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  چكيده
، مورد مطالعه و شناسايي قرار 1392در اين پژوهش كفزيان بستر گلي خليج بحركان در تير ماه و بهمن ماه 

ترانسكت (با اعماق  5متر مربع، از  025/0گرفتند. بدين منظور كفزيان با استفاده از گرب ون وين به مساحت 
 Paraprionospioهاي  شدند كه گونهگونه شناسايي  59جنس و  52متر)، جمع آوري شدند. در مجموع  3و  1

pinnata ،Tornatina persiana ،Pseudonoba sp.2 ،Cerithidea cingulata  وCerithium sp. هاي از گونه
بندي، جنس بستر، منطقه گلي تشخيص داده  روند. بر اساس نتايج آناليز دانه شمار مي غالب در اين بررسي به

) و كمترين SD)±(Mean )33/0±76/20 رسوبات مربوط به فصل زمستان شد. بيشترين مقدار درصد مواد آلي
داري بين  ) محاسبه شد. در فصل تابستان همبستگي مثبت و معنيSD)±(Mean )15/0±6 آن نيز در همين فصل

) به دست آمد. اگرچه در فصل زمستان اين ضريب 01/0P< ،79/0=rو ذرات سيلت و رس ( TOMدرصد 
) برخوردار بود. بيشترين و كمترين تعداد كفزيان به ترتيب در فصول r=48/0تري (همبستگي از ميزان كم

متر مربع) مشاهده شدند. بيشترين  025/0فرد در  1722متر مربع) و زمستان ( 025/0فرد در  2038تابستان (
سخت پوستان  %)،23/19%)، پرتاران (47/38%)، شكم پايان (14/39ها (ايفراواني ساالنه را به ترتيب دوكفه

، پايين بودن  Welch%) به خود اختصاص دادند. بر اساس مدل07/0%) و خارپوستان (13/0%)، ناوپايان (92/2(
دهد كه اين منطقه داراي آلودگي  ) نشان مي=′12/2Hمقادير شاخص شانون در مطالعه حاضر (با ميانگين 

  متوسط است.

  س.خليج فاراي، خليج بحركان،  تنوع گونه شناختي، بوم هاي كفزيان، شاخص كلمات كليدي:
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  مقدمه. 1

 5/0ها از  مهرگان هستند كه اندازه آنكفزيان گروهي از بي
ها متر بزرگتر است. اين موجودات در زنجيره غذايي آبميلي

نقش كليدي هستند. كفزيان در توليد، رسوب گذاري، داراي 
شكستن، بازچرخش و برگشت مواد آلي و همچنين به عنوان 

هاي غذايي درياها و همين طور منبع غذايي  حلقه اتصال در شبكه
اي برخوردار هستند. كفزيان  از جايگاه ويژه ،موجودات بزرگتر

ه عنوان ها در رسوبات ب دليل تحرك كم و شمار زياد آن به
شناختي و  هاي بوم نشانگرهاي بسيار خوبي در خصوص آناليز

 Hewitt et(اي دارند هاي زيست محيطي كاربرد گسترده ارزيابي

al., 2008(امروزه كيبيولوژي. با توجه به اين جايگاه ارزشمند اكو ،
در اقصي نقاط جهان مطالعات زيادي در خصوص اين موجودات 

  شود. همه ساله انجام مي
ها و  خوشبختانه در چند دهه اخير با توجه به توسعه دانشگاه

موسسات علوم دريايي در كشور، مطالعات نسبتاً مفيدي در 
توان به نبوي  ها مي خصوص كفزيان انجام گرفته كه از جمله آن

) 1376)، شكوري (1376)، ولوي (2000، 1377، 1371، 1362(
اكم، پراكنش، تنوع و )، به بررسي تر1377اشاره كرد. نيكوئيان (

مهرگان كفزي در خليج چابهار پرداختند. حيدري توليد ثانويه بي
) به ارزيابي زيستي رودخانه كشكان رود بر 1391و همكاران (

سليماني راد و  .اساس تنوع و ساختار جمعيتي كفزيان پرداختند
)، جمعيت كفزيان منطقه حفاظت شده خور 1392همكاران (

گابريك در شهرستان جاسك (درياي عمان) را از نظر بوم 
گونه متعلق  53شناختي مورد بررسي قرار دادند و در اين مطالعه، 

خانواده از كفزيان را شناسايي كردند. بسترهاي گلي در  31به 
و در شرايط مد هم از عمق كمي  مناطق ساحلي، غالباً هموار

دليل عمق كم، در  هاي ساحلي بهسامانهومببرخوردار هستند. اين 
يك چرخه جزر و مدي و همچنين در فصول مختلف، تحت تاثير 

توانند  ها قرار گرفته و اين متغيرها مي پارامترهاي محيطي و آالينده
  اجتماعات كفزي را تحت تاثير قرار دهند.

شناختي ابزارهاي بسيار مناسبي جهت  تهاي زيس شاخص
دريايي هستند. اگرچه  سامانهومبدرك بهتر از شرايط محيطي يك 

شناسان ارايه و مورد استفاده قرار  هاي مختلفي توسط بوم شاخص
ها به دليل كاربردي بودن،  اند، اما برخي از اين شاخص گرفته

ي يك هاي كيف توجه شمار زيادي از محققين را جهت ارزيابي
ها شامل  اند. اين شاخصدريايي به خود جلب كرده سامانهومب

و شاخص غالبيت سيمپسون  )ʹH(اي شانون  شاخص تنوع گونه
)λ( اند. هدف هستند كه در مطالعه حاضر مورد استفاده قرار گرفته

اي كفزيان  از انجام اين تحقيق، مطالعه پراكنش و تنوع گونه
جهت  )Welch, 1992(دل ولچ سواحل بحركان و استفاده از م

شناختي منطقه مورد مطالعه است. همچنين  ارزيابي كيفيت بوم
- جهت دسته بندي و خالصه كردن متغيرها از روش بررسي مولفه

  استفاده گرديد.  (PCA)1 هاي اصلي

 ها مواد و روش .2

منطقه مورد مطالعه شامل سواحل كم عمق بحركان در 
ز بسترهاي گلي و همواري غرب خليج فارس است كه ا شمال

  ).1تشكيل شده است (شكل 

  
موقعيت جغرافيايي بحركان در خليج فارس و موقعيت مكاني  :1شكل 
 هاي نمونه برداري ايستگاه

) و 1392برداري از رسوبات در دو فصل گرم (تابستان نمونه
ايستگاه توسط گرب ون وين با  10) از 1392سرد (زمستان 

 وسيله انجام شد. مختصات جغرافيايي به مترمربع 025/0مساحت 
GPS  گرب نخست جهت مطالعه  3). رسوبات 1ثبت شد (جدول

كفزيان و گرب چهارم نيز جهت سنجش مواد آلي كل موجود در 
بندي رسوبات برداشت گرديد.  و آناليز دانه) TOM(رسوبات 

و  DOهاي مجاور بستر شامل دما، شوري،  آب هاي محيطي پارامتر
pH 10طور همزمان با استفاده از سنجنده ميداني هوريبا  به U 3با 

تكرار انجام شد. رسوبات حاوي كفزيان با آب دريا شستشو داده 
متر عمل جداسازي انجام گرفت  ميلي 5/0شد و با استفاده از الك 

——— 
1 Principal Components Analysis 
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گرم در  1% تثبيت و با استفاده از رز بنگال (5و سپس با فرمالدئيد 
هاي كفزيان با  در آزمايشگاه، نمونهليتر) رنگ آميزي شدند. 

هاي شناسايي، جداسازي و شمارش شدند. از كليه  استفاده از كليد
هاي كفزيان، توسط استريوميكروسكوپ، با لنز نصب شده  نمونه

بندي رسوبات و  عكس تهيه شد. آناليز دانه) Dinolite(روي آن 
هاي  سنجش مواد آلي كل موجود در رسوبات، با استفاده از روش

و  Sardaو  Buchanan (1998استاندارد ارايه شده توسط (
  انجام گرفت. )1995( همكاران

تابستان و دو فصل هاي نمونه برداري شده در  موقعيت جغرافيايي ايستگاه :1جدول 
  1392زمستان 

  شماره ايستگاه  موقعيت جغرافيايي  )mعمق (
  طول جغرافيايي  عرض جغرافيايي

1 "308/5  ʹ7 ˚30 "155/18 ʹ47˚49 1 
3 "735/42  ʹ6 ˚30 "886/36 ʹ47˚49 2 
1 "373/39  ʹ6 ˚30 "127/30 ʹ46˚49 3 
3 "28/17  ʹ6 ˚30 "660/53ʹ46˚49 4 
1 "80/16  ʹ6 ˚30 "020/44ʹ45˚49 5 
3 "707/54  ʹ5 ˚30 "633/5ʹ46˚49 6 
1 "306/52  ʹ5 ˚30 "40/10ʹ45˚49 7 
3 "252/29  ʹ5 ˚30 "651/28ʹ45˚49 8 
1 "134/32  ʹ5 ˚30 "018/31ʹ44˚49 9 
3 "160/7  ʹ5 ˚30 "867/46ʹ44˚49 10 
     

اي كفزيان، از  منظور بررسي تنوع و غالبيت گونه به
و نرم افزار پرايمر  )λ(و سيمپسون  )ʹH(هاي تنوع شانون  شاخص

استفاده شد. مقايسه مقادير متغيرهاي محيطي و تراكم كفزيان، با 
انجام شد. براي  PCAاستفاده از آزمون همبستگي پيرسون و 

و براي  Excelطراحي و رسم جداول و نمودارها، از نرم افزار 
هاي مربوط  استفاده گرديد. داده SPSSها، از نرم افزار  تحليل داده

مورد  (Welch, 1992)، با استفاده از مدل ولچ )Hʹ(قادير به م
 1كوچكتر از  ʹH ارزيابي قرار گرفت. بر اساس اين مدل، منابع با 

 ʹH ، فاقد آلودگي و 3بزرگتر از  ʹHداراي آلودگي زياد، منابع با 
 ، داراي آلودگي متوسط خواهد بود.3تا  1بين 

  نتايج. 3

، درصد DO ،pHهاي محيطي (دما، شوري،  نتايج آناليز متغير
برداري در هاي نمونه سيلت و رس، درصد مواد آلي) ايستگاه

  ارايه شده است. 2جدول 
جنس و  51بر اساس نتايج به دست آمده در اين تحقيق تعداد 

رده از كفزيان  6گونه كفزي شناسايي شدند. در اين مطالعه  59
ار گرفتند كه به ترتيب فراواني در فصل تابستان مورد شناسايي قر

%)، پرتاران 09/27%)، شكم پايان (41/46ها ( اي شامل دوكفه
%) و 15/0%)، خارپوستان (06/4%)، سخت پوستان (17/22(

%) هستند. فراواني كفزيان در فصل زمستان نيز به 1/0ناوپايان (
%)، 91/23ها ( اي %)، دوكفه73/58ترتيب شامل شكم پايان (

%) 17/0%) و ناوپايان (5/1%)، سخت پوستان (67/15پرتاران (
هاي  هاي كفزيان و درصد حضور رده ). گونه2 هستند (شكل

ارايه شده  3مختلف آن در دو فصل زمستان و تابستان در جدول 
  است. 

  
  1392تابستان و زمستان دو فصل هاي كفزيان در  فراواني رده :2 شكل

از نوساناتي بين  )ʹH(اي شانون  نهنتايج شاخص تنوع گو
) در فصل تابستان 5(ايستگاه  21/2) و 10(ايستگاه  68/1

 15/0برخوردار بود. مقادير شاخص سيمپسون نوساناتي بين 
) را در فصل تابستان 10(ايستگاه  38/0) و 9، 5، 3هاي  (ايستگاه

به  ʹHنشان داد. در فصل زمستان كمترين و بيشترين مقادير 
) را نشان دادند. 3(ايستگاه  56/2) و 8(ايستگاه  72/1ترتيب 

 12/0) نيز در فصل زمستان λمقادير شاخص سيمپسون (
 و 3هاي  ) را نشان دادند ( شكل8(ايستگاه  26/0) و 3(ايستگاه 

بندي رسوبات، بافت اصلي  ). بر اساس نتايج آناليز دانه4
لت و رس تشكيل شده ها از ذرات سي رسوبات در كليه ايستگاه
% را در فصل تابستان و 04/99% تا 93است، كه مقاديري بين 

). 2اند (جدول  % درصد كل رسوبات را دارا بوده9/99% تا 98
هاي محيطي و تراكم كفزيان و تراكم  نتايج همبستگي بين پارامتر

بندي  دانه دهند، بين هاي كفزيان در فصل تابستان نشان مي رده
بندي رسوبات با تراكم پرتاران  صد مواد آلي، دانهرسوبات با در

داري وجود دارد.  و درصد مواد آلي با تراكم پرتاران ارتباط معني
و درصد اكسيژن محلول و دما با  pH در فصل زمستان نيز، بين 

  دار و منفي وجود دارد.  تراكم، ارتباط معني
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  )1392تابستان و زمستان (دو فصل فاكتورهاي فيزيكي و شيميايي در  :2جدول 

  شماره ايستگاه  )mعمق (  فصل  )C˚( دما  )mg/Lغلظت اكسيژن محلول (  )psu( شوري pH درصد سيلت و رس  درصد مواد آلي
30/0±61/11 15/0 ± 04/95 25/99 ± 35/0 35/16±28/0  1  1  تابستان  1/26 ± 40/0 51/0±10/7 8/0±15/41 07/0±79/7    زمستان  17/13 ± 17/0 0,04±89/9 50/0±38/41 02/0±25/8 
43/0±65/15 15/0 ± 24/98 40/98 ±25/0 76/20±33/0  2  3  تابستان  2/26 ± 40/0 51/0±14/7 8/0±01/45 08/0±85/7    زمستان  60/13 10/0± 0,04±18/9 05/0±12/41 13/0±35/8 
27/0±15/14 31/0 ± 28/98 20/99 ± 35/0 39/15±23/0  3  1  تابستان  5/26 ± 41/0 52/0±45/7 5/0±01/44 08/0±82/7    زمستان  77/13 ± 15/0 0,04±36/9 05/0±90/41 1/0±28/8 
28/0±75/12 30/0 ± 88/97 52/98 ± 30/0 40/12±20/0  4  3  تابستان  6/25 ± 41/0 50/0±45/7 5/0±01/44 07/0±82/7    زمستان  93/13 49/0± 0,02±32/9 50/0±92/41 01/0±35/8 
49/0±85/10 37/0 ± 44/98 22/98 ± 20/0 37/17±16/0  5  1  تابستان  1/25 ± 42/0 52/0±25/7 50/0±03/44 06/0±79/7    زمستان  17/14 01/0± 0,04±67/9 10/0±92/41 30/0±26/8 
45/0±95/15 28/0 ± 04/99 55/99 ± 35/0 02/7±50/0  6  3  تابستان  0/26 41/0± 50/0±19/8 50/0±01/44 06/0±79/7    زمستان  50/14 10/0± 0,03±60/9 05/0±87/41 20/0±29/8 
42/0±94/11 46/0 ± 92/95 76/99 ± 30/0 00/6±15/0  7  1  تابستان  6/25 42/0± 50/0±25/8 60/0±01/44 08/0±77/7    زمستان  87/14 30/0± 0,80±46/9 35/0±70/41 01/0±27/8 
21/0±09/10 27/0 ± 04/93 61/99 ± 35/0 54/14±04/0  8  3  تابستان  6/25 ± 40/0 51/0±77/8 25/0±2/44 07/0±77/7    زمستان  27/15 32/0± 0,10±36/9 25/0±77/41 01/0±29/8 
29/0±38/10 26/0 ± 32/94 74/99 ± 25/0 44/18±03/0  9  1  تابستان  1/26 ± 40/0 52/0±07/8 90/0±01/44 07/0±75/7    زمستان  23/14 ± 25/0 0,10±26/9 47/0±87/41 01/0±28/8 
11/0±08/10 27/0 ± 32/93 80/98 ± 30/0 72/14±10/0  10  3  تابستان  1/26 42/0± 50/0±07/8 90/0±3/44 08/0±79/7    زمستان  67/14 20/0± 0,08±960/9 35/0±90/41 02/0±25/8 

  

  
ايستگاه  10) و سيمپسون در ʹHاي شانون ( نتايج شاخص تنوع گونه :3شكل 

 1392نمونه برداري در تابستان 

  
ايستگاه  10) و سيمپسون در ʹHاي شانون ( نتايج شاخص تنوع گونه :4شكل 

  1392نمونه برداري در زمستان 

بندي  بندي رسوبات با فراواني پرتاران، دانه همچنين، بين دانه
بندي رسوبات با فراواني سخت  درصد مواد آلي و دانهرسوبات با 

بر اين  .)4دار و مثبت وجود دارد (جدول  پوستان همبستگي معني
اساس اگرچه بين برخي از پارامترها مانند درصد مواد آلي و 

) و r=  79/0بندي رسوبات) با مقدار  ( درصد سيلت و رس (دانه
در فصل  01/0 ) در سطح01/0P< ،81/0- =rتراكم با دما (

دار قوي  داري به ثبت رسيد، اما ارتباط معني تابستان اختالف معني
بين تراكم كفزيان با درصد ذرات سيلت و رس در فصول تابستان 

)11/0-  =r) 32/0) و زمستان-  =rترين پارامتر ) به عنوان مهم
  تاثيرگذار بر ساختار جمعيتي كفزيان به دست نيامد. 

هاي مورد مطالعه بر  ، اجزاي اصلي ايستگاهPCAبر اساس آناليز 
هاي كفزيان و تراكم كل  اساس متغيرهاي عوامل محيطي، تراكم رده

كفزيان در دو فصل تابستان و زمستان انجام گرفته است. بر اين 
براي  ،%3/33اساس مقادير ويژه براي فصل تابستان براي جزء اول 

كه در مجموع  ،% است1/17% و براي جزء سوم 7/24جزء دوم 
طور براي فصل زمستان كند. همين % از تغييرات را توجيه مي1/75

% و براي جزء سوم 0/21%، براي جزء دوم 0/44براي جزء اول 
در كند.  % از تغييرات را توجيه مي5/77% است، كه در مجموع 5/12

، مواد آلي و pHبيشترين همبستگي منفي را با  PC1فصل تابستان،
بيشترين همبستگي منفي را با  PC2رپوستان دارد. تراكم رده خا

بندي (سيلت و رس) و تراكم پرتاران و بيشترين همبستگي مثبت  دانه
بيشترين  PC3ها و تراكم كل كفزيان دارد و ايرا با تراكم رده دوكفه

        همبستگي مثبت را با تراكم رده ناوپايان، عمق و شوري دارد.
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  1392هاي مختلف آن در دو فصل زمستان و تابستان  هاي كفزيان و درصد حضور رده گونه: 3جدول 

 زمستان تابستان

 % گونه  رده % گونه رده

  ها اي دو كفه

Protapes sp. 

41/46% 

 شكم پايان

Tornatina persiana 

73/58% 

Ervilia scaliola Pseudonoba sp.2 
Tellina sp.1 Cerithidae cingulate 
Amiantis umbonella Cerithium sp. 
Calyptraea sp. Pseudonoba sp.1 
Tellina sp.2 Monilea chiliarches 
Anadara sp. Tellina sp.2 
Circe sp. Diala sp. 
Fulvia sp.  Mitrella misera 

  شكم پايان

Tornatina persiana 

09/27% 

Turbonilla icela 
Pseudonoba sp.1 Obtorito pupoides 
Pseudonoba sp.2 Nassarius sp. 
Cerithium sp. Cerithium sp. 
Mitrella mesera Hypermastus epiphanies 
Diala sp. Ancilla castanea 
Ancilla castanea Alvania sp. 
Cerithidea cingulata 

 ها اي دوكفه

Protapes sp. 

91/23% 

Cerathium sp. Ervilia scaliola
Hypermastus epiphanes Tellina sp.1 
Monilea chiliarches Anadara sp. 
Unknown gastropod sp.1 Fulvia sp. 
Turbonilla icela Amiantis umbonella 
Unknown gastropod sp.2 

 پرتاران

Cossura sp. 

67/15% 

Obtortio pupoides Micronephtys sp. 

 پرتاران

Paraprionospio pinnata 

17/22% 

Phoronis sp. 
Cossura sp. Sigambra sp. 
Unknown polychaeta sp.1 Nereis sp. 
Phoronis sp. Nephtys sp.1 
Micronephtys sp. Nephtys sp.2 
Glycinde sp. Nephtys sp.3 
Nephtys sp.2 Amphicteis sp.1 
Sigambra sp. Amphicteis sp.2 
Unknown polychaeta sp.2 Glycera tridactyla 
Capitomastus sp. Glycinde sp. 
Ctenodrilus sp. Nephtys tulearensis 
Lumbrineris sp. Paraprionospio pinnata 
Prionospio sp. Unknown polychaeata sp.2 
Amphicteis sp.2 Glycera sp. 
Nephtys sp.3 Pherusa sp. 
Scoloplos sp. Nephtys sp.4 
Nephtys sp.1 

 سخت پوستان

Barnacle 

50/1% 

Cyllis sp. Harpacticoid copepod sp.2 
Pherusa sp. 

Gnathia sp. سخت پوستان 

Harpacticoid copepod sp.1 
Harpacticoid copepod sp.2 
Barnacle  
Harpacticoid copepod sp.3 

06/4% 

 Dentalium sp. 10/0% ناوپايان Dentalium sp. 17/0% ناوپايان Amphipholis sp. 15/0% خارپوستان

 1392تابستان و زمستان دو فصل ها در  هاي كفزيان، تراكم كل كفزيان و ضرايب همبستگي آن دار بين عوامل محيطي، تراكم رده همبستگي معني: 4جدول 

 تابستان
% Silt and clay % TOM r= 79/0 ** 

Total Polychaeta r= 70/0 * 
pH DO r= - 66/0 * 
% TOM Total Polychaeta r= 67/0 * 

 زمستان
% Silt and clay 

% TOM r= 48/0  
Total Polychaeta r= 61/0  
Total Crustacean r= 52/0  

pH DO r= 78/0- ** 
T (°C) Total Macrofauna r= 80/0- ** 

  01/0دار در سطح  داراي ارتباط معني  **
      05/0دار در سطح  داراي ارتباط معني  *
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بيشترين همبستگي منفي را با تراكم رده  PC1در فصل زمستان 

پايان و تراكم كل كفزيان و بيشترين همبستگي مثبت را با تراكم شكم
بيشترين همبستگي منفي را با عمق و  PC2رده پرتاران و دما دارد. 

pH حلول دارد. و بيشترين همبستگي مثبت را با اكسيژن مPC3 
ها و شوري و ايبيشترين همبستگي منفي را با تراكم رده دوكفه

 بيشترين همبستگي مثبت را با تراكم رده ناوپايان دارد. در دو فصل
دهند  ) نشان ميPC2و  PC1براي دو جزء اول و دوم ( 1هابنديگروه

  ).6و  5هاي  ها از هم متمايز هستند (شكل كه اكثر ايستگاه

  
و  PC1هاي مختلف بر اساس دو جزء اول و دوم ( ايستگاه PCAآناليز  :5 شكل
PC2.در فصل تابستان (  

  
و  PC1هاي مختلف بر اساس دو جزء اول و دوم ( ايستگاه PCAآناليز  :6شكل 

PC2.در فصل زمستان (  

  گيري . بحث و نتيجه4

ها  اجتماعات كفزي با توجه به تحرك كم و حضور فراوان آن
هاي دريايي  سامانهومبدرياها داراي نقشي كليدي در  در بستر

——— 
1 Factor score 

هاي اخير محققين توجه بسيار  هستند. بر همين اساس در سال
زيادي را به مطالعه كفزيان به عنوان نشانگرهاي سالمت يا عدم 

 Cacabelos etاند ( هاي دريايي معطوف داشته سامانهومبسالمت 

al., 2011; Pire-Vanin et al., 2013; Nabavi et al., 2013;  
Ampiaw et al., 2014 .(  

كه شماري از پارامترهاي محيطي منطقه مورد مطالعه در حالي
در  oC1/2در فصل تابستان و oC4/1مانند دما (نوسانات در حد 

ان و هاي تابست واحدي در فصل 1/0(نوسانات  pHفصل زمستان)، 
زمستان) و ميزان اكسيژن محلول، ميزان شوري از نوسانات بيشتري 

هاي دريايي برخوردار بودند  در دو فصل در مقايسه با آب
)psu 01/45  در فصل تابستان وpsu 12/41  .(در فصل زمستان

ها  هاي گلي، جذب مواد آلي و آالينده هاي بستر يكي از ويژگي
از مقادير بااليي در  ها سامانهومب است، لذا درصد مواد آلي در اين

مقايسه با ساير بسترها برخوردار است. دانه ريز بودن ذرات رسوبي 
هاي بسترهاي گلي  (مقادير باالي سيلت و رس) از ديگر ويژگي

هاي فصل  در ايستگاه TOMشود. مقادير درصد  محسوب مي
ن % و در فصل زمستان بي95/15% تا 85/10تابستان نوساناتي بين 

% نشان داد. در همين راستا ذرات سيلت و رس در 76/20% تا 6
% تا 32/93برداري مقاديري بين ها و در دو فصل نمونه كليه ايستگاه

% درصد در 76/99% تا 22/98% درصد در فصل تابستان و 4/99
فصل زمستان را نشان داد. اين يكنواختي بافت رسوبات توسط 

)، جهاني 1387)، دوست شناس (1386ساير محققين مانند دهقان (
) و نبوي و 1379)، شوكت و همكاران (1388)، اخوت (1387(

) در منطقه بحركان، سجافي و خوريات خور 2013همكاران (
تواند كاهش  موسي مورد تاييد قرار گرفته است. يكنواختي بستر مي

اي و افزايش غالبيت را به همراه داشته باشد، لذا در  تنوع گونه
بسترهاي با غالبيت ذرات سيلت و رس كه در مطالعه حاضر بيشتر 

تيم. پارامترهاي مواجه هس TOM% بوده با مقادير باالي 90از 
بندي رسوبات و درصد مواد آلي به عنوان مهمترين متغيرهاي  دانه

اي كفزيان توسط بسياري از  تاثيرگذار بر انتشار و تنوع گونه
 ,.Joydas and Dmodaran, 2009; Pires-Vanin et alمحققين (

2013; Ampiaw et al., 2014;   مورد 1389و محمدي روزبهاني (
فته است. بر همين اساس با افزايش ذرات سيلت و تاكيد قرار گر

دليل يكنواختي بستر  رس، ميزان مواد آلي در بستر افزايش يافته و به
يابد. نتايج مطالعه حاضر در  معموالً تنوع كفزيان نيز كاهش مي

) بين = 79/0r( 01/0دار را در سطح  فصل تابستان، اين ارتباط معني
آلي نشان داد، اگرچه در فصل ذرات سيلت و رس و درصد مواد 
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را نشان داد. يكنواختي   = 48/0rزمستان اين ميزان همبستگي رقم 
درصد كل  7/99تا  93بستر با درصد باالي ذرات سيلت و رس (

هاي مورد مطالعه اگرچه تغييراتي در ميزان  رسوبات) در ايستگاه
ير دهد، اما نزديك بودن مقاد فراواني و پراكنش كفزيان نشان مي

) در هر دو ′Hاي شانون ( هاي تنوع گونه دست آمده در شاخص به
بندي رسوبات،  برداري، مويد آن است كه تشابه نوع دانهفصل نمونه

طور  اي را به همراه خواهد داشت. همين غالباً تشابه ميزان تنوع گونه
در دو فصل تابستان و  DOو  pHدار بين  وجود ارتباط معني
دليل حضور  آن است كه در بسترهاي گلي به زمستان نشان دهنده

ها موجب مصرف اكسيژن محلول  مواد آلي زياد، ميكروارگانيسم
ها باعث افزايش اسيديته  توليد شده توسط آن CO2بيشتر را شده و 

در مطالعه حاضر قابل مالحظه  pHشود. اگرچه نوسانات  آب مي
د دارد. البته بايد وجو DOو  pHنبوده، اما اين رابطه بين دو پارامتر 

اي از متغيرها هستند  اذعان نمود كه در محيط زيست دريا مجموعه
روي هم و بر پخش و پراكنش كفزيان بر كه ضمن اثرات متقابل 

تاثيرگذار هستند و بسيار مشكل است كه تنها از يك متغير به عنوان 
اي كفزيان نام  عامل تاثيرگذار روي پخش و پراكنش و تنوع گونه

هاي كفزيان در  هاي مختلف گروه . از سوي ديگر، سازگاريبرد
تنوع،  ها تاثيرگذار باشد. تواند در پخش و پراكنش آن بستر نيز مي

ها  پراكنش و فراواني كفزيان بازتابي از شرايط محيط زيست آن
مانند ميزان شوري، دما، اكسيژن محلول و مواد آلي موجود در 

ها است  ق آب و آلودگيرسوبات و همچنين بافت بستر، عم
)Blanchet et al., 2008 لذا سنجش متغيرهاي محيطي و .(

شناختي يك  توانند ما را در ارزيابي كيفيت بوم هاي تنوع مي شاخص
منطقه مورد مطالعه آگاه نمايند. بر اساس مطالعات انجام شده 

) به علت تغيير در ستون آب 2006و همكاران ( Carvalhoتوسط 
هاي رسوبات مناطق مختلف وجود دارد،  كه در ويژگي و اختالفاتي

زي فتشخيص تاثير هر يك از اين متغيرها بر ساختار اجتماعات ك
  سازد.  را دشوار مي
ترين  اي از جمله مناسب هاي تنوع و غالبيت گونه شاخص

شناختي مناطق مورد مطالعه هستند،  ابزارهاي ارزيابي كيفيت بوم
گيرند.  حققين مورد استفاده قرار ميكه امروزه به وفور توسط م

نتايج به دست آمده از اين تحقيق نشان دهنده مقادير كم شاخص 
را  56/2عدد  ʹH) است. بيشترين مقدار ʹHاي شانون ( تنوع گونه

 Welch (1992) مدل دهد كه بر اساس در فصل زمستان نشان مي
دهد. ورود  شرايط متوسط از نظر كيفيت محيطي را نشان مي

هاي ورودي از طريق رودخانه زهره،  هاي شهري، آب اضالبف

هاي صيادي در اطراف اسكله  حضور شمار زيادي لنج و قايق
هاي ناشي از حمل و نقل نفت از اسكله نفتي  بحركان و آلودگي

توانند در آلودگي و ايجاد  بحركان از جمله مواردي هستند كه مي
العه نقش داشته تنش براي موجودات كفزي در منطقه مورد مط

شناختي و يكنواخت بودن بستر كه عمدتاً  باشند. كاهش كنج بوم
شوند كه  گلي و دانه ريز است، از ديگر عواملي محسوب مي

آورند. از ديگر نكات حائز همراه مي اي را بهگونه كاهش تنوع
هاي پرتار فرصت طلب  اهميت در اين مطالعه غالبيت گونه

Paraprionospio pinnata  وCossura sp.  در هر دو فصل
هاي آلوده يا با تنش به  هاي محيط برداري بود كه از شاخص نمونه

  ).Nabavi et al., 2011روند ( شمار مي
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