما  شاخص تراز زيستي يا يكساني پراكندگي گونه
مقابل در . در فصل پاييز به كمترين مقدار خود رسيد

تعداد و غالبيت (هاي غناي زيستي و سيمپسون  شاخص
حسب . دهد در اين فصل بيشترين مقدار را نشان مي) اي گونه
، جنس بستر، مواد آلي، دماي )1994(و همكاران  Ansariگفته 

در . آب بر توزيع و تنوع ماكروبنتوزها بسيار مؤثر است
اييز به ايستگاههاي مورد مطالعه با گذشت زمان از فصل پ

بهارشاخص شانون يا تنوع زيستي روند صعودي و شاخص 
طوري كه كمترين  به. سيمپسون روند نزولي را نشان مي دهد

ميزان شاخص سيمپسون در فصل بهار و بيشترين آن در فصل 
تغيير در مقدار شاخص تنوع در . پاييز و زمستان حاصل شد

تغيير در  هاي متوالي بيانگر ايجاد سامانه در دوره يك بوم
در ايستگاه .  (Wendt et al., 1998)شرايط محيطي بستر است 

C  وD هاي زيستي  با توجه به شباهت زيستگاهي، اندركنش
بين موجودات در باالترين سطح خود بوده و نوسانات تنوع 

شناختي،  زيستي در اين دو سايت تابع فرايندهاي زيست
جود، تفاوت تعامالت و ديناميك اجتماعات است با اين و

با . چنداني در تنوع زيستي در اين دو سايت مشاهده نشد
توان گفت كه  توجه به نتايج حاصل در كل دوره، مي

هاي زيستي در يك بستر عامل مهمي در تغيير تنوع  اندركنش
شود، بلكه تعامل اجتماعات در يك  اجتماعات محسوب نمي

بنابراين نوسان  .         ً               ً                 بستر كامال  طبيعي و تقريبا  در حال تعادل است
و تغيير در تنوع زيستي يك بستر، بيش از هر عاملي به تغيير 
در شرايط محيطي و اقليمي حاكم در بستر و تهديد توسط هر 

 (D)ايستگاه هليله . گونه عامل خارجي در منطقه وابسته است
يعني سايت مجاور به نيروگاه اتمي بوشهر،  بكرترين و پاكيزه 

اي نه چندان  آلودگي است كه در آينده ترين ايستگاه از نظر
هاي اين نيروگاه مورد تهديد  دور ممكن است به دليل فعاليت

عنوان  تواند به بنابراين مطالعه حاضر مي. جدي قرار گيرد
محيطي آتي در اين مناطق  هاي زيست اي جهت بررسي پيشينه
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