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دستيابي به الگوهاي تجمعي ماکروبنتوزها در آبهاي کم عمق سواحل دريايي جنوب جزيره قشم با
استفاده از تکنيک سنجش از راه دور اکوستيک
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 .1گروه زيست شناسي دريا ،دانشکده علوم دريايي و اقيانوسي ،دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر
 .2گروه شيالت ،دانشکده منابع طبيعي دريا ،دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر
 .3مديريت هيدروگرافي ،سازمان جغرافيايي نيروهاي مسلح
چکيده
در مطالعه حاضر الگوهاي تجمعي ماکروبنتوزها و وابستگي آنها به نوع ذرات رسوبي بستر دريا با استفاده از
تکنيک سنجش از راه دور اکوستيک مورد بررسي قرار گرفت .اين مطالعه در منطقه اي با مساحت تقريبي 233
کيلومتر مربع انجام پذيرفت .داده هاي ژئوفيزيکي بوسيله سينگل بيم اکوساندر و سيستم تعيين موقعيت مکاني
افتراقي تعيين گرديد .براي بررسي بافت رسوبي و شناسايي موجودات ماکروبنتوزي ساکن بستر دريا بوسيله گرب ون
وين از رسوبات نمونه برداري شد .براساس داده هاي بدست آمده بخش اعظم منطقه کم عمق بوده و از گل پوشيده
شده است .اکثر موجودات کف زي شناسايي شده به خانواده هاي  Amphionomidae ،Cirratulidaeو Paraonidae
از رده پلي کيت ها تعلق داشتند .در اين منطقه اندازه ذرات رسوبي بر روي پراکنش و غناي گونه اي تاثير مهم و
معني داري ندارند ( . )P>5/50در نتيجه تمام ايستگاه هاي مورد بررسي با بافت رسوبي نسبتا يکنواخت ترکيب گونه
اي مشابهي دارند .بدليل يکنواختي موجود در ويژگي هاي زمين شناختي بستر دريا در منطقه مورد مطالعه الگوي
تجمعي ماکرو بنتوزها تحت تاثير نوع بافت و اندازه ذرات رسوبي نيستند .زيرا اندازه ذرات رسوبي و ميانه ذرات در
بافت هاي رسوبي مختلف موجود در محدوده مورد بررسي بسيار مشابه هستند و لذا تاثير بسزايي در پراکنش
ماکروبنتوزها نشان نداد .ولي الگوهاي تجمعي داراي الگوهاي نزديک -دور از ساحل و متاثر از عمق هستند.
واژگان کليدي :الگوي تجمعي ،ماکروبنتوز ،قشم ،اکوستيک
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گروهي از فاکتورهاي زيست محيطي معين است ،مي
توان يک زيستگاه را مطالعه نمود ( Kostylev et al.
 .)2001اين مطالعه به بررسي اکولوژيکي آب هاي
ساحلي کم عمق در جنوب جزيره قشم پرداخته است
تا با استفاده از روش سنجش از راه دور اکوستيک به
همراه نمونه برداري هاي واقعي 1از رسوب و جانوران
منطقه به الگوهاي تجمعي موجودات بنتيک منطقه
دست يافت .قشم بزرگترين جزيره در خليج فارس
است و آبهاي سواحل جنوبي آن جزء اکوسيستم هاي
دريايي منحصر بفرد با پتانسيل هاي باالي اکولوژيکي،
شيالتي و زيست محيطي است .در حوضه خليج فارس
مطالعات بسياري براي شناسايي و معرفي گونه هاي
مختلف ماکروبنتوزي انجام شده است .از جمله اين
مطالعات مي توان به گزارش هاي (،ROPME )2004
( ،.Fatemi et al )2010( ،.Nabavi et al)2009اشاره
نمود .اکثر اين مطالعات صرفاً به شناسايي و گزارش
حضور ماکروبنتوزها پرداخته اند و مطالعات کمي در
ارتباط با نحوه پراکنش و الگوهاي تجمعي اين
موجودات انجام پذيرفته است .از سوي ديگر معدود
مطالعات انجام شده در مورد نحوه پراکنش
ماکروبنتوزها بر اساس نمونه برداري هاي نقطه اي و
سپس تفسير و استنتاج داده هاي مياني اين نقاط
انجام شده است و نتايج حاصل از اين مطالعات اغلب
بر پايه فرضيات احتمالي استوار است .مطالعه حاضر
به بررسي همزمان زيستگاه هاي بنتيک و الگوي
پراکنشي و تجمعي ماکروبنتوزهاي ساکن آن پرداخته
است .عالوه بر اين استفاده از مطالعه ارتباط اين
الگوها با رسوبات بستر و نيز استفاده از تکنيک هاي
سنجش از راه دور اکوستيک قابليت بررسي دقيق تر
بستر دريا را از طريق بررسي نقطه به نقطه منطقه و
در نتيجه عدم نياز به تفسير و استنتاج فرضي داده ها
را مهيا نموده است.

 .1مقدمه
ماکروبنتوزهاي ساکن رسوبات دريايي نقش
مهمي را در چرخه مواد غذايي ،متابوليسم آالينده ها
و توليد ثانويه ايفا مي نمايند ( .)Snelgrov 1998به
طوري که هرگونه تغييري در جوامع آنها مستقيما بر
فراواني ماهي هاي کف زي به عنوان ذخاير با ارزش
تجاري در دريا اثر مي گذارد ( Varadharajan et al.
 . )2010بنابراين ،شناخت و مطالعه دقيق ويژگي هاي
اکولوژيک و ژئوفيزيکي زيستگاه هاي بنتيک بسيار
حائز اهميت است ،زيرا نوع بستر موجود در اين
زيستگاه ها به شکل وسيعي با حضور يا عدم حضور
گونه هاي کف زي خاص و نيز با نحوه پراکنش آنها در
جوامع بنتيک در ارتباط است ( Brown and Blondel
 .)2009در اين راستا ،با توصيف اختصاصات يک
زيستگاه مي توان مرزهاي فضايي و محدوده
فاکتورهاي فيزيکي در پراکنش يک موجود خاص يا
گروهي از موجودات با اولويت هاي زيست محيطي
مشترك و ساکن در يک زيستگاه مشابه را تعيين
نمود ( .)Kostylev et al. 2001با استفاده از تکنيک
هاي سنجش از راه دور اکوستيک مي توان مناطق
وسيعي از کف دريا را در دوره هاي زماني نسبتاً کوتاه
تصويربرداري نموده و مرتباً براي مطالعه پراکنش
رسوبات و توصيف خصوصيات موجودات ساکن بستر
دريا بکار گرفت ( .)Ojeda et al. 2004درواقع تصاوير
اکوستيک براي پهنه برداري ويژگي هاي
ژئومورفولوژيکي بستر اقيانوس مورد استفاده قرار مي
گيرند ،زيرا ارتباط شديدي ميان خاصيت انعکاسي
اکوستيک و ويژگيهاي رسوبات سطحي گزارش شده
است ( Pace and Blondel 2005; Brown and
 .)Collier 2008از سوي ديگر حضور و عدم حضور
گونه هاي بنتيک و نيز پراکنش و فراواني آنها در
بخش هاي مختلف بستر دريا به نوع رسوبات سطحي
بستر وابسته است (.)Auster & Langton 1999
بنابراين ،با فرض اينکه موجودات با استفاده از شيب
هاي محيطي در يک زيستگاه پراکنده مي شوند و
تقسيم شدن آنها به گروه هاي مختلف بيانگر وجود

1. Ground-thrusting
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 Analyzerبه آزمايشگاه رسوب شناسي سازمان زمين
شناسي ارسال گرديد.
با استفاده از آزمون نا پارامتري (Kolmogrov-
 )Smirnovنرمال بودن توزيع داده ها مورد سنجش
قرار گرفت .ارتباط ميان فاکتورهاي ژئوفيزيکي عمق و
رسوب با استفاده از آزمون آناليز واريانس يکطرفه
( )One-way ANOVAو آزمون همبستگي نا
پارامتري اسپيرمن در نرم افزار  SPSS 16بررسي
گرديد .ميزان تنوع گونه اي و ترازي زيستي و نيز
شباهت در ترکيب گونه اي ايستگاه هاي مختلف براي
دستيابي به الگوهاي پراکندگي ماکروبنتوزها بوسيله
آزمون  ANOSIMو نرم افزار  PRIMER5بررسي شد.
الگوهاي تجمعي موجودات بنتيک در منطقه مورد
مطالعه در آزمون  MDSو نيز آناليز واريانس داده ها
مشخص شد .براي تعيين معني دار بودن اختالفات
مشاهده شده آزمون Duncanانجام شد.

 .2مواد و روش ها
اين مطالعه در آب هاي ساحلي جنوب جزيره
قشم در منطقه اي با مساحت تقريبي  233کيلومتر
مربع انجام پذيرفت (شکل  .)1داده هاي ژئوفيزيکي
به وسيله کشتي خليج فارس متعلق به سازمان
جغرافيايي ايران استحصال گرديد .داده هاي عمق
سنجي با استفاده از روش سنجش از راه دور آبي و
بوسيله سينگل بيم اکوساندر مدل Deso Atlas 30
سوار بر بدنه شناور برداشت شد .موقعيت جغرافيايي
نقاط نيز با استفاده از سيستم تعيين موقعيت مکاني
افتراقي )DGPS(1تعيين گرديد .نمونه برداري از
ايستگاه هاي مورد بررسي طي دو گشت دريايي در
اوايل ارديبهشت ماه و اوايل آذر ماه  1333انجام
گرديد .براي بررسي بافت رسوبي و شناسايي
موجودات ماکروبنتوزي ساکن بستر دريا از 67
ايستگاه نمونه برداري شد .نمونه برداري بوسيله گرب
ون وين و در هر ايستگاه با سه تکرار انجام پذيرفت.
نمونه هاي مربوط به بررسي موجودات بنتوز در محل
نمونه برداري با محلول فرمالين  4تا  7درصد رقيق
شده با آب دريا فيکس گرديد .پس از انتقال نمونه ها
در آزمايشگاه نمونه هاي ماکروبنتوزي بر روي الک
 5/0شستشو و در محلول اتانول  %35نگهداري شد.
با استفاده از کليدهاي معتبر علمي نمونه هاي
جداسازي شده تا پائين ترين سطوح ممکن
تاکسونوميکي شناسايي گرديد ( Fauvel 1953,

 .3نتايج
ويژگيهاي ژئوفيزيکي موجود در بستر دريا در
نقاط مختلف نمونه برداري بسيار مشابه بودند .داده
هاي بدست آمده از تکنيک سنجش از راه دور بوسيله
سينگل بيم اکوساندر کم عمق بودن منطقه مورد
مطالعه را نشان مي دهند .به طوري که در حدود %35
نقاط بررسي شده داراي محدوده عمقي  0تا  20متر
مي باشند .پراکنش سه بعدي داده هاي اکوستيک در
شکل  2تغييرات مربوط به عمق را نمايش مي دهند.
بررسي داده هاي سنجش از راه دور اکوستيک
شباهت بستر دريا را در اغلب نقاط محدوده مورد
بررسي نشان مي دهد .ويژگيهاي مربوط به بافت
رسوبي بستر دريا نيز بررسي گرديد .بر اساس نتايج
بدست آمده بخش اعظم منطقه مورد مطالعه از گل
پوشيده شده است .بررسي هاي دقيقتر بر روي درصد
ذرات رسوبي ريزتر از  73ميکرون و با مقياس ونت
ورت 2حضور  7نوع بافت رسوبي را مشخص نمود.

Fauchald 1977; Hutchings 2000; Corbera et al
 .)2005نمونه هاي رسوب به دو بخش تقسيم شد.

بخش اول براي آناليز دانه بندي با استفاده از پروتکل
استاندارد آماده سازي و خشک گرديد ( Collier and
 .)Brown 2005سپس از سري الک هاي با چشمه
هاي  4تا  5/573ميکرون عبور داده و درصد ذرات
رسوبي بر اساس مقياس ونت ورت محاسبه گرديد
(  .)Wentworth 1922, Robert 2009بخش دوم
نمونه براي آناليز ذرات رسوبي کوچکتر از 5/573
Particle size
ميکرون با استفاده از دستگاه

2. Wenthworth Scale

1. Differential Global Positioning System
0
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شکل  . 1موقعيت جغرافيايي منطقه مورد مطالعه در جنوب جزيره قشم .نقاط سياه روي نقشه بيانگر محل هر يک از ايستگاه هاي نمونه
برداري است

آزمون آناليز واريانس يکطرفه نشان داد که بافت
هاي رسوبي موجود از نقطه نظر عمق اختالف معني
دار دارند ( . (P>5/51بر اساس نتايج اين آزمون انواع
بافت هاي رسوبي بر اساس ميانگين عمق در دو گروه
قرار گرفت .بافت رسوبي رس -سيلت ريز و رس-
سيلت بسيار ريز که ميانگين عمقي آنها به ترتيب
برابر  13/61 ± 3/36و  10/41± 0/13است و گروه
دوم شامل بافت هاي رسوبي رس -سيلت متوسط و
ماسه بسيار ريز با ميانگين عمقي 3/13 ± 2/46و
 15± 4/23است .بنابراين با تغييرات عمق از  0تا 25
متر در ايستگاه هاي مورد بررسي بافت ذرات رسوبي
نيز ريزتر شد .شکل  3انواع بافت هاي رسوبي منطقه
را نمايش مي دهد.

باالترين درصد مربوط به بافت رسوبي رس-
سيلت ريز 1است که مساحتي در حدود 152/03
کيلومتر مربع ( )%44از منطقه مورد بررسي را به خود
اختصاص داده است .بافت رس -سيلت بسيار ريز 2که
در حدود  %31/3منطقه بوده و مساحتي برابر 13/34
کيلومتر مربع را اشغال نموده است .رس -سيلت
متوسط 3مساحتي در حدود  24/76کيلومتر مربع
دارد ( .)%15/7بافت هاي ديگر شامل رس -ماسه
بسيار ريز ،4سيلت ريز -رس 0و ماسه بسيار ريز 7به
ترتيب  %2/4 ،%5/3و  %15/3از منطقه را پوشانده اند
(جدول .)1
1. Clay-fine silt
2. Clay-very fine silt
3. Clay-medium silt
4. Clay-very fine sand
5. Fine silt-clay
6. Very fine sand
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شکل  .2پراکنش سه بعدي و تغييرات عمقي منطقه مورد مطالعه با استفاده از داده هاي اکوستيک بدست آمده از سينگل بيم اکوساندر
جدول  .1طبقه بندي رسوبات ،مساحت و درصد پوشش هر يک در منطقه مورد مطالعه
طبقه بندي رسوبات

منطقه (کيلومتر مربع)

درصد از منطقه مورد بررسي

رس -سيلت ريز
رس -سيلت متوسط
رس -ماسه بسيار ريز
رس -سيلت بسيار ريز
سيلت ريز -رس
ماسه بسيار ريز

152/04
24/73
1/33
63/57
0/73
20/13

44/5
15/7
5/3
31/3
2/4
15/3

شکل  .3انواع بافت هاي رسوبي موجود در منطقه بر اساس ذرات رسوبي ريزتر از  73ميکرون.
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 سخت، نماتودها،هاي فراوان ديگر شامل اسفنج ها
 دوکفه اي ها و ستاره هاي شکننده نيز،پوستان عالي
 گونه هاي.در ايستگاه هاي مختلف حضور داشتند
 و نحوه2 ماکروبنتوزي شناسايي شده در جدول
. آمده است4 پراکنش آنها در منطقه در شکل

طي آناليز و بررسي نمونه هاي مربوط به
 گونه214  در مجموع،موجودات بنتيک بستر دريا
 خانواده در منطقه مورد مطالعه شناسايي31 متعلق به
 اکثر موجودات کف زي شناسايي شده به.گرديد
 وAmphionomidae ،Cirratulidae خانواده هاي
 گروه. از رده پلي کيت ها تعلق داشتParaonidae

 ماکروبنتوزهاي شناسايي شده در نمونه هاي برداشت شده بوسيله گرب در سواحل جنوبي جزيره قشم.2 جدول

 خانواده/ رده

Hoplonemertea/Prosorhochmidae

Aciculata/Amphinomidae, Hesionidae, Pilargidae;
Canalipalpata/Ampharetidae, Chaetopteridae
Capitellida/Arenicolidae, Capitellidae, Maldanidae;
Cirratulida/Cirratulidae, Paraonidae;
Cossurida/Cossuridae
Eunicida/Dorvilleidae, Eunicidae, Oenonidae,
Onuphidae;
Flabelligerida/ Flabelligeridae; Magelonida/
Magelonidae
Opheliida/Opheiidae;
Phyllodocida/Alociopidae,Chrysopetalidae,
Glyceridae, Goniadidae,Lopadorhynchidae, Nephtyidae,
Nereididae, Phyllodocidae, Syllidae;
Sabellida/Sabellidae;
Spionida/ Poecilochaetidae, Spionidae;
Sternaspida/Sternaspidae;
Terebellida/Terebellidae, Trichobranchidae,
Aeolosomatidae,
Histriobdellidae, Orbiniidae

Calanoida, Cyclopodia, Harpacticoida
Decapoda/Caridea,Grapsidae, Hexapodidae, Pilumnidae,
sergestidae, Xanthidae; Cumacea/Nannastacidae,
Bodotriidae
Tanaidacea;Isopoda/ Gnathiidae; Amphipoda
Caenogastropoda/Cerithiidae,Eulimidae; Cephalaspidea/
Cylichnidae; Littorinimorpha/Cypraeidae, Truncatellidae;
Neogastropoda/Costellariidae, Cystiscidae, Acteonidae,
Aplustridae, Phasianellidae, Trochidae
Anomalodesmata/ Laternulidae, Thraciidae;
Lucinoida/Lucinidae;
Nacellidae;Veneroida/ Veneridae, Cardiidae, Tellinidae,
Lasaeidae,
Ophiurida/Amphiuridae, Ophiotrichidae

Perciformes/Gobiidae
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 راسته/ شاخه
Porifera
Cnidaria/Hydrozoa
Platyhelminthes/Turbellaria
Nemertina/Enopla
Nematoda
Acanthocephala
Sipuncula (Peanut worms)
Annelida/Polychaeta

Oligochaeta
Arthropoda/Pycnogonida,Ostracoda
Arthropoda/Copepoda
Arthropoda/Malacostraca

Mollusca/Aplacophora, Gastropoda

Mollusca/Bivalve

Echinodermata/Ophiuroidea
Hemichordata
Chordata/Ascidiacea
Chordata/Osteichthyes

حقي و همکاران

دستيابي به الگوهاي تجمعي...

شکل  .4الگوي پراکنشي ماکرو بنتوزها در بافت هاي رسوبي مختلف در جنوب جزيره قشم

دارند .درحاليکه فراواني سخت پوستان عالي با
تغييرات عمق همبستگي ندارد و تقريباً در اکثر نقاط
وجود دارند (جدول .)4
به منظور بررسي ميزان شباهت در پراکنش و
فراواني ماکروبنتوزي در منطقه مورد مطالعه ماتريکس
 Similarityدر نرم افزار  PRIMER 5رسم گرديد و
بر اساس نتايج آن آزمون  MDSبررسي شد .نتايج
آزمون  MDSالگوهاي تجمعي خاصي را در پراکنش
اجتماعات ماکروبنتوزي نمايش مي دهد (شکل .)0
طبق نتايج اين آزمون اجتماعات مختلف
ماکروبنتوزي در پنج گروه قرار مي گيرند .همچنين
مقايسه و آناليز واريانس ويژگي هاي مختلف گروه
هاي تجمعي موجودات بنتوز در برخي موارد اختالف
معني دار دارد (جدول .)0

مقايسه تعداد گونه ها ،فراواني آنها ،ترازي زيستي
و غناي گونه اي در انواع مختلف بافتت هتاي رستوبي
موجود در منطقه مورد مطالعه تفتاوت معنتي داري را
در اجتماعات ماکروبتوزي نشان نداد (جدول .)3
بر اساس نتايج آزمون آناليز واريانس يکطرفه بين
فراواني پلي کيت ها و تغييرات عمق منطقه اختالف
معني دار دارد ( .)P>5/50درحاليکه براي فراواني
ساير گروه هاي غالب ماکروبنتوزي با عمق اختالف
معني داري مشاهده نگرديد .عالوه بر اين ،وجود
اختالف يا ارتباط فراواني خانواده هاي غالب پلي کيت
ها با فاکتورهاي عمق و رسوب بررسي شد .بر اساس
نتايج بدست آمده فراواني هيچ يک از خانواده هاي
 Amphionomidae ،Cirratulidaeو Paraonidae
ضمن تغيير اندازه ذرات رسوبي اختالف معني داري را
نشان ندادند ( .)P>5/50ولي فراواني افراد متعلق به
خانواده هاي  Cirratulidaeو  Amphionomidaeبا
تغيير عمق در بخش هاي مختلف منطقه مورد مطالعه
داراي اختالف معني دار است ( .)P>5/50عالوه بر اين
آزمون همبستگي اسپرمن براي فراواني رده هاي غالب
ماکروبنتوزي با تغييرات عمق رابطه معني داري را
نشان نداد .فراواني پلي کيت ها با عمق همبستگي
مثبت و فراواني اسفنج ها و نماتودها همبستگي منفي
3
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جدول  .3مقايسه تعداد گونه ها ،فراواني آنها ،ترازي زيستي و غناي گونه اي در انواع مختلف بافت هاي رسوبي موجود در منطقه مورد
مطالعه همراه با نتايج آزمون آناليز واريانس يکطرفه.

رس -سيلت ريز

رس -سيلت بسيار
ريز

رس -سيلت
متوسط

ماسه بسيار ريز

سيلت
ريز-
رس

رس-
ماسه
بسيار
ريز

ANOVA

F

P

پارامترهاي
محيطي
عمق (متر)

13/30±3/33

10/41±27/0

3/13±2/43

3/76± 4/75

12

10/05

3/26

5/51

درصد سيلت و رس

65/41±7/37

65/50±3/67

61/24±4/13

01/53±25/33

63/72

76/34

3/42

5/51

ويژگي هاي
تجمعي
ماکروبنتوزها
تعدادگونه ها
تراکم (فرد در متر
مربع)

42/33±13/67

45/23±10/05

47/43±21/05

36/76±17/10

33/5

40/5

5/23

ns

3/30±0/42

3/02±4/61

3/72±3/36

3/63±3/32

2/35

3/33

5/24

ns

ترازي زيستي

5/33±5/56

5/32±5/53

5/34±5/56

5/64±5/56

5/33

5/30

5/36

ns

غناي گونه اي

4/72±1/27

4/30±1/46

0/5±1/35

4/11±1/42

4/77

4/34

1/74

ns

 ، nsاختالف معني دار وجود ندارد
(.)P<0.05
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جدول  .4نتايج حاصل از آزمون همبستگي نا پارامتري اسپرمن ميان فاکتورهاي ژئوفيزيکي عمق و ذرات رسوبي کوچکتر از  73ميکرون با
فراواني گروه هاي غالب ماکروبنتوزي.

گروه هاي غالب ماکروبنتوزي
اسفنج ها
پلي کيت ها
سخت پوستان عالي
نماتودها

درصد رس و سيلت

عمق
r

P

r

P

-5/030

5/555
5/552

-5/152

ns

5/541
5/164
-5/154

ns

5/303
-5/123
-5/107

ns

ns

ns
ns
 Pنشان دهنده مقادير معني داري در آزمون همبستگي است (آزمون همبستگي در سطح  5/50معني
دار است).
 : nsاختالف معني دار نيست.

شکل .0نتايج آزمون  MDSبر پابه الگوهاي تجمعي ماکروبنتوزها در جنوب جزيره قشم .گروه هاي بدست آمده ترکيبي از تفاوت فاکتور
عمق و فراواني ماکروبنتوزها در ايستگاه هاي نمونه برداري است.
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جدول  .0نتايج مربوط به پس آزمون  Duncanبر اساس پارامترهاي محيطي و ويژگي هاي تجمعي موجودات بنتيک ميان گروه هاي
تجمعي حاصل از آزمون .MDS

عمق(متر)

غناي گونه اي

گروه هاي تجمعي
ماکروبنتوزي

ميانگين

انحراف معيار

گروه 1
گروه 2
گروه 3
گروه 4
گروه 0

14/53bc
11/33ab
17/40c
11/57ab
3/40a

6/22
2/46
4/23
3/00
3/13

ميانگين
a

3/54
7/47c
4/31b
4/32b
3/47a

انحراف معيار
5/33
1/27
1/24
1/75
5/01

تراز زيستي
ميانگين
a

5/32
5/63a
5/31a
5/34a
5/31a

انحراف معيار
5/11
5/56
5/57
5/54
5/15

داده ها با نشانه هاي متفاوت در هر ستون داراي اختالف معني دار ( )P<0.05است.

،Chrysopetalidae ،Cirratulidae ،Capitellidae
،Nephtyidae
،Maldanidae
،Magelonidae
 Paraonidaeو  Spionidaeبه همراه استراکودها،
سخت پوستان رده  ، Bodotridaeخانواده Tellinidae
از دوکفه اي ها ،کرم هاي نواري خانواده
 Prosorhochmidaeو نماتودها ترکيب ماکروبنتوزي
غالب را تشکيل مي دهند .اين درحالي است که در
گروه تجمعي  4ترکيب خانواده هاي پلي کيتي غالب
تغيير کرده و شامل  3خانواده ،Amphionomidae
،Nephtyidae
،Cirratulidae
،Capitellidae
 Spionidae ،Pilargidae ،Paraonidaeو Syllidae
مي باشد .همچنين حضور بيشتر دو کفه اي هاي
 Bodotridae ، Tellinidaeها و استراکودها به چشم
مي خورد .در گروه تجمعي  0غالبيت با خارپوستان،
استراکودها و ايزوپودها بوده و تعدادي از خانواده هاي
پلي کيت شامل ،Chrysopetalidae ،Capitellidae
،Paraonidae
،Nephtyidae
،Cossuridae
 Pilargidaeو  Spionidaeنيز حضور دارند.
به عبارت ديگر پنج گروه تجمعي مذکور در عمق
هاي مختلفي قرار ميگيرند و سه گروه با عمق کم،
عمق متوسط و عمق بيشتر را ايجاد کرده اند .عمق در
گروه تجمعي  3با گروه هاي  4 ،2و  0داراي اختالف
معني دار است ( .)P>5/50به اين ترتيب گروه تجمعي
 3با قرار گرفتن در نقاط با عمق بيشتر و باالترين
ميانگين عمقي از ساير گروه ها جدا مي گردد .گروه

بررسي ترکيب ماکروبنتوزي نشان مي دهد که در
هر يک از الگوهاي تجمعي گروه هاي بنتوزي حاضر
متفاوتند .در گروه تجمعي  1خانواده هايي از ستاره
هاي شکننده ،نماتودها  ،ايزوپودها ،استراکودها و
گروهي از خانواده هاي پلي کيت شامل خانواده هاي
غالب  Cirratulidae ،Amphionomidaeو
هاي
خانواده
همراه
به
Paraonidae
 Chrysopetalidaeو  Maldanidaeداراي باالترين
فراواني مي باشند .گروه تجمعي  2تنها گروه تجمعي
است که اسفنج هاي جوان و تازه نشست کرده بر روي
بسترهاي کوچکي چون صدف نرمتنان و يا بقاياي
ساير موجودات و حتي نقب پلي کيتها ديده مي شوند.
در اين گروه اسفنج ها به همراه نماتودها فون غالب را
ايجاد نموده اند .در اين گروه خانواده
 Prosorhochmidaeاز کرم هاي نواري و خانواده
،Capitellidae
،Amphionomidae
هاي
 Maldanidae ،Chrysopetalidae ،Cirratulidaeو
 Paraonidaeاز پلي کيت ها و نيز دوکفه اي هاي
خانواده  Tellinidaeفراوانند .در گروه تجمعي  3که از
نقطه نظر غناي گونه اي و تنوع زيستي با گروه
تجمعي  4مشابه است ،به استثناي گروه تجمعي  2با
ساير گروه ها اختالف معني داري نشان نمي دهد و
پس از گروه تجمعي  2بيشترين تنوع ماکروبنتوزي را
به خود اختصاص مي دهد .در اين گروه  3خانواده از
پلي کيت ها شامل ،Amphionomidae
01
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معني داري نشان مي دهد .غناي گونه اي در گروه
هاي تجمعي  1و  0کمترين و در گروه تجمعي 2
بيشترين مقدار را دارند .در حاليکه شاخص تراز
زيستي اختالفي را در گروه هاي تجمعي مختلف نشان
نمي دهد .با اين وجود ماکروبنتوزها در گروه تجمعي
 0کمترين و در گروه تجمعي  2بيشترين فراواني را
دارند(جدول .)7

هاي تجمعي 2 ،1و  4داراي عمق متوسط و گروه
تجمعي  0داراي عمق کمتر از 15متر مي باشد و
درواقع شامل نزديکترين ايستگاه ها به ساحل است .از
سوي ديگر بيشترين تنوع و غناي گونه اي در گروه
تجمعي  2مشاهده مي گردد .غناي گونه اي گروه
تجمعي  2با گروه هاي  4 ،3 ،1و  0و گروه تجمعي 1
عالوه بر گروه  2با گروه تجمعي  3و  4نيز اختالف

جدول  .7نتايج حاصل از آناليز واريانس يکطرفه با استفاده از آزمون  MDSبراي گروه هاي تجمعي ماکروبنتوزها
1

مجموع مربع ها
پارامترهاي محيطي
عمق (متر)
درصد سيلت و رس
ويژگي هاي تجمعي ماکروبنتوزها
تعدادگونه ها
تراکم (فرد در متر مربع)
ترازي زيستي
غناي گونه اي

2

درجه آزادي

3

ميانگين مربع

ضريب F

P

5/55

433/33
173/73

4
4

122/21
07/22

3/556
5/334

ns

3334/33
1516/63
5/542
65/33

4
4
4
4

2221/53
204/40
5/515
16/63

11/16
15/56
2/10
15/53

5/55
5/55
5/533
5/55

*اختالف ميانگين در سطح 5/50معني دار است.
 : nsاختالف معني دار نيست(Mean square -3 , Degrees of freedom -2 ،Sum of squares -1(.

را پوشش مي دهند .بنابراين مي توان نتيجه گيري
نمود که بافت غالب رسوبي در منطقه مورد مطالعه
بافت گلي رس -سيلت ريز و بسيار ريز مي باشد.
اکثر ماکروبنتوزهاي شناسايي شده در اين مطالعه
متعلق به رده پلي کيت ها مي باشند .پلي کيت ها با
 37خانواده تقريباً در تمام منطقه پراکنش دارند.
فراواني اين موجودات در ايستگاه هاي دانه ريز تر
مانند رس -سيلت بسيار ريز و رس -سيلت ريز نسبت
به بخش هاي دانه درشت تري چون ماسه بسيار ريز و
رس -سيلت متوسط بيشتر است .عالوه بر اين فراواني
پلي کيت ها با افزايش عمق بيشتر مي شود .اسفنج ها
بيشتر در ايستگاه هاي دور از ساحل و در بخش غربي
منطقه مورد مطالعه پراکنده شده و با افزايش عمق
فراواني آنها نيز افزايش مي يابد .نکته قابل توجه اين
است که اسفنج هاي مشاهده شده در اين مطالعه
همگي جوان هستند و به يک بستر سخت براي

 .4بحث و نتيجه گيري
پراکنش سه بعدي داده هاي سنجش از راه دور
اکوستيک نشان مي دهند که تمام منطقه مورد
مطالعه در آبهاي کم عمق واقع شده است .بطوريکه
تمام اعماق ثبت شده بوسيله سينگل بيم اکوساندر در
محدوده عمقي بين  0تا  20متر است .همچنين ،داده
هاي سنجش از راه دور اکوستيک شباهت اغلب نقاط
مورد بررسي را نشان مي دهد .طبق بررسي ويژگي
هاي بافت رسوبي بالغ بر  %35از رسوبات بستر دريا
در منطقه مورد مطالعه گلي است .به عبارت ديگر
بافت رسوبي منطقه تقريباً يکنواخت مي باشد و تنها
درصد ذرات ريز سيلت و رس تفاوت هايي را در بافت
رسوبي منطقه ايجاد نموده است .محاسبه درصد ذرات
ريز رسوبي وجود شش نوع بافت رسوبي را در منطقه
نشان مي دهد .در اين ميان بافت رسوبي رس -سيلت
ريز و رس -سيلت بسيار ريز وسيعترين بخش منطقه
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گروهي ماکروبنتوزها و نيز ميانگين عمق در اين دو
گروه متفاوت است .به اين ترتيب که تمامي اعضاي
گروه تجمعي  1اعم از خارپوستان ،نماتودها،
ايزوپودها ،استراکودها و همه خانواده هاي پلي کيتي
حاضر داراي استراتژي هاي تغذيه اي معلق خواري يا
پوده خواري مي باشند .اين درحالي است که در گروه
تجمعي  0عالوه بر خارپوستان ،استراکودها ،دوکفه اي
ها و پلي کيت هاي معلق يا پوده خوار ،حضور پلي
کيت هاي شکارچي و گوشتخواري چون Nephtyidae
و  Pilargidaeنيز مشاهده مي گردد .در گروه تجمعي
 2با بيشترين ميانگين عمقي غالبيت با اسفنج هاي
جوان به همراه نماتودها است و به دليل حضور
نمايندگاني از راسته هاي مختلف ماکروبنتوزي
همچون کرم هاي نواري ،دوکفه اي ها و پلي کيت ها
اين گروه باالترين تنوع ماکروبنتوزي را نشان مي دهد.
از سوي ديگر دو گروه تجمعي  3و  4داراي ميانگين
عمقي و غناي گونه اي مشابهي هستند .در اين دو
گروه غالبيت با خانواده هاي مختلف پلي کيت است.
در گروه تجمعي  3به استثناي اعضاي خانواده
 Amphionomidaeو  Nephtyidaeساير پلي کيت ها،
دو کفه ايها ،استراکودها و اعضاي خانواده
 Bodotridaeهمگي از مواد معلق موجود در ستون
آب به شکل معلق يا پوده خواري تغذيه مي کنند .در
حاليکه در گروه تجمعي  4تعداد بيشتري از خانواده
هاي شکارچي همچون ،Amphionomidae
 Pilargidae ،Nephtyidaeو  Syllidaeحضور دارند.
لذا براي شناخت بيشتر الگوهاي تجمعي مختلف با
ترکيب ماکروبنتوزي متفاوت به مطالعات بيشتر و
وسيع تري در زمينه اندرکنش هاي درون جمعيتي و
واکنش هاي موجود ميان جمعيت هاي ماکروبنتوزي
نياز است.
در مجموع بر اساس نتايج حاصل از اين پژوهش
بافت رسوبي منطقه مورد مطالعه تقريباً يکنواخت بوده
و تغييرات عمقي نسبتا کم مي باشند لذا ترکيب گونه
اي و در واقع روابط درون اجتماعي مهمترين عامل در

نشست و چسبيدن نياز دارند .اين در حالي است که
اين موجودات چسبنده به بستر در منطقه مورد
بررسي بيشتر در بافت رسوبي سيلت -رس ريز و
چسبيده به بستر هايي از جنس صدف دوکفه اي ها يا
شکم پايان مشاهده شده اند .بنابراين به نظر ميرسد
که اين موجودات بنتيک در مراحل اوليه زندگي همراه
با جريان آب به اين منطقه وارد شده اند ولي بستر
مناسبي براي رشد و بلوغ ندارند و نمي توانند در اين
منطقه ساکن شوند .روند پراکنش و حضور نماتودها
مشابه اسفنج ها است و بنظر مي رسد با حضور پلي
کيت ها رابطه معکوس داشته باشند .بطوريکه
نماتودها تقريباً در اغلب ايستگاه هاي مورد بررسي
حضور و پراکنش دارند و فراواني آنها از شرق منطقه
مورد مطالعه به سمت غرب و نيز از سمت ساحل به
سمت دريا افزايش مي يابد .سخت پوستان عالي در
انواع بافت هاي رسوبي گلي حضور دارند و فراواني و
پراکنش آنها در بخش هاي مختلف منطقه اختالف
معني داري را نشان نمي دهد .در واقع در اين مطالعه
پراکنش عمقي اجتماعات ماکروبنتوزي تحت تاثير
ذرات رسوبي موجود در کف دريا نمي باشد .بنابراين،
با وجود اينکه حضور جانوران بنتيک ساکن بستر دريا
به اندازه ذرات رسوبي بسيار وابسته است ( Rhoads
 ،)1976, Kostylev et al. 2001در اين منطقه نوع
رسوبات بر روي پراکنش و غناي گونه اي تاثير مهم و
معني داري ندارند .در نتيجه در تمام ايستگاه هاي
مورد بررسي با بافت رسوبي نسبتاً يکنواخت ترکيب
گونه اي تقريباً مشابه است .در چنين مواردي براي
شناخت ويژگي هاي اختصاصي اکوسيستم کف دريا و
ارتباط آن با حضور موجودات بنتيک ،الگوهاي تجمعي
ماکروبنتوزها اطالعات بيشتري را نسبت به
خصوصيات ذرات رسوبي منطقه ارائه مي نمايند .بر
اساس نتايج آزمون  MDSگروه هاي تجمعي موجود
در منطقه مورد بررسي داراي ترکيب ماکروبنتوزي
متفاوتي مي باشند .در گروه تجمعي  1و  0غالبيت با
ستاره هاي شکننده (خانواده هاي Amphiuridaeو
 )Ophiotrichidaeاز خارپوستان مي باشد .اما ترکيب
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