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  چكيده
اي استان بوشهر در سه  هدف از اين تحقيق شناسايي و بررسي تنوع پرتاران در نواحي بين جزر و مدي سواحل صخره

 1391و بهار  1390بند بود. نمونه برداري در چهار فصل تابستان، پاييز و زمستان  بوشهر، بندر دير و دماغه نايايستگاه 
 pHمتر مربع در زمان حداقل جزر انجام گرفت. فاكتورهاي محيطي از قبيل دما، شوري و  5/0 ×5/0توسط كوادرات 
ان ــ) و زمستoC9/33ان (ـابستــهاي ت ما به ترتيب در فصلرين و كمترين ميزان دـه بيشتـك ،رار گرفتندـمورد سنجش ق

)oC26/19هاي تابستان ( )، بيشترين و كمترين ميزان شوري به ترتيب در فصل ppt15/43ييز (ا) و پ ppt62/40( دست  به  
خانواده از  16بود. در اين مطالعه  8- 9اي را نشان نداد و بين  آمد. اما ميزان اسيديته در كل فصول تغيير قابل مالحظه

در طول سال بيشترين فراواني را داشت. بيشترين و كمترين  Spirobranchus kraussiiپرتاران شناسايي گرديد كه گونه 
 هاي تابستان و پاييز مشاهده شد. ها به ترتيب در فصل يه ايستگاهميزان تنوع در طول سال و در كل

 اي، بوشهر، خليج فارس.مد، فاكتورهاي محيطي، تنوع، سواحل صخرهوپرتاران، جزر :كلمات كليدي
  

  

  مقدمه. 1

كفزيان موجودات ساكن بستر هستند. در نتيجه هر تغييري كه 
ها اثر گذاشته و اين موضوع  دهد، روي آن در رسوبات بستر رخ 

شود تا اين جانوران شرايط محل سكونت خود را به  سبب مي

ها مورد استفاده  سامانهبومو در مطالعات ارزيابي كنند خوبي بيان  
ناطق حاره تنوع بااليي دارند و گيرند. اين موجودات در م قرار 

دهند.  واكنش متفاوتي در برابر عوامل محيطي از خود نشان مي
شوند و تحمل  هاي آبي يافت مي زيستگاه تمامكفزيان تقريباً در 

 ;Mucha et al., 2003(ها نسبت به آلودگي متفاوت است  آن
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(Wuldbusser et al., 2004; Gregory, 2007 .زي  موجودات بستر
هرگونه نوساني در كيفيت  ودريايي بسيار مهم  بوم سازگانراي ب

ثير اروي فراواني ماهيان آن منطقه ت تواند مستقيماً مي آنهاو كميت 
  ).Ibrahim et al., 2006( بگذارد

هاي حلقوي، جانوران متداول  پرتاران بزرگترين رده از كرم
، Errantia ،Palpataهاي شور هستند كه داراي چهار زير رده  آب

Polychaeta  وSedentaria  هستند(Simboura et al., 2000) .
هستند، اراي پراكنش جهاني مهرگان دريايي د بسياري از بي

هاي آنان  و بسياري از جنس نبودهپرتاران نيز از اين حيث مستثني 
 آنهااز  اي هاي ناشناخته پراكنش وسيعي را دارا هستند و گونه

. تاكنون بيش از )Hutchings, 2001شوند ( شناسايي مي مرتباً
 گونه از پرتاران شناسايي شده است، كه با داشتن غنا و 16000

كنند  هاي غذايي ايفا مي تنوع زياد نقش كليدي در زنجيره
(Gregory, 2007).  

مطالعات زيادي جهت بررسي پرتاران منطقه بين جزر و مدي 
در خليج فارس و درياي عمان انجام شده است كه از اين ميان 

)، 1385)، اكسيري و همكاران (1376توان به مطالعات ولوي ( مي
)، شكوري و همكاران 1386نيادي ناييني ()، ب1385ميرزا باقري (

 Taheri)، 1388)، يوسفي (1388)، طباطبايي و همكاران (1387(
)، صالحي فارساني و همكاران Yazdani Foshtomi )2009و 

و همكاران  Hamzavi) و 1389)، نبوي و همكاران (1389(
توان به  مي ديگرهاي  طور در بررسي ) اشاره نمود. همين2012(

-2002 ،(Diaz( Fiegeو  Wehe)، Torkeshi )1995ات مطالع

Castaneda  وHarris )2004 ،(Martin ) 2006و همكاران ،(
Metcalfe  وGlasby )2008 ،(Parapar ) 2009و همكاران ،(

Mutlu ) 2010و همكاران ،(Çinar ) و 2011و همكاران (
Wilmsen  وSchuller )2011 اشاره نمود. شكوري و همكاران (

در را محيطي  عواملهاي تنوع و ارتباط آن با  ) شاخص1387(
پرتاران برخي از خورهاي منطقه ماهشهر بررسي نمودند. نبوي و 

) به بررسي تغييرات فراواني و تنوع پرتاران در 1389همكاران (
هاي پرورش ماهي خور غزاله پرداختند و در اين مطالعه  زير قفس

  نمودند. خانواده از پرتاران را شناسايي 22
هاي دريايي و از آنجايي  با توجه به اهميت پرتاران در سيستم

كه اطالعات كافي در رابطه با ساختار اجتماعات اين موجودات 
اي خليج فارس منطقه مورد مطالعه در دست  در سواحل صخره

هاي پرتاران و بررسي  نيست، هدف از اين مطالعه شناسايي گونه
  زماني آنها در فصول مختلف سال است.تنوع و غالبيت مكاني و 

  روش كار .2

پاييز و فصل تابستان،  4مطالعه در برداري در اين نمونه
اي ايستگاه در سواحل صخره 4در  1391و بهار  1390زمستان 

ايستگاه اول در بندر بوشهر در  استان بوشهر انجام گرفت.
اُلي و در  محدوده اسكله هليله، ايستگاه دوم در بندر دير، روستاي

كنار كارگاه كشتي سازي و ايستگاه سوم در ضلع شرقي خليج 
روي پتروشيمي پارس جنوبي (عسلويه) قرار هبند و روب ناي

ثبت شد  GPSبرداري توسط هاي نمونه داشت. موقعيت ايستگاه
  ).1و جدول  1(شكل 

  
  هاي مورد مطالعه موقعيت جغرافيايي ايستگاه :1شكل 

  برداري در استان بوشهرهاي نمونه مختصات جغرافيايي ايستگاه :1جدول 
  ايستگاه  طول جغرافيايي عرض جغرافيايي

44ً  َ50  28  N 35ً  َ52  50  E  (بوشهر) 1ايستگاه  
 58ً َ49  27  N 13ً  َ54  ْ51  E  (دير) 2ايستگاه  
 58ً  َ23  27 N 04ً  َ36  52  E  بند) (ناي 3ايستگاه  

     

نمونه برداري در زمان حداقل جزر، در منطقه بين جزر و مدي 
بود، انجام شد.  مد از ناشي خيسي اثر جاييكه تا آب سطح از

همچنين ميزان دما و شوري به ترتيب با استفاده از دماسنج 
الكتريكي و رفركتومتر چشمي در هر منطقه در آب سطحي زير 

به منظور ثبت تغييرات  ).Ashton et al., 2003د (سايه سنجيده ش
هاي ذكر شده در آب نيز  ها نسبت به آب دريا، فاكتور اين فاكتور

هاي پرتار روي هر ترانسكت  اندازه گيري شد. نمونه برداري كرم
متر مربع انجام گرفت. در هر منطقه  5/0 ×5/0توسط يك كوادرات 

ار هاي پرت برداري از كرمبه منظور كاهش خطا و افزايش دقت نمونه
اي  بار كوادرات انداخته شد. با توجه به صخره 3طور تصادفي  به
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ها توسط چكش زمين شناسي  برداري سنگبودن محل نمونه
برداري گذاشته شد و همچنين شكسته و درون ظروف نمونه

آوري شد. سپس ها جمع هاي روي سنگ ها و سبزه جلبك
درصد تثبيت  5هاي جانوري شده از هر كوادرات در فرمالين  نمونه

و بر چسب گذاري شده و براي انجام ساير كارهاي آزمايشگاهي به 
آزمايشگاه بيولوژي دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر منتقل 

هاي جانوري برداشت  گرديد. در آزمايشگاه پس از الك كردن نمونه
ها  متر و همچنين جداسازي آن ميلي 5/0شده از هر كوادرات با الك 

ها توسط پنس و شستشو با آب معمولي با  و جلبك ها از سنگ
گرم در ليتر رنگ آميزي  25/0استفاده از محلول رز بنگال با غلظت 

 Metcalfe andدرصد نگهداري گرديد ( 70شده و سپس در الكل 

Glasby, 2008(. يها ويژگي اساس بر ها شناسايي گونه 
كمك و با  استريوميكروسكوپ از استفاده با و شناسي ريخت

ها توسط  شد و بعد از شناسايي، نمونه كليدهاي معتبر انجام
 ؛Fauchald, 1977در موزه استراليا تاييد شدند ( Glasbyپروفسور 

Fauchald, 1992؛ Ashworth, 1912؛ Treadwell, 1920؛ Lerberg 

et al., 2001؛Rouse and Pleijel, 2001 .(  
هاي مختلف به جهت بررسي تنوع زيستي و غالبيت در ماه

و شاخص غالبيت  شانونترتيب از شاخص تنوع زيستي 
و جهت مقايسه  )Jorgenson et al., 2005(سيمپسون استفاده شد 

تنوع و غالبيت پرتاران در فصول مختلف، در ابتدا نرمال بودن آنها 
بررسي شد. پس از آن براي بررسي  Shapiro-Wilkتوسط آزمون 

 ها از آناليز واريانس يك طرفه ن دادهداري مياوجود اختالف معني
ANOVA دار ميان استفاده شد. در صورت وجود اختالف معني

  استفاده گرديد.  Tukeyآزمون هاي مورد بررسي، از پسداده

  نتايج .3

هاي بهار، تابستان، پاييز و  ) در فصلSD±Meanميانگين دما (
، 7/23±51/0، 9/33±30/0، 2/28±37/0زمستان به ترتيب برابر با 

گيري گرديد. نتايج حاصل  گراد اندازه درجه سانتي 41/0±26/19
هاي مختلف  طرفه نشان داد كه بين ايستگاه از آناليز واريانس يك

 >ANOVA, P)05/0(داري دارد  هاي مختلف اختالف معني و فصل
هاي بهار، تابستان، پاييز و زمستان ميانگين شوري  در فصل

)SD±Mean15/43±30/0، 26/42±18/0رابر با ) به ترتيب ب ،
گيري  اندازه )ppt(قسمت در هزار  52/41±26/0و  23/0±62/40

طرفه نشان داد كه بين  شد. نتايج حاصل از آناليز واريانس يك

داري  هاي بهار و پاييز اختالف معني هاي مختلف در فصل ايستگاه
) SD±Mean. ميانگين اسيديته ()>05/0ANOVA, P(وجود دارد 
هاي بهار، تابستان، پاييز و زمستان به ترتيب برابر با  در فصل

دست  به 71/8±06/0و  03/0±78/8، 02/0±72/8، 03/0±73/8
طرفه نشان داد كه اختالف  آمد. نتايج حاصل از آناليز واريانس يك

هاي مختلف وجود  هاي مختلف و ترانسكت داري بين فصل معني
گونه كرم پرتار كه  35مطالعه در اين  .)<05/0ANOVA, P(ندارد 

خانواده بودند شناسايي گرديد كه گونه  16جنس و  29متعلق به 
Spirobranchus kraussii  از خانوادهSerpulidae  بيشترين
  ).2فراواني را داشت (جدول 

  گونه هاي پرتار شناسايي شده در مطالعه حاضر :2جدول 
  گونه خانواده

Serpulidae Spirobranchus kraussii (Baird, 1865) 

Syllidae 

Typosyllis sp. 
Odontosyliis gravelyi (Gravely, 1909) 
Pionosyllis sp. 
Opisthosyllis sp. 
Syllis spongicola (Grube, 1855) 
Syllis gracilis (Grube, 1840) 
Syllis sp. 
Syllis alternate (Moore, 1908) 

Nereididae 

Nereis succinea (Leuckart, 1847) 
Nereis sp. 
Nereis pelagica (Linnaeus, 1758) 
Platynereis uniseris (Hutchings and Reid, 1991) 

Platynereis dumerilii (Audouin and Milne 
Edwards, 1834) 

Perenereis sp. 
Dorvilleidae Dorvillea gardineri (Crossland, 1924) 
Chrysopetalidae Chrysopetalum debile (Grube, 1855) 
Spionodae Polydora sp. 

Eunicidae 

Lysidice collaris (Grube, 1870) 

Lysidice sp. 

Eunice sp. 
Palola sicilliensis (Grube, 1840) 

Terebellidae 
Longicarpus modestus (Quatrefages, 1865) 
Terebella sp. 

Opheliidae Armandia maculata (Webster, 1884) 
Sternaspidae Sternaspis scutata (Ranzani, 1817) 

Phyllodocidae 
Eulalia sp. 
Eumida sp. 

Polynoidae Lepidonotus sp. 
Pholoidae Pholoe sp. 
Lumbrineridae Lumbrineris sp. 
Capitellidae Capitella capitata (Fabricius, 1780) 

Sabellidae 
Amphiglena mediterranea 

Bispira sp. 
Branchiomma sp. 
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هاي بهار،  ميانگين ميزان شاخص تنوع شانون در فصل
مدي به ترتيب  و تابستان، پاييز و زمستان در منطقه جزر

محاسبه  07/0±25/1، 08/0±97/0، 07/0±61/1، 08/0±17/1
  ).2شد (شكل 

طرفه نشان داد كه در فصل  نتايج حاصل از آناليز واريانس يك
هاي مختلف و همچنين در طول سال بين  زمستان بين ايستگاه

داري وجود  ل مختلف اختالف معنيوميزان شاخص شانون در فص
و در بقيه فصول اختالف معني داري  )>05/0ANOVA, P(دارد 

  .)<05/0P(ها مشاهده نگرديد  بين ايستگاه

  
  مقايسه ميزان شاخص تنوع شانون در فصول مختلف :2 شكل

هاي  نتايج حاصل از ميانگين شاخص غالبيت سيمپسون در فصل
 28/0و  48/0، 16/0، 19/0بهار، تابستان، پاييز و زمستان به ترتيب 

طرفه  ). نتايج حاصل از آناليز واريانس يك3آمد (شكل   دست به
ف در فصول مختلف، اختالف هاي مختل نشان داد كه بين ايستگاه

  .)<05/0P(داري وجود ندارد  معني
مقايسه ميزان تنوع شانون و غالبيت سيمپسون در  4 شكل

  فصول مختلف را نشان مي دهد.

  
  مقايسه ميزان شاخص غالبيت سيمپسون در فصول مختلف :3 شكل

  گيريبحث و نتيجه .4

در  oC26/19ميانگين نوسانات دما در منطقه مورد مطالعه بين 
در فصل تابستان ثبت شد. در اين مطالعه  oC9/33فصل زمستان تا 
فصول اختالف معني دار   هاي مختلف در همه دما بين ايستگاه

و همچنين مطابق با تغييرات اتمسفري، بيشترين  >P)05/0(داشت 
و كمترين ميزان دما در  oC9/33ميزان دما در تابستان به ميزان 

و همكاران  Hamzaviمشاهده گرديد.  oC26/19زمستان به ميزان 
نيز بيشترين  بند نايدر  تغييرات فصلي پرتاران ) در بررسي2012(

و كمترين  oC6/34ميانگين دما را در فصل تابستان به ميزان 
گزارش  oC63/17ميانگين دما را در فصل زمستان به ميزان 

ي . در مطالعه حاضر شورحاضر استنمودند كه مشابه مطالعه 
داري داشت  هاي مختلف اختالف معني بين فصول و ايستگاه

)05/0(P< گرم در  62/40، كمترين ميزان شوري در فصل پاييز
 15/43ليتر و بيشترين ميزان شوري در فصل تابستان به ميزان 

) در 2012و همكاران ( Hamzaviگرم در ليتر اندازه گيري شد. 
بيشترين ميانگين شوري  بند نايدر  تغييرات فصلي پرتاران بررسي

كه گزارش نمودند.  گرم در ليتر 1/40در فصل تابستان به ميزان را 
كه در فصل پاييز به دليل  تواند بدين گونه بيان شود اين مي

  نزوالت جوي شوري كمتر است.

  
  مقايسه ميزان تنوع شانون و غالبيت سيمپسون در فصول مختلف :4 شكل

اي به دليل ثبات بستر و  در بين سواحل مختلف سواحل صخره
هاي متنوع از جمله پوشش جلبكي، وجود درز و  وجود زيستگاه

ها، فضاهاي موجود در زير قطعات سنگ و  شكاف در صخره
 جزر و مديهاي پر آب موجود در منطقه بين  وجود حوضچه

گلي و نسبت به سواحل  كفزيانداراي تنوع و تراكم بيشتري از 
. در مطالعه حاضر (Webber and Thurman, 1991) است اي ماسه

 72/492بيشترين تراكم پرتاران در فصل پاييز در بوشهر به ميزان 
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و كمترين تراكم در فصل زمستان در ايستگاه  فرد در يك متر مربع
فرد در يك متر مربع بود. نتايج حاصل از آناليز  59دير به ميزان 

داري را بين تراكم پرتاران در فصل پاييز با معنيواريانس اختالف 
 ها نشان داد فرد در يك متر مربع با بقيه فصل 84/243ميانگين 

)05/0˂P( نبوي و همكاران .)در بررسي تغييرات فراواني  )1389
هاي پرورش ماهي خور غزاله،  و تنوع پرتاران در زير قفس

ماه گزارش كردند كه  بيشترين ميزان فراواني كل پرتاران را در آذر
افراد در  تعداد اينكه به توجه . بامطابقت داردبا مطالعه حاضر 

 اوج توليد مثل نشان دهنده اين است، حداكثر رسيده به فصل پاييز

 شوري و در كاهش دما توان را مي آن علت كه ،است پاييز فصل در

هاي  . در فصل(Lomovasky et al., 2005)دانست  فصل در اين
به ترتيب با ميانگين  S. kraussii  بهار، پاييز و زمستان گونه

. استفرد در يك متر مربع غالب  36/9و  25/41، 44/6فراواني 
فرد  33/9با ميانگين فراواني  N. succieneaدر فصل تابستان گونه 

 Çinar (2006)اي كه  باشد. در مطالعه در يك متر مربع غالب مي
تركيه  Levantineدر ساحل  Serpulidaeهاي خانواده  روي گونه

درصد، بيشترين فراواني  50با فراواني  S. kraussii  انجام داد گونه
و  Çinarهاي ساحلي داشت. در مطالعه ديگري كه  را در ايستگاه

ي حلقوي پرتار و كم تار در درياي ها كرمروي  )2011(همكاران 
Marmara د.گونه جديد را كشف كردن 5 ،ادندانجام د  

اي شانون، ارزيابي  هاي مفيد شاخص تنوع گونه يكي از كاربرد
. (Welch, 2003)شناختي در ارتباط با آلودگي مناطق است  بوم

باشد، معرف محيط  3- 5/4اگر محدوده تنوع شانون بين محدوده 
آلودگي متوسط و  1-  2آلودگي كم،  2- 3سالم و بدون آلودگي، 

. (Datta et al., 2010)ن است دهنده آلودگي سنگي نشان 1/0- 1
تا  97/0ميانگين شاخص شانون در مطالعه حاضر در طول سال 

بود و احتماالً اين مناطق داراي آلودگي متوسط تا شديد  61/1
هستند كه مجاورت ايستگاه دير به كارگاه كشتي سازي، مجاورت 

بند با پتروشيمي پارس جنوبي و در ايستگاه بوشهر  ايستگاه ناي
هاي اطراف ساحل بر اساس  گي ساحل توسط ساكنين خانهآلود

مشاهدات ميداني موجب آلودگي اين سواحل گرديده است. 
Hamzavi ) بند،  ) طي بررسي پرتاران در ناي2012و همكاران

دليل ميزان كم شاخص تنوع شانون را ساخت و ساز جاده و 
آلودگي مربوط به منطقه صنعتي دانستند. در مطالعه حاضر 
بيشترين تنوع در فصل تابستان و كمترين تنوع در فصل پاييز 

ود در فصل پاييز با وج S. kraussiiاست كه غالب بودن گونه 
بيشترين تراكم در اين فصل باعث تنوع پايين شده است كه نشان 

از وجود تنش در محيط است. نتايج حاصل از ميانگين شاخص 
هاي بهار، تابستان، پاييز و زمستان به  غالبيت سيمپسون در فصل

 شاخصآمد.   دست به 28/0و  48/0، 16/0، 19/0ترتيب 
در نتيجه مقدار آن با دهد و  درجه غالبيت را نشان مي سيمپسون

. در (Jorgenson et al., 2005) يابد افزايش تنوع، كاهش مي
مطالعه حاضر نيز ميزان اين شاخص با افزايش تنوع كاهش يافته 
است و در فصل پاييز با كمترين تنوع، ميزان شاخص سيمپسون 
حداكثر است و در فصل تابستان كه بيشترين تنوع را داشت اين 

  قدار را در بين فصول مختلف دارد.شاخص كمترين م
در اين مطالعه با وجود تراكم باالي پرتاران در همه فصول 

هاي غالب با فراواني باال كه به دليل تنش در محيط  وجود گونه
است، موجب ميزان كم شاخص تنوع شانون در همه فصول شده 
است و به طور كلي با توجه به ميانگين ساالنه مقادير 

گيري  توان چنين نتيجه شناختي در اين مطالعه مي بومهاي  شاخص
  كرد كه احتماال منطقه مورد مطالعه آلوده است.
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