
 شیرمحمدی    

 85 

( ناشی از فشار های ترال کفی در منطقه صیادی Polychaetesبررسی پراکنش و تنوع پرتاران)

 بحرکان)خلیج فارس( 

 

 1، نسرین سخایی 1، احمد سواری 2،   سیمین دهقان مدیسه1بابک دوست شناس،1*مهرناز شیرمحمدی

 

 ، گروه زیست دریادانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، دانشکده علوم دریایی و اقیانوسی. 1

 مرکز تحقیقات آبزی پروری جنوب کشور. 2

 

 چکیده

، بیر اریر   )خلیج فیار(  منطقه صییادی بحرکیان  در پرتاران پراکنش و تنوع این مطالعه به منظور بررسی تغییرات 

و سیه  شهریور   11اردیبهشت  و دو هفته) 22به صورت قبل از ترال ) در سه مدت زمانی ترال می باشد. نمونه برداری

ایسیتگاه در دو محیدوده    13در سواحل بحرکان انجام شد. بیه ایین منظیور     1231 در سالآبان  بعد از ترال  22ماه )

. در هر دو عمق دو هفته بعد از ترال مییزان فراوانیی پرتیاران کیاهش معنیی داری یافتیه       تعیین شدمتر  11و  6عمق 

رتاران در سه ماه و دو هفته بعد از ترال اختالف معنیی داری  متر بین فراوانی پ 6در حالی که در عمق  (P<0.05)است

متری بعد از سه ماه در مقایسه با دو هفته بعید از تیرال در فراوانیی     11و تنها در عمق  (P>0.05)مشاهده نشده است

باشد. بعید  تغییرات زی توده پرتاران مشابه با تغییرات فراوانی می  .(P<0.05)پرتاران افزایش معنی داری مشاهده شد

 Cossura فراوانیی گونیه   تیرال در هیر دو عمیق   دو هفتیه بعید از    از ترال موجودات با انیدازه کوکیغ لالید شیدند.    

longocirrata رونیدی رو بیه    شانون و تنوع مارگالف . در هر دو عمق شاخص لنارا تشکیل می دهدگونه لالد  زیاد و

دو هفته بعید از   پیلو می دهد. همچنین شاخص تراز زیستی روندی رو به افزایش را نشانسیمپسون کاهش و لالبیت 

درحالی که سه ماه بعد نسبت به دو هفته بعد از ترال کاهش یافته است. بیشترین اررات تیرال   یافته است ترال افزایش

 متر بوده است.  6بر روی عمق 

 

 ار(اررات ترال،  خلیج ف ماکروبنتوز ها، تنوع زیستی، پرتاران، کلیدی: واژگان
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 مقدمه. 1

بیر   انسیانی  فعالیت صید ترال به عنوان بزرگترین 

مطرح شیده اسیت کیه تیاریرات      روی اکوسیستم دریا

 گیذارد  جبران ناپذیری بر روی اکوسیسیتم درییا میی   

(Kaiser and Spencer, 1996 .   میزان آسید پیذیری

ترال  بستگی به وزن ترال، سرعت یدک کشیدن، نیوع  

 Dellapenna) در منطقه دارد بستر و آشفتگی طبیعی

et al., 2006 .    در طی کندین دهه اخیر تیال  هیای

زیادی در مورد درک اریرات تیرال بیر روی اجتماعیات     

 Hall, 1999; Collie et) بنتیغ صورت گرفتیه اسیت  

al., 2000; Duplisea et al., 2001; Queiros et al., 

2006; Hannah et al., 2010.   ه بوسییل  تخرید بستر

باعث می شود که موجودات دیگر پناهگاهی برای  ترال

پنهان شدن نداشته باشند و در معرض دید شکارکیان 

قرار می گیرند و صید می شوند کیه باعیث کیاهش در    

 Kumar and) منابع لذایی و تولیدات در دریا می شود

Deepthi, 2006 .    نتایج حاصل از مطالعه دیگیر نشیان

خربی بر روی پرتیاران دارد و  می دهد که ترال اررات م

می توان از پرتاران برای ارزیابی اریرات تیرال اسیتفاده    

 . یکیی از دیییل   Sreedevi and Kurup, 2001) نمود

مناسد بودن پرتاران می توان به فراوانیی بیشیتر آنهیا    

در مقایسییه بییا دیگییر موجییودات درون زی در منییاطق 

 Simpson andصیادی با بستر های گلی اشاره نمود )

Watling, 2006   در تحقیقات دیگر نیز لالید بیودن . 

پرتاران در بین ماکروفون هیای درون زی در سیواحل   

 . 1231)صفاهیه و محمدی،  بحرکان تایید شده است

سواحل بحرکان از بنیادر مهیم صیید میگیو در خلییج      

 . کیه میدت   ROMPE, 1999) فار( بشیمار میی رود  

و در میرداد  روز  21زمان صید با ترال در ایین منطقیه   

هدف از این مطالعه دست یابی اطالعات . ماه می باشد

بیشتر در مورد ارر کوتاه مدت ترال بر روی پیراکنش و  

سواحل شمال لربی خلییج فیار( در    تنوع پرتاران در

  .صیادی بحرکان می باشد منطقه صید و
 

 مواد و روش ها. 2

بمنظور مطالعه فشار های ناشی از تیرال کفیی بیر    

ایسییتگاه در محییدوده  13، راکنش و تنییوع پرتییاران پیی

در اسییتان  منطقییه صییید و صیییادی سییواحل بحرکییان

در موقعییت  در شمال لربیی خلییج فیار(    خوزستان 

عرضییی  21ْ، 221طییولی شییرقی و  11، 212ْجغرافیییایی 

متری، تعیین شید. در هیر    11و 6در دو عمق شمالی، 

ونیه  نم .  1)شیکل  ایستگاه در نظر گرفته شید  1عمق 

  ،طیی سیه  نوبیت    1231برداری از رسیوبات در سیال   

 ترال از، به عنوان نمونه های قبل ماه اردیبهشت 22در

بدلیل عدم وجیود منطقیه حفا یت شیده      انجام شد و

 نمونیه هیای  ناشی از ترال در منطقه صیادی بحرکان، 

بیه عنیوان   قبل از آشفتگی ناشیی از تیرال    گرفته شده

آشیفتگی ناشیی از تیرال     که حداقل میزانی ینمونه ها

 11در بیا نمونیه هیای بعید از تیرال       به آنها وارد شده

)سه ماه بعد   ماه آبان 22)دو هفته بعد  و  ماه شهریور

بیا   Van veen. نمونه ها به وسیله گیرب  ندمقایسه شد

شستشیو   .برداشت شید متر مربع  122/1سطح مقطع 

رسوبات حاوی ماکروبنتوز با اسیتفاده از الیغ کشیمه    

میلی متر انجام شد. برای تثبیت آنها در محیط از  2/1

 . et al., 2006  Joice) % استفاده شد1 یفرمالین بافر

گیرم در   1رز بنگال با للظیت  محلول بوسیله  نمونه ها

 رنگ آمیزی و سپس شناسایی دقیقه 11به مدت  لیتر

وزن عیاری از   زی تیوده  برای تعییین انجام گرفت.  آنها

 Eleftheriou and) رفتییه شییددر نظییر گ خاکسییتر

McIntyre, 2005  .  انییدازه گیییری طییولی نمونییه هییا

برای سنجش مواد . شد انجامتوسط میکرومتر کشمی 

 گردییییدآلیییی کیییل از رو  سیییوزاندن اسیییتفاده   

(Buchanan, 1984.  بیه   نیز آنالیز دانه بندی رسوبات

 . Buchanan, 1984) رو  الیغ  خییس انجیام شید    

 هیای  شیاخص  نوع زیسیتی از جهت تعیین ت همچنین

لالبییت  ، ، یکنیواختی پیلیو  لنای مارگالف، وینر-نشانو

  در طیی  Ludwig and Reynolds, 1988) سیمپسون

 .زمان هیای مختلیف نمونیه بیرداری محاسیبه گردیید      

 Shapiro-Wilkنرمال بودن داده ها از طرییق آزمیون   

بررسی گردید. برای بررسیی مقایسیه مییانگین هیا در     

ی مختلییف  از آزمییون تحلیییل واریییانس ایسییتگاه هییا 

یکطرفه استفاده شد. در صورت وجود اخیتالف معنیی   

دار، برای جدا کردن گروه های مختلف، از پس آزمیون  
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و گردیید. بییرای مقایسیه بییین تییراکم    تیوکی اسییتفاده 

شاخص ها در زمان های مختلف از آزمون ناپیارامتری  

Kruskal-Wallish H   و اختالفییات جز ییی از طریییق

اسییتفاده شیید. جهییت   Mann-Whitney Uزمییون  آ

شیاخص   بین مواد آلی با فراوانی پرتیاران و  همبستگی

ن اسیتفاده  های زیستی از آزمون همبسیتگی اسیپیرم  

 SPSS11.5شد. کلییه آزمیون هیا بوسییله نیرم افیزار       

صورت گرفت. سطح معنی داری جهیت آزمیون هیای    

در نظر گرفته شد. محاسبه شیاخص   = a 12/1آماری، 

انجیام   PRIMER5.0ای زیستی، بوسییله نیرم افیزار    ه

 شد.

 
  B9تا  B1متری و ) 6  محدوده ایستگاه ها در عمق  A9تاA1 ، )موقعیت ایستگاه های مورد مطالعه در منطقه صیادی بحرکان  -1شکل 

 متر 11محدوده ایستگاه ها در عمق 

 

 نتایج. 9

نتایج حاصل از این مطالعه نشان داده کیه جینس   

ر منطقه بحرکان در تمام ایستگاه هیا و میاه هیای    بست

 و ر( ، عمیدتا  سییلت  و در هر دو عمیق  نمونه برداری

میکرون کیوککتر بیوده    62بوده و اندازه کلیه ذرات از 

رسیوبات در   و ر(است. دامنه تغییرات درصد سییلت  

 11و در عمییق  % 13/11تییا  1/12متییری  ) 6عمییق 

دامنه تغیییرات   بوده است. % 66/11تا  13/31متری )

متیری   6میزان درصد مواد آلی کیل رسیوب در عمیق    

تا  21/11متری ) 11و در عمق   % 11/23تا  62/11)

 ،و ر(بییوده اسییت. میییزان درصیید سیییلت   % 16/26

در در زمان های مختلف نمونه برداری درصد مواد آلی 

متییییر اخییییتالف معنییییی داری   11و  6دو عمییییق 

  .1)جدول (P<0.05)دارد

پرتییار خییانواده  11گونییه متعلییق بییه  26در کییل 

متیر   6شناسایی شد. فراوانیی کیل پرتیاران در عمیق     

 21112 متیر  11فرد در متر مربع و در عمق  16221

در طی مدت مطالعه در هر فرد در متر مربع می باشد. 

 از خیانواده    Cossura longocirrataدو عمق گونیه  

Cossuridae  آن زیاد و بعد از دو هفته از ترال فراوانی

  .  2)جدولگونه لالد را تشکیل می دهد. 

در هر دو عمق بیشترین میانگین  فراوانی مربیو   

  6به قبل از ترال و کمترین میانگین فراوانیی در عمیق   

متیر   11متر مربو  به سه ماه بعد از ترال و در عمیق  

نتایج حاصیل  مربو  به دو هفته بعد از ترال می باشد. 

یکطرفه نشان می دهید کیه فراوانیی    آنالیز واریانس  از

در دو در زمیان هیای مختلیف نمونیه بیرداری      پرتاران 

 (P<0.05)متر اختالف معنی داری دارند 11و  6عمق 

  .  1نمودار)

ت طیی مید   خاکستر پرتاران درمیانگین کل وزن 

در   گیرم  122/1)بیه مییزان    6نمونه برداری در عمق 

  666/1)ن بیه مییزا  متر  11کمتر از عمق  مربع و متر

بوده است. در هر دو عمق بیشیترین   مربع در مترگرم 

میییانگین  وزن خاکسییتر مربییو  بییه قبییل از تییرال و  
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مربو  به دو هفته بعد از ترال میی باشید     کمترین آن

  .  2نمودار)

  6بیشترین درصد فراوانیی رده پرتیاران در عمیق    

بیه   از ترال سه ماه بعد و متری قبل ترال، دو هفته بعد

میلیی متیر، بیا     2تیا   1تید مربو  به اندازه طیولی  تر

% می باشد. در حالی کیه  61/33و %12/31% ، 21/21

میلیی متیر قبیل     11 تیا  2 اندازه طولیدرصد فراوانی 

بییه  از تییرال سییه مییاه بعیید  و تییرال، دو هفتییه بعیید 

% مییی باشیید. و در 21/11 و %13/12%، 12/21ترتییید

 1 و1%، 12/1میلی متر بترتیید   11محدوده بایتر از 

  .2می باشد )نمودار

 11بیشترین درصد فراوانی رده پرتیاران در عمیق   

بیه   از ترال سه ماه بعد و متری قبل ترال، دو هفته بعد

میلیی متیر، بیا     2تیا   1ترتید مربو  به اندازه طیولی  

% می باشد. در حالی کیه  16/36 و %61/32% ، 21/61

تیر قبیل   میلیی م  11 تیا  2 اندازه طولیدرصد فراوانی 

بییه از تییرال سییه مییاه بعیید   و تییرال، دو هفتییه بعیید 

% مییی باشیید. و در 11/12 و %21/16%، 22/22ترتییید

 1 و 1%، 16/6میلی متر بترتیید   11محدوده بایتر از 

  .1می باشد )نمودار

تنیوع  در هر دو عمیق بیشیترین مییزان شیاخص     

مارگییالف مربییو  بییه قبییل از تییرال و لنییای شییانون و 

ه بعد از ترال میی باشید و شیاخص    کمترین آن سه ما

در سیمپسون عکس آنها می باشید. همچنیین   لالبیت 

پیلیو  یکنیواختی  هر دو عمق بیشترین میزان شیاخص  

در عمیق  ته بعد از ترال و کمترین آن مربو  به دو هف

متیر مربیو     11مربو  به قبل ترال و در عمق  متر 6

نالیز آ . نتایج حاصل ازبه سه ماه بعد از ترال  می باشد

کروسکال والیس نشان می دهد میزان شیاخص هیای   

لالبییت  شیانون،  تنوع پیلو، یکنواختی مارگالف، لنای 

سیمپسون در زمان های مختلف نمونه بیرداری  در دو  

 (P<0.05)متر اختالف معنیی داری دارد  11و  6عمق 

  .2)جدول

تیراکم  پرتیاران  و   بیا   میواد آلیی  همبستگی بین 

متر نشان می دهد   6ر عمق شاخص های اکولوژیغ د

بیا درصید میواد آلیی رابیط منفیی و       پرتاران  که تراکم

شاخص یکنیواختی بیا در صید میواد      معنی داری دارد.

 .(P<0/05)آلی همبستگی مثبیت و معنیی داری دارد   
شیاخص   تیراکم پرتیاران و  همبستگی بین مواد آلی با 

متر نشیان میی دهید کیه      11های اکولوژیغ در عمق 

رصد میواد آلیی رابیط منفیی و معنیی داری      تراکم با د

دارد. شاخص مارگالف با درصد مواد آلی رابط منفیی و  

معنی داری دارد. شاخص یکنواختی با درصد مواد آلی 

  .1)جدول  (P<0/05)رابط مثبت و معنی داری دارد

 
  1231پارامتر های رسوبات در منطقه صیادی بحرکان در سال  -1جدول

د سیلت و ر(درص در صد مواد آلی  زمان نمونه برداری عمق 

21/1 ± 23/21 a 21/12  ± 21/1 b 6 قبل ترال 

11/21  ± 26/1 a 11/12  ± 22/1 a 11  

22/26  ± 21/1 c  21/13 ± 12/1 cd 6 دو هفته بعد ترال 

21/26  ± 11/1 c  21/13 ± 13/1 cd 11  

32/22  ± 21/1 b 13/11  ± 16/1 d 6 سه ماه بعد ترال 

26/22  ± 16/1 b 22/16  ± 23/1 c 11  

.(ME±SE) (P<0.05) حروف نامشابه بیان گر اختالف معنی داری می باشد 
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 1231متر در منطقه بحرکان در سال  11و  6میانگین فراوانی گونه های لالد در طی مدت مطالعه در دو عمق  .2جدول

ترال سه ماه بعد ترال دو هفته بعد     قبل ترال 

متر 6عمق      

61/21 ± 16/1  a 33/33 ± 11/11  b 22/22 ± 61/11  a Cossura longocirrata 

26/21 ± 36/6  b 33/3 ± 2/1  a 22/112 ± 21/16  c Cirratulus tentaculata 

1/6 ± 62/2  a 11/1 ± 16/2  a 16/122 ± 12/22  b Clymenura sp. 

66/26 ± 26/3  a 22/22 ± 22/6  a 31± 62/16  a Nephtys sp. 

متر 11عمق      

32/221 ± 13/22  c 1a 11/61 ± 11/21  b Amphinome rostrata 

61/21 ± 12/1  a 21/63 ± 31/6  b 21/23 ± 26/11  a Cossura longocirrata 

31/11 ± 23/1  b 11/23 ± 16/6  a 11/111 ± 23/16  c Lumbrineris impatiens 

21/22 ± 66/6  a 11/11 ± 11/6  a 13/222 ± 21/21  b Nephtys hombergii 

. (P<0.05) (ME±SE) اختالف معنی داری می باشد حروف نامشابه بیان گر     

 

 
، حروف 1231تغییرات میانگین فراوانی پرتاران در متر مربع در زمان های مختلف نمونه برداری در منطقه بحرکان در سال  .1نمودار

 .(P<0.05) (ME±SE) نامشابه بیان گر اختالف معنی داری می باشد

 

 
 1231م در متر مربع در زمان های مختلف نمونه برداری در منطقه بحرکان در سال پرتاران بر حسد گروزن تغییرات میانگین  .2نمودار

 

 
 متری 6تغییرات درصد فراوانی رده های طولی پرتاران در زمان های مختلف نمونه برداری در عمق  .2نمودار 
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 متری 11ی در عمق تغییرات درصد فراوانی رده های طولی پرتاران در زمان های مختلف نمونه بردار. 1نمودار 

 

 1231شاخص های اکولوژیغ پرتاران در منطقه صیادی بحرکان در سال  -2جدول

 زمان نمونه برداری عمق لنای مارگالف یکنواختی پیلو تنوع شانون لالبیت سیپسون

 قبل ترال 6 13/1 ± 16/1 11/1 ± 11/1 16/2 ± 11/1 12/1 113/1±

116/1 ±12/1 11/1 ± 21/2 116 /1 ± 11/1 16/1 ± 66/1 11  

 دو هفته بعد ترال 6 21/1 ± 16/1 16/1 ± 112/1 16/2 ± 12/1 ±11/1 116/1

116/1± 12/1 11/1 ± 11/2 112/1 ± 16/1 12/1 ± 21/1 11  

 سه ماه بعد ترال 6 11/1 ± 11/1 12/1 ± 116/1 31/1 ± 11/1 ±16/1 111/1

112/1 ±13/1 16/1 ± 11/1 11/1 ± 31/1 16/1 ± 22/1 11  

 
 متر 11و   6ضرید همبستگی اسپیرمن بین مواد آلی با تراکم پرتاران و شاخص های اکولوژیغ در دو عمق . 1جدول 

  عمق لالبیت سیپسون تنوع شانون یکنواختی پیلو لنای مارگالف تراکم

r = - 1/262  ⃰ r = - 1/111 r = 1/222 ⃰ r = - 1/121 r = - 1/162 6 متر   

p = 1/111 p = 1/261 p = 1/112 p = 1/611 p = 1/221  در صد مواد آلی 

r = - 1/212 ⃰⃰ r = - 1/222 ⃰ r = 1/661 ⃰  r = - 1/166 r = - 1/122 11 متر   

p = 1/11 p = 1/122 p = 1/11 p = 1/113 p = 1/166   

 12/1معنی داری در سطح ⃰ 

 

 جه گیرییبحث و نت. 4

میزان فراوانی در هر دو عمق در این بررسی نیز 

پیدا  معنی داری بعد از ترال کاهشدو هفته پرتاران 

متر بین فراوانی  6در حالی که در عمق  .کرده است

پرتاران در سه ماه و دو هفته بعد از ترال اختالف 

و تنها در (P>0.05) معنی داری مشاهده نشده است

متری بعد از سه ماه در مقایسه با دو هفته  11عمق 

ل در فراوانی پرتاران افزایش معنی داری بعد از ترا

هر کند که هنوز فراوانی  .(P<0.05)مشاهده شد

متری مشابه با قبل از ترال نشده  11پرتاران در عمق 

در مطالعه حاضر از آنجایی که فراوانی  . 1)نمودار است

پرتاران در هر دو عمق با میزان مواد آلی همبستگی 

  1)جدول (P<0.05)معکو( و معنی داری دارند

باعث شده که با افزایش مواد آلی بعد از ترال، فراوانی 

و  Pearson   .1)جدول پرتاران کاهش یابد

Rosenberg  با مطالعه ارر مواد آلی  1163در سال

نتایج  این مسئله را تایید کرده اند. روی بنتوزها

مطالعه حاضر نشان می دهند که تما( مستقیم کرخ 

ن رفتن بنتوزها می شود کون که های ترال باعث از بی

این کرخ ها باعث یکنواختی بستر و از بین رفتن 

پناهگاه موجودات کفزی شده لذا شکارکیان بهتر می 

را صید نمایند. تحقیقات دیگر نیز نتایج  بنتوزهاتوانند 
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 ,Kaiser and Spencerمشابه ای را کسد نموده اند )

1996; Engel and Kvitek, 1998; Jenning et al., 

2001; Kumar and Deepthi, 2006 .  بنظر می رسد

در این تحقیق علت  افزایش فراوانی پرتاران در عمق 

از ترال، افزایش در فراوانی گونه ماه بعد متر سه  11

بیان های فرصت طلد می باشد. در تحقیقات دیگر 

دارای استراتژی از که  یپرتاراندر منطقه صیادی شده 

برای شرایط بهتری رشد سریع دارند  هستند و rنوع 

در نتیجه   .Engel and Kvitek, 1998) دارند نزیست

در این  ی شناسایی شدهاز آنجایی که اکثر گونه ها

این مسئله را  هستند rمطالعه دارای استراتژی از نوع 

احتمای  در مطالعه حاضر دلیل بهبود  توجیح می کند.

عد از ترال، ته نشین نیافتن فراوانی پرتاران سه ماه ب

نشدن یرو آنها می باشد. کون ترال کدورت زیادی را 

در بستر کند و این ذرات در منطقه گلی ایجاد می 

های گلی برای مدت زمان بیشتری در ستون آب 

که افزایش کدورت و رسوب  معلق باقی می مانند

گذاری مانع از ته نشین شدن یرو بنتوزها می شود. 

 یز نتایج مشابه ای را کسد نموده اندتحقیقات دیگر ن

(Tuck et al., 1998; Smith et al., 2000; 

Dellapeana et al., 2006 .  عوامل شاید یکی دیگر از

می عدم ترمیم فراوانی پرتاران، بستر گلی بحرکان 

مشابه با این مطالعه، تحقیقات قبلی بیان کرده  باشد.

 می باشدبستر منطقه بحرکان از نوع گلی اند که 

نتایج تحقیقات دیگر نیز   .1231 ،صفاهیه و محمدی)

گلی مدت زمان بیشتری  بستر هاینشان می دهد که 

شنی و خشن تر برای ترمیم نیاز  بستر هاینسبت به 

در هر دو عمق دو هفته  . Ball et al., 2000) دارند

بعد از ترال تمامی گونه های پرتار لالد آورده شده در 

نی آنها کاهش معنی داری یافته اند و یا فراوا 2جدول 

ترال بر روی آنها ارر معنی داری نداشته است. به 

که Cossuridae از خانواده  C. longocirrataجزگونه 

فراوانی آن افزایش معنی داری یافته و گونه لالد را 

در دو هفته بعد از ترال تشکیل می دهد. در تایید 

یان کرده اند این نتایج بدست آمده محققان دیگر ب

خانواده مقاوم به آشفتگی می باشد و معموی  فراوانی 

 Simpson andآن بعد از ترال زیاد می شود )

Watling, 2006 .  1231در سال صفاهیه و محمدی 

را جز خانواده های لالد در  Cossuridaeنیز خانواده 

همان طور که در . اندمنطقه بحرکان معرفی کرده 

شاهده است. تغییراتی که در فراوانی قابل م 2جدول 

گونه های پرتاران بعد از گذشت سه ماه مشاهده شده 

احتمای  به دلیل نوسانات فصلی و سیکل تولید مثل 

متفاوت هر گونه و حتی صید در فصل ممنوعیت ترال 

در مطالعه حاضر در هر دو عمق میزان می باشد. 

البیت شاخص های لنا و تنوع روندی رو به کاهش و ل

روندی رو به افزایش را بعد از ترال داشته اند در حالی 

دو هفته  تراز زیستیشاخص میزان  در هر دو عمق که

ولی سه ماه بعد نسبت  شده است. بعد از ترال بیشتر

. هر  2)جدول به دو هفته بعد از ترال کمتر شده است

کند که در هر دو عمق بین مواد آلی و شاخص های 

بستگی معکو( وجود دارد ولی تنها در تنوع و لنا هم

متر یغ همبستگی معنی داری بین لنا و  11عمق 

و میزان شاخص تراز  مواد آلی مشاهده می شود

زیستی در هر دو عمق با مواد آلی همبستگی معنی 

 . احتمای  به 1)جدول (P<0.05)دار و مثبتی دارد

دلیل کاهش در فراوانی گونه ها در هر دو عمق و 

شدن بعضی از گونه ها بعد از ترال لنا و تنوع لالد 

 2111و همکاران در سال  Smiteکاهش یافته اند. 

از آنجایی که ترال نتایج مشابه ای را بدست آوردند. 

ارر مثبتی بر روی موجودات فرصت طلد می گذارد و 

آشفتگی ناشی از ترال برای این دسته از موجودات 

لذا در    Engel and Kvitek, 1998مفید می باشد )

میزان لالبیت بعد از ترال افزایش یافته این تحقیقات 

میزان شاخص تراز زیستی در هر دو افزایش  و است

دو هفته بعد از ترال بدلیل توزیع متقارن در عمق در 

بین گونه های پرتار می باشد. از آنجایی که حذف 

گونه های بزرگ تر بر ارر فعالیت های ترال و شکار 

باعث کاهش رقابت در بین گونه ها می نها آشدن 

در مطالعه  در نتیجه  Jennings et al., 2001شود )

همسان  پرتاراننوسانات فراوانی بین گونه های  حاضر

در و همکاران  McConnaugheyتر می باشد. 
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 هر کند کهاین مسئله را تایید کرده اند.  2111سال

بدلیل  قدر هر دو عم بعد از گذشت سه ماه از ترال

میزان شاخص تراز افزایش در فراوانی کند گونه لالد، 

روند تغییرات در این مطالعه  کمتر شده است.زیستی 

نیز در پرتاران مشابه با  در هر دو عمق زی توده

در تایید نتایج   .2)نمودارتغییرات فراوانی می باشد 

 2111در سال و همکاران  Jenningsبدست آمده 

زی توده پرتاران به علت تما(  بیان کرده اند که

مستقیم کرخ های ترال و صید شدن توسط 

در هر در این مطالعه شکارکیان کاهش یافته است. 

میلی  2تا  1دو عمق اندازه بدن پرتاران در محدوده 

میلی متر روندی  2بایتر از  متر روندی رو به افزایش و

ین احتمای  ا.  1و2)نمودار رو به کاهش را داشته است

گونه های بزرگ تر  این است که به دلیلکاهش 

و همکاران  Jenningsنیز صید می شوند و راحت تر 

از  نیز این مطلد را تایید کرده اند. 2111در سال 

آنجایی که اکثر موجودات در این مطالعه اندازه 

کوککی دارند نشان دهنده استر(  پی در پی بر روی 

بدست آمده در بر اسا( نتایج  .رسوبات می باشد

متری شدیدتر می  6مطالعه حاضر ارر ترال در عمق 

باشد به این دلیل که فراوانی و زی توده و تنوع 

متر کاهش یافته  11متر نسبت به  6پرتاران در عمق 

 و همکاران Hannah . در تایید نتایج بدست آمدهاست

طبق مقایسه ای که در دو منطقه ، 2111در سال 

ه ترال سبغ انجام داده اند، بیان ترال سنگین و منطق

کرده اند که در منطقه ای که ترال با شدت بیشتری 

کاهش می و فراوانی موجودات صورت می گیرد تنوع 

از آنجایی که ته نشین شدن یرو ها در مناطق یابد. 

بهتر   Jones, 1992)کم عمق تر صورت می گیرد 

است برای حفظ ذخایر آبریان مدیریت بهتری برای 

در نظر گرفته صید با ترال در مناطق کم عمق تر 

پرتاران  اگر که در مطالعه حاضر ارر ترال بر روی. شود

برخی از  عالوه بر اررات ترال  اما شده است هدهمشا

ویژگی های بیولوژیکی جانوران بنتیغ مانند طول 

عمر و طول دوره تولید مثل، عمق زیستگاه ها در 

ر نوسانات فراوانی و رسوبات همگی نقش مهمی را د

توالی و تنوع گونه ای ماکروفون ها ایفا می کنند 

(Little, 2000 به عالوه حضور کاه های نفت در . 

منطقه صیادی از عوامل دیگری هستند که بر روی 

. بنابراین  1232)روحانی،  محیط تاریر می گذارد

تاریرات حاصله را نمی توان تنها به عامل ترال نسبت 

 داد.
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