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  است.شناسي  نشريه اقيانوساثر متعلق به  نيحقوق ا يتمام، 1395 يشناس انوسياق يـ پژوهش يعلم هينشر ©

  چكيده
هدف از اين مقاله بررسي اثرات مانسون بر تغييرات ساختار جمعيت پرتاران زيرجزر و مدي بر اساس برخي از 

وين در - وسيله گرب ونيرجزر و مدي بهايستگاه ز 12رسوبات  برداري ازهاي تنوع زيستي است. نمونهشاخص
 1392سه دوره زماني پيش مانسون، مانسون و پس مانسون همراه با ثبت پارامترهاي فيزيكي شيميايي از اسفند ماه 

ها در فصول مختلف به خانواده از پرتاران شناسايي شد كه تغييرات تراكم آن 36انجام گرديد.  1393تا آبان ماه 
(پس  89/588 ±3/313(مانسون) و  94/428 ±2/316(پيش مانسون)،  3/614± 25/1101) ±SD( صورت

 83/1 ±36/0، 63/1 ±33/0، 08/2 ±19/0ها نيز به ترتيب فصول مانسون) فرد در مترمربع و شاخص شانون در آن
شاخص  ثبت شد ولي شاخص هيل بالعكس بوده و در مانسون باالترين و پيش مانسون كمترين مقدار را نشان داد.

اي  هاي با عمق باالتر در دسته جداگانهاي در هر سه فصل نشان داد كه ايستگاه تشابه بري كورتيس و آناليز خوشه
هاي محيطي و آشفتگي عواملدليل تغييرات  دست آمده جريان مانسون تابستانه بهگيرند. بر اساس نتايج به قرار مي

زا سبب كاهش تنوع و فراواني در طي بوده و به عنوان يك عامل تنشبستر بر فراواني و تنوع پرتاران تاثير گذار 
  گردد. مانسون مي

  .پرتاران، مانسون، پهنه زيرجزر و مدي، تنوع زيستي، خليج چابهار، درياي مكران كلمات كليدي:
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  مقدمه. 1

ها، اجتماعات كفزي  عمق مثل خليج هاي كمسامانه آبدر بوم
سامانه، كنترل فرآيندهاي در نوسانات بوم كننده حياتي نقش تعيين
ند نتوا ند و مينك شناختي و تغييرات ساختاري ايجاد مياصلي بوم
). Moslen and Daka, 2014د (نسامانه تأثيرگذار باشبر كل بوم

 زيرجزر و مدي نواحيتنوع زيستي تأثيرگذار در  عواملترين  مهم
، دما، مواد امواج شدت و انرژينور،  شامل: نزديك ساحلي

). Cerrano et al., 2000( است، اكسيژن و جنس بستر مغذي
 اجتماعات ازبيش از نيمي  كه بوده كفزي غالب گروه پرتاران
 يكروسكوپيم موجودات از و داده ليتشك را يبسترز جانوران

 و) ها قارچ و انيآغاز ،يكروسكوپيم هاي جلبك ها، باكتري(
 Tomassetti and( كنند مي هيتغذ بستر يآل مواد و هاوفونيما

Porrello, 2005.( بخش دمايي تغييرات تأثير تحت مانسون  دهيپد 
 تا هند  منطقه و آمده وجود به هند اقيانوس و آسيا ي قاره مركزي
 تأثير تحت نيز را فارس خليج در هرمز  تنگه نزديك يها قسمت
 ونمانس دو تأثير تحت عمدتاً مكران درياي. دهد مي قرار خود

 دارد قرار زمستانه شرقي شمال و تابستانه غربي جنوب
)Nikouyan and Savari, 1999(درياي مكران اغلب  . مانسون در
فصلي  هاي كه همراه با سيالب هاي موسمي طوفان سبب ايجاد به

سامانه آبي باعث آشفتگي در بوم و مقادير باالي بار رسوبي است،
شود  بسترزي مي موجوداتهاي  ساختار و زيستگاه در و تغيير

Visvanthan et al., 2003)ترين  عنوان بزرگ ). خليج چابهار به
خليج شمال درياي مكران همواره تحت تأثير جريانات مانسون 

هاي ساكن  زاي طبيعي براي گونه بوده و اين پديده يك عامل تنش
رود. مطالعاتي كه در مورد اثرات  سامانه آبي آن به شمار ميدر بوم

ين پديده در اجتماعات كفزي زيرجزر و مدي خليج چابهار ا
) است. هدف از 1380صورت گرفته محدود به مطالعه نيكوئيان (

انجام اين مطالعه، بررسي تغييرات ساختار جمعيت و تنوع پرتاران 
زيرجزر و مدي در سه دوره زماني پيش مانسون، مانسون و پس 

  وع زيستي است.هاي مهم تنمانسون با استفاده از شاخص

  هامواد و روش .2

ران در محدوده ــاي مكــار دريــار در كنــابهــخليج چ
 عرض و 60̊ 45´32" و 60̊ 30´25" يــايــرافيـجغ ولـط

واقع گرديده است (شكل  25̊ 26´08" و 25̊ 15´17"جغرافيايي

) كه 1 ايستگاه  انتخاب شد (جدول 12). پس از بررسي اوليه، 1
ترين بخش،  متر قرار داشتند كه عميق 15تا  4قي در محدوده عم

متر  15و  12 ،11به ترتيب با ميانگين عمق  9و  8 ،7هاي  ايستگاه
  ).1 ثبت گرديد (شكل

  
  شده در خليج چابهار هاي زيرجزر و مدي انتخاب  : موقعيت ايستگاه1 شكل

  هاي مورد مطالعه در خليج چابهار : موقعيت جغرافيايي ايستگاه1جدول 
نام 

 ايستگاه
طول 

 جغرافيايي
عرض 
 جغرافيايي

 نام ايستگاه
طول 

 جغرافيايي
عرض 
 جغرافيايي

اسكله 
 تير هفت

 "56,95'22°25 "12,92'31°60 1وسط خليج  "56,96'25°17 "20,54'60°37

ساحل 
 دانشگاه

 "47,45'20°25 "24,86'31°60 2وسط خليج  "24,10'25°18 "4,34'60°37

اسكله 
 كالنتري

 "16,02'18°25 "44,58'31°60 دهانه خليج "47,94'25°18 "7,26'60°37

 "11,77'21°25 "59,30'25°60 اسكله كنارك "6,65'19°25 "54,88'36°60 هتل ليپار
شهيد   اسكله

 بهشتي
 "24,04'23°25 "14,31'24°60 لنج سازي "53,46'25°17 "10,58'60°36

 "7,93'26°25 "23,05'29°60 نك شيرين آب "14,81'21°25 "4,15'36°60 اسكله تيس
        

وين با سطح برداشت -با گرب ون رسوبات از برداري نمونه
مترمربع با سه تكرار در هر ايستگاه در سه دوره زماني  025/0

پيش مانسون، مانسون و پس مانسون انجام گرديد. فاكتورهاي 
) نيز با دستگاه پرتابل pHدما، شوري، اكسيژن، ( محيطي زيست
WTW گيري و ثبت شدند. براي جداسازي پرتاران،  اندازه
متر  ميلي 5/0انتقال به آزمايشگاه با الك از هاي رسوب پس  نمونه

شده با آب دريا و  درصد رقيق 4شسته و با محلول فرمالين 
). براي شناسايي پرتاران Fauchald, 1977بوراكس تثبيت شدند (

 ؛ Fauvel (1953)؛Fauchald (1977)از كليدهاي شناسايي 
Hutchings  وFauchald )2000 ؛(Rous  وPleijel )2001 ؛(

Wehe  وFiege )2002 استفاده شد. تعيين درصد مواد آلي كل (



 13-1395/10/22 بهار/ 25م/ شماره هفتشناسي/ سال  اقيانوس

15 

)TOMبه روش سوزاندن در دماي ( oC 550 ) انجام شدHolme 

and McIntyre, 1984بندي رسوبات از روش  ). جهت آناليز دانه
راي تعيين ميزان رس و ) و بBuchanan, 1984الك خشك (

 Fritzch-Analysette 22سيلت از دستگاه آناليز ليزري مدل 
 -شانون شناختي هاي بوم استفاده گرديد. براي محاسبه شاخص

و ترازي  غالبيت تعيين تنوع، جهت (E5)و هيل  سيمپسون وينر،
استفاده شد.  6 نسخه ،Primerشناختي افزار بوم از نرم زيستي
و ارتباط بين  كولموگراف آزمون ها توسط دهنرمال دا توزيع

ها و  متغيرهاي مختلف از همبستگي پيرسون و بررسي تفاوت
ها از آزمون تحليل  اختالف بين فاكتورها و فصول و ايستگاه

 ،SPSSافزار  ها با كمك نرمانجام آن كهيد، گردواريانس استفاده 
  صورت گرفت.  16نسخه 

  نتايج و بحث .3

 مشاهده داري معني اختالف فصل سه بين رد دما، فاكتور
 پيش >مانسون صورت به كل دمايي ميانگين نظر از و گرديد
 بيشتر دمايي تغييرات اين. است بوده مانسون پس >مانسون
 فصول در شوري متوسط. است بوده فصل تغييرات به مربوط
 پيش در ترتيببه )ليتر در گرم( 1/37 ،3/37 ،7/36 مختلف
 خليج امر، اين به توجه با و مانسون بوده پس و ونمانس مانسون،
 شامل را 30-40 دامنه كهEuhalin  هاي آب دسته در چابهار

 در شوري ميزان تغييرات. گيرد مي قرار) Howes, 2002( شود مي
 ها ايستگاه و نبوده دار معني بردارينمونه فصول در ها ايستگاه بين

 عدم داليل از يكي ).P<05/0( دادند نشان را كمي تغييرات
 به شيرين آب هاي ورودي نبود ها، ايستگاه اغلب بين تغييرات
 اي نقطه شوري تغييرات مهم داليل از يكي كه است چابهار خليج

 ايستگاه در دوره سه هر وجود، در اين با شود،مي محسوب
 باالترين است، كارخانه پساب ريزش محل كه كن، شيرين آب 

 دوره بين فصلي تغييرات مقايسه. ستا شده ثبت شوري ميزان
). >05/0P( داد نشان را داري معني تفاوت مانسون پيش و مانسون
 تر گرم و فصلي تغييرات دليل به مانسون فصل در شوري اختالف
  ).2(شكل  استهوا  شدن

دسته  طوركلي در دو بندي رسوبات، ذرات به در آناليز دانه
ميكرون بوده و  63الي بررسي شدند كه يك دسته شامل ذرات با

ميكرون بوده  63گروه شن ناميده شد و دسته ديگر ذرات كمتر از 
). الزم به ذكر 3رس قرار داده شدند (جدول -كه در گروه سيلت

طور ميانگين در كل  تر دسته اول، به است در بررسي جزئي
 SD±( 3/22±( شده در دوره پيش مانسون هاي بررسي ايستگاه

درصد و در دوره  2/31 ±6/16وره مانسون درصد و در د 8/48
درصد از ذرات از نوع شن بسيار ريز  49/46± 7/22پس مانسون 

  ميكرون) بوده است. 63-125(

برداري  هاي نمونه ايستگاهشيميايي در كل  وي كيتغييرات فاكتورهاي فيز :2جدول 
 93-1392هاي زماني پيش مانسون، مانسون و پس مانسون  خليج چابهار در دوره

  انحراف معيار) ±(ميانگين
   C̊( pH(دما  )psu( شوري

  پيش مانسون  17/0±30/8  52/0±27/25  04/0±62/36
  مانسون  06/0±20/8  58/0±81/30  42/0±26/37
  پس مانسون  04/0±20/8  60/0±48/24  37/0±15/37
  كل دوره  06/0±23/8  45/3±85/26  34/0±01/37

  

  
هاي  ) عوامل دما و شوري در ايستگاهMean ±SDميانگين تغييرات ( :2 شكل

  .مانسون و پس مانسون مختلف خليج چابهار در سه دوره زماني پيش مانسون،

هاي  رس در ايستگاه-در پيش مانسون باالترين ميزان سيلت
رس -كنارك و كالنتري، در دوره مانسون باالترين مقدار سيلت

سازي و دهانه هاي لنج  به دليل نوع جريانات مانسوني در ايستگاه
خليج در غرب خليج چابهار ثبت شد و در پس مانسون اسكله 

به دليل همراه  شهيد بهشتي بيشترين ميزان را دارا بود. مانسون
از  شده بستر تغييرات ساختار هاي فصلي باعث داشتن سيالب
   تغييرات سبب مانسون از اشيـن دورتـك و گذاري طرفي رسوب
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  ها و فصول مختلف رس) خليج چابهار در ايستگاه- بندي رسوبات (شن، سيلت ) و دانهTOMمواد آلي كل ( ميانگين تغييرات :3جدول 

  
  ايستگاه

  پس مانسون  مانسون  پبش مانسون
  رس- سيلت  شن مواد آلي  رس- سيلت  شن مواد آلي  رس- سيلت  شن مواد آلي

81/2 68/14 32/85 06/2 تير اسكله هفت  44/77  56/22 02/3 28/79 72/20 
88/2 12/26 88/73 88/1 ساحل دانشگاه  96/59  04/40 01/3 04/69 96/30 

99/5 96/61 04/38 2/3 اسكله كالنتري  48/23  52/76 78/6 08/41 92/58 
96/2 94/27 16/72 16/1 هتل ليپار  56/32  44/67 97/2 08/58 92/41 

19/3 72/25 28/74 24/2 شهيد بهشتي  92/73  08/26 17/4 04/12 96/78 

83/1 12/4 88/95 6/1 اسكله تيس  12/95  88/4 15/2 8/93 2/6 
64/1 84/55 16/44 24/1 1 مبانه خليج  68/31  32/68 96/1 36/59 64/40 

87/1 52/34 48/65 16/2 2 ميانه خليج  24/54  76/45 66/2 16/42 84/57 

64/1 5/32 5/67 52/1 دهانه خليج  84/18  16/81 81/2 8/53 2/46 
61/4 2/81 8/17 99/1 اسكله كنارك  44/7  56/92 6/3 24/37 76/62 

46/2 73 27 92/0 لنج سازي  64/9  36/90 63/1 18 82 

17/3 84/21 16/78 6/3 كن شيرين آب  2/47  8/52 44/1 4/32 6/67 

  
 خصوص در به شناختيتغييرات بوم مثل كاهش رشد و زيستي

سبب  همچنين و) Naranjo et al., 1996( شده ابتــث انـمهرگ بي
 شد خواهد جانوري اجتماعات زيستي تنوع بر منفي اثرات

)Balata et al., 2007.(  
در مطالعه حاضر براي مثال در پيش مانسون بيشترين فراواني 

% است 26رس در آن - در ساحل دانشگاه مشاهده شد كه سيلت
و يا در طول دوره مانسون كمترين فراواني در ايستگاه 

 % است.92رس در آن  -شد كه ميزان سيلتكن ثبت  شيرين آب
نيز  )3 (جدولها در فصول مختلف  ايستگاهجنس بستر مقايسه 
دهد كه در خليج چابهار جريانات مانسون سبب تغيير در  نشان مي

ريكه به دليل بار رسوبي باال وبه ط ،اند جنس رسوبات بستر شده
رس نسبت به پيش - در جريانات مانسون ميزان تجمع سيلت

انسون باال رفته و در دوره پس مانسون به دليل تغيير جهت م
بررسي ارتباط  ،از طرفي .رود جريانات مجدداً روبه كاهش مي

ارتباط منفي را در تمام  ،اي بسيار ريز با فراواني ميان ذرات دانه
) در مطالعه خود در مورد 1380نيكوئيان ( .فصول نشان داد

مدي  و اعات كفزي زيرجزرتأثيرپذيري فراواني موجودات اجتم
 ريز خليج چابهار از جنس بستر نشان داد كه در رسوبات دانه

 فراواني ،سيلت-شن و ماسهرسوبات نسبت به  رس،-سيلت
مدي، جنس بستر،  و تغييرات جزر تر است. بسيار پايين كفزيان

ترين  مهمنوسانات شوري و دما، اثر امواج و عمق آب از 
راواني و تنوع اجتماعات كفزي ساحل و پارامترهايي است كه بر ف

 .)Ansari et al., 1994بنادر اثرگذار است (
) در پيش مانسون در كل TOMميانگين مقدار مواد آلي (

درصد، در پس  97/2± 25/1، در مانسون 96/1 ±79/0ها ايستگاه

 آناليز آزمون ) كه3درصد بوده (جدول  27/3± 20/1مانسون 
 مواد آلي مقدار بين را داري آماري معني اختالف دوطرفه يانسوار
 همچنين و مختلف هاي زماني دوره و مختلف هاي ايستگاه در

مختلف  فصول و مختلف هاي ايستگاه بين رس-سيلت ميزان
 ها ايستگاه ميان مقادير تفاوت داليل از يكي .)P>05/0( داد نشان

 ريز دانه ذرات تجمع ميزان و ذرات نوع در بودن متفاوت دليل به
 هااسكله داخل در كه هايي ايستگاه برخي در ولي ،است آنها در

 شهيد تير، هفت كالنتري، كنارك، هاي ايستگاه شامل اند،شده واقع
 كمتر آنها در حدودي در جريانات اينكه دليلبه تيس، و بهشتي
- ته فرصت ذرات هستند، هاقايق و هاكشتي تردد محل و است

 در آلي مواد ميزان نتيجه در و هداشت بيشتري تجمع و نشست
 از خارج در كه هايي ايستگاه ساير دوره سه هر در آنها اغلب
  . استبيشتر  اند،شده واقع هااسكله
خانواده از  39برداري  طوركلي در طول سه دوره زماني نمونه به

) كه بر اين اساس در پيش 4پرتاران شناسايي گرديد (جدول 
 67/2380خانواده و فراواني  21شگاه با مانسون ايستگاه ساحل دان

فرد در  289خانواده و  9فرد در مترمربع بيشترين و دهانه خليج با 
مترمربع كمترين فراواني را دارا بود. درحاليكه در دوره مانسون 

تير و  بيشترين تعداد خانواده شناسايي شده مربوط به ايستگاه هفت
فرد در  67/1240ار با بيشترين فراواني مربوط به ايستگاه ليپ

مترمربع و كمترين تعداد خانواده مربوط به ايستگاه وسط خليج با 
خانواده و  14خانواده بوده است. در پس مانسون، هتل ليپار با  3

فرد در مترمربع بيشترين تعداد خانواده پرتار و فراواني را  1413
د در فر 253خانواده و  4در اين دوره دهانه خليج با  .دارا بود

  ).3شكل ( مترمربع كمترين مقادير را نشان داد
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ها و  فراواني پرتاران در ايستگاه )Mean ±SD (مقايسه ميانگين :3شكل 
  هاي زماني مختلف در خليج چابهار دوره

هاي پرتار شناسايي شده در كل سه دوره پيش مانسون، مانسون و  خانواده :4جدول 
  خليج چابهار پس مانسون در منطقه زيرجزر و مدي

  خانواده  خانواده  خانواده  خانواده
AmphinomidaeScalibregnidae Pilargiidae Spionidae 
SerpulidaePolygordidae Ctenodrilidae Apistobranchidae 
TerebellidaeProtodrilidae Eunicidae Nephtyidae 
SphaerodoridaeGoniadidae Arenicolidae Phyllodocidae 
NereidaeFlabelligeridae Cirratulidae Hesionidae 
SternaspidaeAphroditidae Lumbrineridae Pectinariidae 
CosuridaeAmpharetidae Orbiniidae Oweniidae 
OnuphidaeParaonidae Magelonidae Syllidae 
UenoidaeChrysopetalidae Opheliidae Maldanidae 
 Sabellidae Glyceridae Capitellidae 
    

 فصول در ترتيببه پرتاران هاي گونه افراد تعداد فراواني نظر از
 در افراد فراواني. است بوده مانسون >مانسون پس >مانسون پيش
 در فرد 33/26453 ها ايستگاه كل در مجموع در مانسون پيش فصل

 دستهب ايستگاه هر براي 42/1202 ±134 ميانگين كه بوده مترمربع
 و 26/11305 خليج كل در افراد موعمج مانسون فصل در. آمد

 در كه بوده مربع متر در فرد 87/513 ±09/76 با برابر آن ميانگين
 و 63/13026 ها ايستگاه كل در افراد مجموع مانسون پس فصل

 و نيكوئيان. گرديد ثبت مربع متر در فرد 11/592 ±25/87 ميانگين
 را چابهار خليج در پرتاران تراكم خود مطالعه در) 1999( سواري

 مانسون فصل در و مترمربع در فرد 13000 مانسون پيش فصل در
 نتايج با را زيادي تفاوت كه نمودند گزارش مترمربع در فرد 4600

  .دهدمي نشان حاضر مطالعه در آمده دستهب
با ميانگين  Nephtyidaeهاي  در زمان پيش مانسون خانواده

و  44/104با  Maldanidaeفرد در مترمربع،  251/11
Capitellidae  فرد در مترمربع بيشترين فراواني را دارا  33/173با

 Nephtysهاي به ترتيب گونه Nephtyidaeاند كه در خانواده بوده

sp.1 ،Aglaophamus sp. ،Nephtys sp.2  و در خانواده
Maldanidae  گونهEuclymene sp.  و در خانوادهCapitellidae 

، .Capitella sp. ،Notomastus spهاي به ترتيب گونه
Barantolla sp. .بيشترين ميزان فراواني را داشتند 

 هاي در دوره مانسون بيشترين فراواني مربوط به خانواده
Nephtyidae  33/53با ،Capitellidae  و  22/52باGoniadidae  50با 

- به ترتيب گونه Nephtyidaeكه در خانواده  فرد در مترمربع ثبت شد
و در  .Nephtys sp.2 ،Nephtys sp.1  ،Aglaophamus spهاي 

، .Capitella spهاي به ترتيب گونه Capitellidaeخانواده 
Barantolla sp.  و در خانوادهGoniadidae  با گونهGlycinde 

bonhourei  .در دوره زماني پس بيشترين ميزان فراواني را داشتند
و  89/78با  Nephtyidae، 2/97با  Glyceridaeمانسون 

Capitellidae  اي بودند كه بيشترين  فرد در مترمربع سه خانواده 70با
 هايبه ترتيب گونه Glyceridaeكه در خانواده  فراواني را دارا بودند

Glycera alba ،Glycera tridactyla ،Glycera nicobarica  و در
به  Capitellidaeو در خانواده  Nephtysجنس  Nephtyidaeخانواده 

، .Capitella sp. ،Barantolla sp. ،Notomastus spهاي ترتيب گونه
هاي غالب تصوير برخي از گونه .بيشترين ميزان فراواني را داشتند

در بررسي ارتباط همبستگي  نشان داده شده است. 4 پرتار در شكل
بندي رسوبي با فراواني  به روش پيرسون ميان مواد آلي و ذرات دانه

داري به  زماني اختالف معني  سه دوره ها در هر ر ايستگاهپرتاران د
، ولي در هر سه دوره زماني ضريب همبستگي )<05/0Pدست نيامد (

مانسون  ،-31/0پيش مانسون (رس منفي بوده  - ميان فراواني با سيلت
اي  دهنده عدم ارتباط ذرات دانه ) كه نشان-38/0پس مانسون  ،-58/0

پرتاران رسوباتي  رتاران است. طبق نتايج حاضربسيار ريز با فراواني پ
براي مثال  .دهند سيلتي را براي زيستن ترجيح مي -بندي ماسه با دانه

% شن 73فرد در مترمربع داراي  2360ايستگاه ساحل دانشگاه با 
 63ميكرون و كوچكتر از  125سيلت، بزرگتر از - % ماسه50(بيش از 
نتايج ي ليپار و شهيد بهشتي نيز ها در ايستگاه بود. همچنينميكرون) 

 632تيس كه داراي فراواني  مانندبدين گونه است ولي در ايستگاهي 
ميكرون  500ذراتي با قطر  ،درصد شن است 8/93فرد در مترمربع و 

. در بررسي شباهت بين دهد بيشترين ميزان را به خود اختصاص مي
طريق آناليز  بندي آنها از ها در هر دوره زماني و دسته ايستگاه
) در 5هاي پرتاران (شكل  اي بر اساس تنوع و فراواني خانواده خوشه

هاي مياني خليج (وسط  هر ايستگاه در فصل پيش مانسون ايستگاه
و دهانه) شباهت بيشتري به يكديگر داشته و در يك  2، 1خليج 

ها در دسته ديگري با  گيرند و ساير ايستگاه دسته جداگانه قرار مي
  % قرار دارند.40باهت درصد ش
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  هاي عالب پرتار شناسايي شده منطقه زيرجزر و مدي خليج چابهاربرخي از گونه :4 شكل

در فصل مانسون به دليل شكل و شدت جريانات مانسون و 
برداري تقريباً در  هاي نمونه اثر بر ساختار جمعيت پرتاران، ايستگاه

ايستگاهي كه در  قسمت سه  )1گيرند كه شامل  سه دسته قرار مي
چهار ايستگاهي كه تقريباً در شرق  )2ميانه خليج قرار دارند، 

اند. در  پنج ايستگاهي كه در شرق خليج واقع شده )3خليج بوده، 
تدريج در محيط حاصل  پس مانسون به دليل آرامش نسبي كه به

گيري بوده و دو دسته اصلي  بندي اول در حال شكل شده دسته
  است.تشكيل شده 

Jegadeesan  وAyyakkannu )1992(  گزارش نمودند كه
اي نسبت به بستر  فراواني و تنوع در بسترهاي رسوبي شني ماسه

. در هر سه دوره تر است سيلتي در مانسون در سواحل هند پايين
و دهانه) در يك  2 ،1هاي مياني خليج (وسط خليج  زماني ايستگاه
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تواند اثر  ه يكي از داليل آن ميگيرند ك اي قرار مي دسته جداگانه
متر  10عمق بر فراواني باشد. اين سه ايستگاه داراي اعماق بيش از 

تري نسبت به  بوده و طبق نتايج از نظر فراواني از ميانگين پايين
و  Louridoها در هر سه دوره برخوردار هستند.  ساير ايستگاه

عمق مختلف  27) اجتماعات پرتاران را در بيش از 2008همكاران (
ي نواحمتر بررسي نمودند و نتايج نشان داد كه  45تا  متر 4از 
 اند و همچنين فراواني و تنوع باالتري داشته غالباًعمق  كم

Albayrak ) داري را بين  ي منفي معني) همبستگ2006و همكاران
  تعداد گونه و فراواني كفزيان با عمق گزارش نمودند.

  

  

  
كورتيس به تفكيك -اي طبق شاخص تشابه بري نمودار شاخه :5 شكل

  ها بر اساس پراكنش فراواني پرتاران در سه دوره زماني ايستگاه

 ±19/0( فصول شاخص تنوع شانون براي تمام كلي ميانگين
 تنوع از شاخص اين طبق چابهار خليج كه دهد مي ) نشان39/2

 يها گونه باالي تعداد وجود با هرچند. نيست برخوردار بااليي
 باشد، اين از بيش تنوع كه بود انتظار) گونه 60( شده شناسايي

 وجود كه باشد دليل اين به  تواند مي Gray (2002( نظر طبق ولي
 ماكروبنتوزها باالي تنوع بيانگر تنهايي به فراوان هاي گونه تعداد

 بين در افراد وسيع و متعادل توزيع بلكه شود، نمي محسوب
. شود مي محسوب آنها تنوع افزايش صليا هاي مالك از ها گونه
 تر ناهمگون يا تر هتروژن بستر محيط هرچقدر اينكه ديگر دليل
 تنوع و بيشتر زيكف موجودات انواع زيست براي شرايط باشد،

 بستر جنس كه آنجا از و) Cole et al., 2007( يابد مي افزايش
 يزر دانه رسوبات از و يكسان آن نقاط اغلب در چابهار خليج

 وضعيت از محيطي زيست شرايط تأثير تحت و است شده تشكيل
 آلي مواد بار كنار در عوامل اين و است برخوردار نيز ناپايداري

 سبب صيادي و تخليه و بارگيري هاي اسكله در خصوص به باال
ها در  در اغلب ايستگاه. نكند پيدا افزايش اين از بيش تنوع تا شده

ع روند كاهشي را نسبت به دو هاي تنو دوره مانسون شاخص
)، بطوريكه ايستگاه 5 دهند (جدول فصل زماني ديگر نشان مي

وسط خليج كمترين ميزان شاخص شانون را داشته و ايستگاه 
تيس از نظر شاخص ترازي زيستي و توزيع يكنواخت افراد در 

هاي پرتاران بيشترين ميزان شاخص هيل را نشان داد.  بين خانواده
ها در دو دوره پيش مانسون و پس مانسون نشان  تگاهمقايسه ايس

ها در دوره پيش مانسون شاخص تنوع شانون  دهد كه ايستگاه مي
 2ايستگاه داراي شاخص شانون باالي  8دارا بودند. را باالتري 

تر پرتاران  شناختي مناسبدهنده وضعيت بوم هستند كه نشان
يمپسون نسبت به پس مانسون هستند. باال بودن شاخص س

دهنده غالبيت يك خانواده است كه در فصل پيش مانسون  نشان
) 9/0ايستگاه وسط خليج باالترين ميزان اين شاخص را دارا بوده (

 غالبيت بااليي را نشان داد، 3/0و در دوره مانسون شهيد بهشتي با 
كه در فصل پس مانسون نيز در ايستگاه مياني خليج اين شاخص 

  ).5باالتر بود (جدول 
آزمون آناليز واريانس دوطرفه شاخص تنوع شانون بين 

داري بين  ها و فصول انجام شد كه اختالف آماري معني ايستگاه
تغييرات شاخص تنوع شانون  ).>05/0Pفصول مشاهده گرديد (

پس  >صورت پيش مانسون ها به در سه فصل در كل ايستگاه
نتيجه  مانسون بوده كه شاخص هيل يا ترازي زيستي >مانسون

پيش مانسون را نشان داد.  >پس مانسون >كامالً عكس مانسون
طبق نتايج با وجود باالتر بودن تنوع پرتاران در فصل پيش 

ها كامالً با يكديگر  ها و افراد در ايستگاه مانسون، توزيع خانواده
هايي از پرتاران  دهنده غالبيت گونه تواند نشان متفاوت بوده كه مي

  ها باشد. تگاهدر برخي از ايس
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  ها و فصول مختلف در خليج چابهار مقايسه الگوهاي تنوع زيستي پرتاران زيرجزر و مدي در ايستگاه :5جدول 

  پس مانسون  مانسون  پيش مانسون  
  شانون  سيمپسون  )E5( يله  شانون  سيمپسون  )E5( يله  شانون  سيمپسون  )E5( يله  نام ايستگاه
 213/2 1368/0 7989/0 072/2 1144/0 8155/0 373/2 209/0 463/0 تير اسكله هفت

 603/1 2579/0 7803/0 2049/0 1626/0 7922/0 322/2 151/0 484/0 ساحل دانشگاه
 655/1 2229/0 857/0 1732/0 201/0 8802/0 746/1 254/0 473/0 اسكله كالنتري

 507/2 0931/0 8756/0 2144/0 1474/0 7951/0 999/1 219/0 456/0 هتل ليپار
 941/1 1652/0 8685/0 1314/0 3132/0 858/0 981/1 192/0 481/0 شهيد بهشتي
 533/1 2823/0 7647/0 1754/0 1797/0 9631/0 117/2 145/0 731/0 اسكله تيس
 566/1 2562/0 8152/0 04/1 375/0 9428/0 115/2 945/0 760/0 1 وسط خليج
 771/1 1953/0 8713/0 468/1 2562/0 8991/0 282/2 108/0 842/0 2 وسط خليج
 188/1 3407/0 8944/0 767/1 1967/0 8683/0 955/1 158/0 866/0 دهانه خليج

 062/2 1533/0 8298/0 847/1 1712/0 9213/0 258/2 143/0 659/0 اسكله كنارك
 995/1 1453/0 9362/0 018/2 1523/0 8729/0 225/2 133/0 635/0 لنج سازي

 147/2 1562/0 7479/0 829/1 2032/0 7904/0 824/1 239/0 519/0 كن شيرين آب

  
همچنين نتايج ميانگين شاخص غالبيت سيمپسون 

تواند اين موضوع  پيش مانسون) مي >پس مانسون >(مانسون
 مانسون دوره در تنوع كاهش داليل از يد نمايد. يكييرا تا
و به دنبال  آب ستون در رسوبي بار افزايش دليل به تواند مي
 را اكسيژن كاهش و نور نفوذ كاهش كه كدورت ال رفتنبا آن
 ي سامانه بوم يك در زيستي باشد. تنوع داشت، خواهد پي در
 بستگي بوم سامانه آن فيزيكي ثبات به هر عاملي از بيش آبي

). در 1380نيكوئيان،  ؛1393 ،اميني يكتا و همكاراندارد (
فصل  دريايي در شديد جريانات و ها خليج چابهار طوفان

عمق بودن خليج،  و كم متر 6مانسون با توجه به ميانگين عمقي 
سبب آشفتگي بيشتر بستر شده، كاهش تنوع و فراواني را سبب 

گردد. در فصل پس مانسون به دليل بهبود شرايط آب و  مي
هوايي و ثبات نسبي و ترميم تدريجي بستر، پرتاران مجدداً 

 نيز نشان ديگر قيقاتتح يابند. نتايج فرصت رشد و تكثير مي
 به بيشتري نسبت زمان مدت گلي بسترهاي كه دهد مي

  نياز دارند. ترميم براي تر خشن و شني بسترهاي

  گيري. نتيجه4

فاكتورهاي متنوعي بر فراواني و تنوع اجتماعات پرتاران خليج 
بندي  عمق، مواد آلي، نوع دانه انندند مهست يرگذارتأثچابهار 

 .شوري، جريان آب ،ناپايداري رسوب، دمارسوب، پايداري يا 
يت پرتاران ساختار جمعيرگذاري يك عامل بر تأثيد بر تأكنابراين ب

ي از عوامل مختلف طبيعي ا مجموعهصحيح نبوده و همواره بايد 
  داشت. مدنظرو غيرطبيعي را در پراكنش و تنوع پرتاران 

  . سپاسگزاري5

ملي وسيله از همكاري و حمايت پژوهشگاه  ينبد
محترم  كاركنانيژه همكاري و بهشناسي و علوم جوي  يانوساق

چابهار،  -شناسي درياي عمان و اقيانوس هند يانوساقملي مركز 
هاي دانشگاه علوم و فنون دريايي كارشناسان محترم آزمايشگاه

خرمشهر و دانشگاه علوم دريايي و دريانوردي چابهار در راستاي 
  .دو قدرداني را دارانجام اين تحقيق كمال تشكر 
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