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  چكيده
ها بر بوم  ها، مطالعه اثرات اين گونه فعاليت امروزه اهميت فراواني دارند، لذا به موازات اين فعاليت پروري  آبزيهاي  فعاليت

هاي  اين مطالعه به منظور بررسي تغييرات فراواني و تنوع پرتاران در محل احداث قفس. رسد سامانة دريا ضروري به نظر مي
در خور  1386به صورت ماهيانه، به مدت پنج ماه از مرداد ماه تا آذر ماه برداري  نمونه .دريايي در خور غزاله انجام شده است

متري قفس برحسب فاصله در نظر  400ايستگاه در خور غزاله از زير قفس تا فاصله  4به اين منظور . غزاله انجام گرفته است
بندي رسوبات و  مونه براي آناليز دانهگرفته شد كه از هر ايستگاه سه نمونه رسوب براي جداسازي و شناسايي پرتاران و يك ن

متر مربع  0225/0با سطح مقطع ) VAN VEEN(به وسيله گرب ون وين  TOMسنجش ميزان مواد آلي درون رسوبات يا 
با فراواني .Cossura sp ، %93/18با فراواني  .Cirriformia spهاي  در بررسي جوامع پرتار، به ترتيب گونه .برداشت گرديد

04/18%، Capitella sp.  42/17با فراواني%،  Nephthys sp. و% 85/5با فراواني Sternaspis sp. هاي غالب  گونه% 84/7 با فراواني
 4تا ايستگاه ) زير قفس( 1 اي از ايستگاه دهند كه تنوع گونه نتايج نشان مي. دادند هاي مختلف تشكيل مي را در بين ايستگاه

ميانگين درصد مواد آلي در رسوبات خور با دامنه  .رسيده است 16/0 به 41/0و غالبيت از  11/2به  79/1از ) متري 400(
 .داد كمترين و بيشترين مقدار را به ترتيب در آبان ماه و مرداد ماه نشان مي 4درصد تخمين زده شد كه ايستگاه ) 17/6ـ26/23(

ماه  داد كه كمترين مقدار مربوط به مهر نشان مي) 76/4ـ47/97(را با دامنه  رس ـبندي رسوبات ميزان درصد سيلت  آناليز دانه
 .ماه ثبت شد مرداد) متري قفس150( 3و بيشترين مقدار مربوط به ايستگاه ) متري قفس 50( 2ايستگاه 

  اي، خور غزاله، خليج فارس پروري، پرتاران، فراواني، تنوع گونه آبزي :كلمات كليدي
  

  مقدمه .1

هاي  توجه به افزايش روز افزون جمعيت بشري فعاليتبا 
ها با  اين فعاليت. اند پروري امروزه اهميت فراواني پيدا كرده  آبزي

. توانند بر بوم سامانة دريا تأثيرگذار باشند وجود اهميت فراوان مي
مطالعات متعددي در جهان به منظور تعيين وضعيت سالمت 

وضعيت از نشانگرهاي زيستي و هاي آبي مختلف با استفاده  محيط

 شيميايي و زيست شناختي رسوبات انجام شده است، مانند
Pearson & Rosenberg, (1978); Weston, (1991); 

Brown et al., (1987); Hargrave et al., (1993);.  
هاي ساحلي هستند كه با  ترين زيستگاه خوريات از جمله مهم

تأثيرپذيري از  عمق كم،مانند  هاي خاص خود توجه به ويژگي
مثل و نوزادگاه  توليد هاي خشكي، مكان امن جهت تغذيه و زيستگاه

انواع آبزيان، از اهميت زيست محيطي و شيالتي بااليي برخوردار 
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دليل قرار  هاي ساحلي به ها مانند ساير زيستگاه اين زيستگاه. هستند
ر دو دريا از ه گرفتن در حد فاصل بين دو بوم سازگان خشكي و

عنوان مناطق حساس  در نتيجه به كنند، منبع آالينده دريافت مي
بنابراين بررسي درمورد اجتماعات در  آيند، ساحلي به حساب مي

آبهاي ساحلي كه بيشتر در معرض خطرات مختلف زيست محيطي 
  ).1372همكاران،  پارسامنش و(هستند، اهميت فراواني دارند 

زبانه مانند آب دريا به طرف هاي  يكي از پيشرفتگي موسي خور
 هاي جغرافيايي كه در ناحيه شمال غربي بين طول خشكي است،

شمالي  30°30´تا  30°15´ هاي شرقي و عرض 49°50´ تا 18°49´
هاي  ترين نمونه و از شاخص )1372 پارسامنش،(واقع شده است 

است كه به  1هاي ميان جزرومدي بوم سامانة ساحلي از نوع پهنه
فيزيك، شيميايي و زيست (دليل شرايط خاص محيطي آن 

فارس بسيار با اهميت است و به   خليج در نوع خود در) شناختي
اي از خورهاي كوچك شرايط مناسبي را جهت حضور  همراه شبكه

ايجاد  از آنجا كه). 1378 نبوي،(هاي مختلف ايجاد كرده است  گونه
تواند تغييرات اساسي  اه پرارزش ميهرگونه آلودگي در اين زيستگ

                               ً         آن به وجود آورد كه جبران آن عمال  غيرممكن در بوم سامانة 
هاي موجود در اين  مورد آلودگي ، بررسي و مطالعه درخواهد بود

  .منطقه، بسيار اهميت دارد
ها و فشارهاي مختلف  برداري در منطقه خورموسي با وجود بهره

تراكم ماكروبنتوزها بوده  شناسايي و انساني اكثر تحقيقات به منظور
، )1385( ابراهيمي و همكاران توان به است از جمله اين تحقيقات مي

، نبوي و )1377 و 1384(، نيكوئيان )1376( ، ولوي)1376(شكوري 
، )1384 و 1381(خلفه نيلساز و همكاران ، )1371(همكاران 

 .اشاره نمود )1378 و 1377(و  نبوي ) 1372(پارسامنش و همكاران 
اما كمتر تحقيقاتي در زمينه ارزيابي شرايط زيست محيطي در 

هاي بنتيك انجام شده است كه از  خورموسي با استفاده از شاخص
  .اشاره كرد )1386(توان به مطالعه دهقان  جمله آنها مي

هاي كيفي  كفزي در بررسي مهره و استفاده از موجودات بي
ا آنها قادر به فرار از متغيرهاي شود، زير محيطي اغلب توصيه مي
بنابراين يا بايد خود را با اين شرايط وفق . مخرب محيطي نيسـتند
گروه غـالب                           ًاز آنجا كه پرتاران معـموال . دهـند و يا از بين بروند

شوند، مطالعه آنها در اين گونه بسترها  بسترهاي گلي محسوب مي
هاي  ي از كرمعالوه بر اين حضور برخ. اهميت فراواني دارد

عنوان شـاخص  در آبهـا بهCapitella capitata پرتار مـانند 

——— 
1 Intertidal mud flat zone 

شود  كيفيت آب از نظر آلودگي يا عدم آلودگي محسـوب مي
)Warwick, 1993; Hilly & Glemarec, 1991.(  تاكنون بررسي

 اي، تغييرات متغييرهاي زيست شناختي مانند غناي گونه
تعيين وضعيت كيفي محيطي  ، غناي آلي براي (Biomass)توده زي

 (Rhoads & Boyer, 1982در نقاط مختلف جهان انجام شده است

Pearson & Rosenberg, 1978; Gray & Mirza, 1979;(.  
ترين عوامل آشفتگي در اجتماعات  غناي آلي يكي از معمول

اگرچه بيشتر مطالعات بر روي تأثير عوامل . ماكروبنتوزي است
اما تأثير عوامل است،  (Anthropogenic)ناشي از دخالتهاي انساني 

 ).Simon & Dauer, 1977; Thiel, 1978(بررسي است  طبيعي نيز قابل
دهنده تحت اثر بودن منطقه  تواند نشان تغيير در اين متغيرها مي

اين . پروري است هاي آبزي خور غزاله محل استقرار قفس. باشد
شرقي و  13º49´در طول جغرافيايي  و خورموسيخور در شمال 
  .شمالي واقع است 30°27´عرض جغرافيايي

با پرورش  1371هاي پرورش ماهي خور غزاله از سال  قفس
قفس با  4اند كه شامل  ماهيان هامور، شانك و صبيتي تأسيس شده

  .متر است 5×5×5قفس با ابعاد  5متر و  2×2×3ابعاد 
سال در  15پروري به مدت  هاي آبزي با توجه به اينكه فعاليت

رسد محل احداث  خور غزاله انجام گرفته است به نظر مي
ه متغيرهاي فوق عنوان مكاني براي مقايس هاي آبزي پروري به قفس

ها  بنابراين محل احداث قفس. نسبت به منطقه شاهد مناسب باشد
تواند تحت تنش باشد در مقايسه با مناطق  اي كه مي عنوان منطقه به

 توده زيتنوع و  از لحاظ فراواني و 400مجاور تا فاصله 
بندي و ميزان مواد آلي مورد مقايسه و بررسي  ماكروبنتوزها و دانه

  .قرار گرفت

 ها مواد و روش .2

برداري از رسوبات بستر خور غزاله به صورت ماهيانه و با استفاده  نمونه
  .متر مربع انجام گرفته است 0225/0از گرب ون وين با سطح مقطع 

انجام  1386ماه  ا آذرماه ت برداري به مدت پنج ماه از مرداد نمونه
  :ايستگاه در خور غزاله در نظر گرفته شد 4 ورظشد و به اين من

  .هاي پرورش ماهي واقع شده است ايستگاه اول درست در زير قفسـ 
  .متري از ايستگاه اول قرار دارد 50ايستگاه دوم در فاصله ـ 
  .متري ايستگاه اول است 150ايستگاه سوم در فاصله ـ 
چهارم كه به عنوان ايستگاه شاهد انتخاب شده است ايستگاه ـ 

  .متري ايستگاه اول است 400در فاصله 
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شناسايي پرتاران و  از هر ايستگاه سه نمونه رسوب براي جداسازي و
بندي رسوبات و سنجش ميزان مواد آلي  يك نمونه هم براي آناليز دانه

برداشت گرديده  TOM (Total Organic Matter)درون رسوبات يا 
شستشوي رسوبات حاوي پرتاران بر روي قايق به وسيله يك . است

محتويات درون الك پس از . متري  انجام گرفت ميلي 5/0الك با چشمه 
هاي پالستيكي منتقل وسپس الكل  شستشو به دقت به درون قوطي

در آزمايشگاه پس از شستشوي مجدد،  . به آنها افزوده شد% 90صنعتي 
دقيقه با محلول رزبنگال يك گرم در ليتر  45هاي پرتار به مدت  نمونه
ها  ييشناسا. آميزي و سپس شناسايي و شمارش آنها انجام گرفت رنگ

ي يكروسكپ دو چشمي انجام شد و جهت شناسايوميبا استفاده از استر
  :ديك استفاده گرديي فون بنتيدهاي شناسايهاي جانوري از كل نمونه

(Barnes, 1987; Jones, 1986; Hutchings, 1984; Carpenter & 

Niem, 1998; Sterrer, 1986.(  
ات از روش احتراق ـموجود در رسوب TOMبراي سنجش ميزان 

 500ـ 600اي ـاهش وزن رسوب در دمـاس اين روش كـاس. اده شدـاستف
  .ساعت استوار است 8درجه سانتيگراد در كوره به مدت حداقل 

بندي رسوبات از روش استاندارد معرفي شده به وسيله  به منظور دانه
(Buchanan, 1984) طبق اين روش رسوبات از يك . استفاده شده است
عبور ) متري ميلي 063/0، 125/0، 25/0، 5/0، 1، 2، 4(سري الك استاندارد 

داده شده و در نهايت به صورت درصد وزن خشك رسوبات در سه 
 ميكرون و بزرگتر از 63ـ125ميكرون،  63اي كوچكتر از  محدوده اندازه

ها در  توده، وزن تر گونه براي تعيين زي. ميكرون گزارش شده است 125
آبگيري  دقيقه 3ها به وسيله كاغذ جاذب به مدت  يك نمونه ابتدا نمونه

  ).Holme & McIntyre, 1984(وسپس وزن شد ) خشك كردن نمونه(
هاي  ماه ها و در اين مطالعه جهت مقايسه بين ايستگاه

استفاده گرديد ) ANOVA(برداري از آناليز واريانس دو طرفه  نمونه
دار از آزمون توكي جهت  و در صورت وجود اختالف معني

ها  ل دادهيه تحليجهت تجزبه عالوه، . ها استفاده شد بندي داده دسته
ن انواع شاخصهاي ييو جهت تع Minitabو Excelافزارهاي  از نرم
  .استفاده شده است Biological tools  افزار ، از نرمزيستي

  نتايج و بحث .3

  آناليز مشخصات رسوبات 1.3

 ـ رسبندي رسوبات خور غزاله ميزان درصد سيلت  آناليز دانه
نشان ) 76/4ـ47/97(را با دامنه ) ميكرون 63ذرات كوچكتر از (

متري  50( 2داد كه كمترين مقدار مربوط به مهرماه ايستگاه  مي
) متري قفس 150( 3و بيشترين مقدار مربوط به ايستگاه ) قفس

  ).1شكل(مرداد ماه ثبت شد 

 
  )1386( غزاله خور در شده نييتع يها ستگاهيا در ـ رس لتيس درصدـ 1شكل 

در رسوبات خور با دامنه  (TOM)درصد مواد آلي 
بيشترين مقدار  درصد تخمين زده شد، كه كمترين و) 17/6ـ26/23(

). 2 شكل(مرداد مشاهده شد  در ماههاي آبان ماه و 4آن در ايستگاه 
ها نشان  بررسي آماري نتايج براساس آناليز واريانس يكطرفه داده

هاي مختلف  در ايستگاه TOMو  رسـ  د كه ميزان سيلتـده مي
، اگر چه در ماههاي )<05/0p(دهد  داري را نشان نمي اختالف معني

  ).>05/0p(دار بوده است  مختلف داراي اختالف معني

 
  )1386( غزاله خور شده نييتع يها ستگاهيا در يآل مواد درصد ـ2شكل 

بستر را سيلت ـ رس  آلي  با ميزان تغييرات درصد مواد 3 شكل
شود،  نيز مشاهده مي 4همانطور كه در شكل . دهد نشان مي

هاي  رس ايستگاه ـ  همبستگي بين ميزان مواد آلي و سيلت
  .برداري بسيار ضعيف است نمونه
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 رسوبات در رس ـ سيلت درصد و آلي مواد درصد مقايسه ـ3شكل 

  )1386( شده نييتع يها ستگاهيا

 
 در رس ـ لتيس زانيم و يآل مواد زانيم نيب يهمبستگ شكل ـ4شكل 

 )1386( يبردار نمونه يها ستگاهيا

  بررسي جامعه پرتاران 2.3

خانواده  22) ها كيت پلي(طور كلي در بررسي جامعه پرتاران  به
فرد در متر مربع  8841كل پرتاران فراواني . شناسايي شدند

كه بيشترين فراواني مشاهده شده به  )1جدول (گيري شد  اندازه
، %93/18با فراواني   .Cirriformia spهاي ترتيب مربوط به گونه

Cossura sp.  04/18با فراواني%، Capitella sp.   با فراواني
42/17%، Nephthys sp.  و% 85/5با فراواني Sternaspis sp.  با

هاي پرتار  مقادير فراواني گروه 1در جدول . است% 84/5 فراواني
هاي زيستي  نتايج بررسي شاخص. شناسايي شده آورده شده است

 1اي از ايستگاه  دهند كه تنوع گونه هاي مختلف نشان مي در ايستگاه
و غالبيت از  11/2به  34/1از ) متري 400( 4 تا ايستگاه) زير قفس(

  ).2جدول (رسيده است  16/0به  41/0
  )1386( غزاله خور در پرتاران شده ييشناسا يها گروه يفراوان نيانگيم ريمقاد ـ1 جدول

 st1 st2 st3 st4 خانواده

Capitellidae 192 807 822 1085 

Cirratullidae 1202 1026 1564 733 

Cossuridae 0 689 15 0 

Dorvellidae 0 0 15 29 

Eunicidae 0 0 15 0 

Flabelligeridae 15 0 73 103 

Glyceridae 88 103 191 249 

Lumbrinereidae 15 0 15 117 

Magelonidae 88 0 88 44 

Nephtydae 249 176 132 278 

Nereidae 88 337 161 719 

Ophelidae 0 15 29 59 

Orbinidae 0 0 59 264 

Paraonidae 74 132 44 117 

Phyllodactidae 0 0 0 0 

Pillargidae 0 73 0 29 

Polynoidae 0 0 0 161 

Sabellidae 0 0 0 15 

Serpulidae 249 0 205 102 

Stranspididae 44 88 73 0 

Syllidae 117 117 44 303 

Terebellidae 0 0 0 29 

     

هاي تعيين شده  مقادير ميانگين شاخصهاي زيستي بررسي شده در ايستگاه ـ2 جدول
  )1386(در خور غزاله 

Richness ايستگاه شاخص تنوع شانون شاخص غالبيت سيمپسون 

5/6  414/0  334/1 1  
6/6  523/0  143/1  2  

9  229/0  725/1  3  
2/12 169/0  113/2  4  

        

هاي مختلف  هاي و ماه ايستگاه ميانگين فراواني كل پرتاران در
دهد  نمايش داده شده كه  نتايج حاصل نشان مي 5و  4در اشكال 

 1و كمترين فراواني در ايستگاه  4كه بيشترين فراواني در ايستگاه 
  ).5 شكل(مشاهده شده است ) زير قفس(

، Richnissهاي شانون، سيمپسون،  مقادير حداقل و حداكثر شاخص ـ3 جدول
  )1386(هاي تعيين شده خور غزاله  در ايستگاه فراواني كل

  شاخص شانون   فاصله از قفس
  )حداقل- حداكثر(

 شاخص سيمپسون

  )حداقل- حداكثر(
Richniss    

 )حداقل- حداكثر(
  فراواني كل

)حداقل-حداكثر( 
  15-924  1-9  15/0-1  0- 96/1 زير قفس

  15-645  1- 13  16/0- 47/3  0-1/2 متري50
  15-279  5- 14  18/0- 31/0 35/1- 87/1 متري150
  15-440  3- 20  11/0- 35/0  06/1- 71/2 متري400
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نتايج آناليز واريانس دو طرفه فراواني كل پرتاران در بين 
دهد كه اگرچه در بين  برداري نشان مي هاي نمونه ها و ماه ايستگاه
هاي  داري وجود ندارد، اما در بين ماه ها اختالف معني ايستگاه
بندي  گروه 6شكل . داري وجود دارد برداري اختالف معني نمونه
دهد كه  هاي مختلف را براساس فراواني كل پرتاران نشان مي ماه

هاي شهريور، مهر و آبان  همان طور كه مشخص است در بين ماه
  .شود نزديكي بيشتري مشاهده مي

 
 )1386( غزاله خور در شده نييتع يها ستگاهيا در پرتاران كل يفراوان سهيمقا ـ 5شكل 

Source DF SS MS F P
Factor 4 4480571 1120143 6.68 0.003
Error 15 25142556 167617  
Total 19 6994827  

Individual 95% CIs For Mean
Based on Pooled StDev 

Level N Mean StDev ------+---------+---------+---------+

C1 4 55.0 100.2 (-----*-----) 
C2 4 659.0 617.1           (-----*------) 
C3 4 736.0 467.1            (------*------) 
C4 4 521.0 294.0         (-----*------) 
C5 4 1518.0 377.6                            (------*-----)

------+---------+---------+---------+ 

            0                700             1400            2100 
Pooled StDev=409.4

  )1386( پرتاران كل يفراوان براساس مختلف يماهها يبند گروه ـ6شكل 

  
  )1386( غزاله خور در مطالعه مورد يها ماه در پرتاران كل يفراوان راتييتغـ 7شكل 

فراواني كل پرتاران در آذرماه بيشترين و در مرداد ماه كمترين ميزان را 
تغييرات فراواني  8شكل ). 7 شكل(دهد  ها نشان مي در اغلب ايستگاه

  .دهد هاي مورد بررسي نشان مي هاي غالب پرتاران را در ايستگاه گونه

مختلف در هاي  ماهدر  پرتارانكل  توده زيتغييرات روند 
 نمايش داده شده است كه 9هاي مورد بررسي در شكل  ايستگاه

و  4توده به ترتيب در ايستگاه  و كمترين ميزان زيبيشترين 
  .گيري شده است اندازه 1ايستگاه 

 
 مورد يها ستگاهيا در پرتاران غالب يها گروه كل يفراوان راتييتغ ـ 8شكل 
  )1386( غزاله خور در مطالعه

 
 خور در مطالعه مورد يها ستگاهيا در پرتاران كل توده يز راتييتغ ـ9شكل 
  )1386( غزاله

  
  )1386( غزاله خور در پرتاران يفراوان و يموادآل زانيم سهيمقاـ 10شكل 

دهد كه هرچه  مقايسه ميزان مواد آلي و فراواني پرتاران نشان مي
 يابد كند فراواني پرتاران كاهش مي مقدار مواد آلي افزايش پيدا مي

رگرسيون خطي بين ميزان مواد آلي و فراواني كل ). 10 شكل(

2421
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دهد كه يك همبستگي منفي و ضعيف بين فراواني  پرتاران نشان مي
  ).11 شكل(كل و ميزان مواد آلي وجود دارد 

 
  )1386( پرتاران كل يفراوان و يآل مواد زانيم نيب يهمبستگ ـ11شكل 

خانواده پرتار  12اي در حدود  متري با غناي گونه 400ايستگاه 
، Capitellidaeهاي  خانواده. در هر نمونه مشخص شده است

Cirratulidae ،Cossuridae  فراواني غالب هستند  ميزانبه
ها از ايستگاه زير قفس  اي و فراواني كل گونه تنوع گونه). 2جدول(

تنوع كاهش و  2تنها در ايستگاه  .يابد با فاصله از قفس افزايش مي
  ).12 شكل(يابد  فراواني افزايش مي

 
  )1386( غزاله خور در قفس از فاصله با يا گونه تنوع و كل يفراوان سهيمقا ـ12شكل 

يابد،  توده كل اجتماع با نزديكي به قفس كاهش مي مقدار زي اگرچه
  ).13 شكل(شود  توده مشاهده مي ولي در زير قفس، افزايش در زي

  
  )1386( غزاله خور در قفس از فاصله با يا گونه يغنا و توده زي سهيمقاـ 13شكل 

  گيري بحث و نتيجه .4

برداري  هاي نمونه ميزان مواد آلي رسوبات در بين ايستگاه
دار  رسد معني به نظر مي. دهد داري را نشان نمي اختالف معني

تغييرات فصلي و دليل  برداري، به هاي نمونه بودن اختالف بين ماه
تغييرات  1998و همكاران نيز در سال   Karakassis.محيطي باشد

هاي پرورش ماهي را در درياي  فصلي در رسوبات زير قفس
مديترانه  بررسي كردند و متوجه شدند كه پارامترهايي مانند غناي 

در . كند مواد آلي براساس فاصله از قفس و فصول سال تغيير مي
ن مواد آلي رسوبات در زير قفس، بيشتر از مطالعه حاضر ميزا

ميزان همبستگي بين ميزان . ايستگاه شاهد محاسبه شده است
از . ، است)=2/0r(ها  موادآلي و ميزان سيلت ـ كلي در ايستگاه

تا  4/0بيانگر ارتباط قوي،  1تا  7/0آنجا كه ضريب همبستگي بين 
بيانگر ارتباط  39/0تا  2/0بيانگر ارتباط متوسط، بين  69/0

 Liaghati و 1382خاتمي، (بدون ارتباط  2/0ضعيف و كمتر از 

et al., 2003 (شود كه همبستگي  شود، لذا مشخص مي تلقي مي
هاي  بين درصد مواد آلي و درصد سيلت ـ رس در ايستگاه

در بررسي پرتاران خور غزاله . استبرداري مثبت و ضعيف  نمونه
و  .Cirriformia spبين آنها گونه  گونه شناسايي شدند كه در 22

Cossura sp.  وCapitella sp. نبوي . هاي غالب منطقه بودند گونه
را به عنوان گونه غالب در خور  .Cossura spنيز گونه ) 1378(

يك گونه مقاوم در برابر  .Capitella spگونه . غزاله معرفي كرد
رورش هاي پ                   ً                     آلودگي است و معموال  پراكنش آن در زير قفس

يابد، اين گونه  در مناطقي كه مواد آلي افزايش مي. ماهي زياد است
  .(Tsutsumi et al., 1990)دهد  رشد بهتري را نشان مي

رسد محيط خور غزاله به عنوان يك محيط تحت  به نظر مي
عنوان يك گونه  به .Capitella spاسترس باشد، چون فراواني 

رسد با  طرفي به نظر مياز . فرصت طلب در اين خور زياد است
 هايي مانند توجه به اينكه خورغزاله محيط پرآشوبي است، گونه

Cossura sp. و  Cirriformia sp. نيز كه در اين خور فراوان هستند
  .هايي مقاوم باشند گونه
 400(سمت ايستگاه شاهد  طور كلي از ايستگاه زير قفس به به
همچنين . دهد ن مي، فراواني كل، روند افزايشي را نشا)متري

اي از فاصله  دهد كه تنوع گونه هاي زيستي نشان مي بررسي شاخص
يابد، اما از ايستگاه زير  متري افزايش مي 400متري از قفس تا  50

متري روند كاهشي دارد كه ممكن است به  50قفس تا ايستگاه 
، .Cossura sp. ،Capitella spهاي  علت افزايش غالبيت گونه
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Cirriformia sp.  متري قفس نسبت به ايستگاه زير  50در فاصله
اي و فراواني  همانطور كه در نتايج گفته شد، تنوع گونه. قفس باشد
. يابد ها از ايستگاه زير قفس با فاصله از قفس افزايش مي كل گونه

يابد كه به نظر  تنوع كاهش و فراواني افزايش مي 2تنها در ايستگاه 
براساس . هاي فرصت طلب باشد نهدليل حضور گو رسد به مي

، 1978در سال Rosenberg و  Pearsonمطالعات انجام شده توسط 
كه حاكي از كاهش فراواني ماكروبنتوزها به دليل تجمع مواد آلي 

دهد كه به  ، نتايج مطالعه موجود نيز چنين روندي را نشان مياست
در  .ها باشد رسد ناشي از تجمع مواد آلي در زير قفس نظر مي

 2005و همكاران در سال   Alstoneاي كه توسط آناليزهاي مقايسه
، Capitellidaeدر آبهاي پورتوريكو انجام شد، از بين پرتاران 

Spoinidae  وCirratulidae هاي  هاي غالب در زير قفس خانواده
هاي  همچنين در مطالعه آنها فراواني ماكروفون. پرورش ماهي بودند

ها بود، اما ساير  د، بيشتر از مكان زير قفسرسوبات در مكان شاه
ها با مكان شاهد نشان  ها تفاوتي را در فراواني ماكروفون مكان
ها  متري از قفس فراواني ماكروفون 40داد، يعني از فاصله  نمي

نيز مانند تنوع  توده زيروند تغييرات  .      ً                      تقريبا  شبيه ايستگاه شاهد بود
 توده زيمتري از قفس كاهش در  50و در ايستگاه  استاي  گونه

تغيير در اجتماعات بنتوزها به خاصيت شيميايي . شود مشاهده مي
در  رسدر مطالعه حاضر ميزان سيلت ـ . رسوبات نيز بستگي دارد

دهد بستر  ثبت شده است كه نشان مي% 50ها بيش از  اغلب ايستگاه
دريافتند  Karakassis et al., 2000). (خور غزاله از جنس گلي است

كه فون بسترهاي دانه ريز بيشتر تحت تأثير تغييرات محيطي قرار 
رسد غناي آلي نيز بر روي فراواني پرتاران  به نظر مي. گيرند مي

فراواني پرتاران با ميزان مواد آلي رابطه عكس . تأثيرگذار است
تنوع  (Brown et al., 1987) براساس مطالعات . داشته است

جوامع بنتيك در داخل محدوده  توده زياي و  اي، فراواني گونه ونهگ
ترين تاثير تا  كند به طوري كه مهم ها تغيير مي متري قفس 15

  .دهد متري رخ مي 3محدوده 
پروري بر روي  هاي آبزي اگرچه در مطالعه حاضر تأثير قفس

 متر 50شود، اما از  متري از قفس مشاهده مي 50پرتاران تا فاصله 
تفاوت چنداني ) متري 400(به بعد وضعيت محيطي با محيط شاهد 

هاي  غزاله ايستگاه علت كوچك بودن خور در مجموع به. ندارد
بنابراين تأثيرات حاصله را . تعيين شده فاصله زيادي از هم ندارند

عالوه،  به. هاي پرورش ماهي نسبت داد توان تنها به قفس نمي
جزرومدي بودن محيط و حتي نزديكي آن به مجتمع پتروشيمي از 

  . عوامل ديگري هستند كه بر روي محيط تأثيرگذار هستند

  منابع

 ؛.ك اجاللي، ؛.اسالمي، ف ؛.سراجي، ف ؛.ل ،محبي نوذر ؛.م ابراهيمي،
مطالعات مستمر هيدرولوژي و  .1385 :ن آقاجري، و زاده، م سليمي

و تنگه هرمز در آبهاي محدوده استان  فارس  ليجخهيدروبيولوژي 
پژوهشكده اكولوژي  ،موسسه تحقيقات شيالت ايران ،هرمزگان

  .فحهص 118 ،و درياي عمان فارس  خليج
سبزعليزاده،  و داودي، ف ؛.خدادادي، م ؛.پور، ن نجف ؛.پارسامنش، ا

بررسي مقدماتي هيدروبيولوژيك خوريات استان  .1372 :س
 . صفحه 67 ،موسسه تحقيقات شيالت ايران ،خوزستان

تحت اثر در  شناسايي مناطق حساس و .1386 :دهقان مديسه، س
 ،بيولوژيك هاي اكولوژيك و خوريات ماهشهر با استفاده از شاخص

 دانشگاه علوم و ،رساله دكتراي تخصصي در رشته بيولوژي دريا
  .صفحه 144 ،فنون دريايي خرمشهر

هاي خورهاي  ي ساختار اجتماعات پلي كيتبررس .1376 :شكوري، ا
چمران،  منطقه ماهشهر، پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه شهيد

  .ي و اقيانوسييدانشكده علوم دريا
 .1381 :معاضدي، ج و اسماعيلي، ف ؛.سبزعليزاده، س ؛.خلفه نيلساز، م

هاي مناسب جهت توسعه پرورش ماهي در قفس در  شناسايي مكان
  .صفحه 97 ،موسسه تحقيقات شيالت ايران ،خوريات ماهشهرمنطقه 

 و اسماعيلي، ف ؛.مزرعاوي، م ؛.دهقان مديسه، س ؛.خلفه نيلساز، م
بررسي هيدرولوژيك و هيدروبيولوژيك  .1384 :سبزعليزاده، س

موسسه تحقيقات شيالت ، در آبهاي استان خوزستان فارس  خليج
  .صفحه 117، ايران

هاي  طرح بررسي .1371 :سخايي، ن و سواري، ا ؛.ب.م.نبوي، س
دانشكده علوم ) آبهاي منطقه خوزستان( فارس  خليجبنتونيكي 

  .دريايي و اقيانوسي دانشگاه شهيد چمران اهواز
بررسي ماكروبنتوزهاي خوريات ماهشهر با تاكيد  .1378 :ب.م.نبوي، س

رساله دكتراي بيولوژي دريا،  ،بر نقش آنها در تغذيه آبزيان شيالتي
  .صفحه 178 ،دانشگاه آزاد اسالمي، واحد علوم و تحقيقات

گان  مهره بررسي پراكنش، تنوع و توليد اوليه و ثانويه بي .1377 :نيكوئيان، ع
در خليج چابهار، رساله دكتراي بيولوژي دريا، ) ماكروبنتوزها(كفزي 

  . صفحه 195 ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقيقات
بررسي هيدرولوژي و  .1384 :خلفه نيلساز، م و ابراهيمي، م ؛.نيكوئيان، ع

فارس در محدوده آبهاي خوزستان، بوشهر و  هيدروبيولوژي خليج
  .صفحه 106 ،موسسه تحقيقات شيالت ايران ،)1379ـ1382(هرمزگان 

اي پرتاران منطقه  بررسي اكولوژيك و شناسايي گونه .1376 :ولوي، ح
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 ،بين جزرومدي سواحل استان بوشهر، پايان نامه كارشناسي ارشد
  .دانشگاه شهيد چمران دانشكده علوم دريايي و اقيانوسي
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