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چكيده

جه�ت بررس�ی تنوع گونه ایٍ اجتماعات کرمهای پرت�ار و تاثیر عوامل محیطی بر آن ،پرتاران  4خ�ور بيحد  ،دورق ،غزاله و
غنام در منطقه ماهشهر طي سال های  1375-76مورد بررسي اكولوژيك قرار گرفتند .در اين رابطه شاخصهاي تنوع بهمراه
فاكتورهاي محيطي مورد توجه قرار گرفته و ارتباط ميان شاخصهاي تنوع شانون ،سيمپسون و ترازي هيل با فاكتورهايي چون
دما ،اكس�يژن ،ش�وري ،pH ،دانه بندي و مقداركل ماده آلي بررس�ي ش�دند .فاكتورهاي موثر بر شاخصهاي تنوع در خورهاي
مختلف متفاوت مي باش�ند بطوريكه در خوربيحد دانه بندي ريزتر از  63ميكرون ،درخور دورق مقدار كل ماده آلي و در خور
غنام ش�وري بيش�ترين تاثير را بر تنوع و غالبيت داش�ته اند.در خور غزاله شوري بر تنوع و  pHبر غالبيت بيشترين تاثير را
داش�ته اس�ت .فاكتورهايي كه بيشترين تاثير را بر ترازي محيطي داشته اند در خور بيحد و غنام شوري ،خور دورق  pHو در
خور غزاله مقدار كل ماده آلي بوده است .دركليه خورهاي مورد بررسي تنوع در حد پائيني است و با توجه به اسكله هاي تخليه
و بارگيري نفتكشها ،پتروشيمي بندر امام خميني ،پتروشيمي رازي و تاسيسات بنادر و كشتيراني مي توان آنها را جزو خورهاي
با آلودگي متوس�ط تا آلودگي باال در نظر گرفت .آلوده ترين خور مورد بررس�ي خور غزاله مي باشد كه تغييرات تنوع و غالبيت
نيز در آن معني دار مي باشد.

كلمات کليدی :پرتاران ،فاكتورهاي محيطي ،تنوع،غالبيت ،ترازي محيطي ،خور موسی ،خلیج فارس
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Study on diversity indices and their correlation with environmental factors in polychaetes on four creeks of
Mahshahr region
By: A. Shakouri, Chabahar University of

Maritime and Marine Science. A. Savari, V. Yavari, s. M. B. Nabavi,

Khoramshahr University of Marin Science and Technilogy.
During August 1996-July 1997 polychaetes of 4 creeks, Bihad, Doragh, Ghazaleh and Ghanam (3 stations in each
creek) in Mahshahr region, Iran, was studied. In these studies diversity indices and environmental factors mentioned
and correlation between diversity indices like Shannon, Simpson and evenness of Hill with environmental factors like
temperature, oxygen, salinity, pH, grain size and total organic matter was investigated. Factors effecting on diversity
indices are different in creeks. Grain size in Bihad creek (smaller than 63 micrometer); TOM in ِDoragh creek and
salinity in Ghanam creek have the most effect on diversity and dominance indices. In Gazalrh creek salinity on
diversity and pH on dominance are the most affecting factors. The most effecting factor on evenness in Bihad and
Ghanam creeks are salinity, in Doragh creek is pH and in ghazaleh creek is total organic matter. In all of the studied
creeks diversity is low so spotting them as average polluted and high polluted creeks. The most polluted creek is
Gazaleh which changes of diversity and dominance indices are significant..

Key words: Polychaete, environmental factors, Diversity, Dominance, evenness, Persian Gulf

 پتانسيل،بر اس��اس مذاكره و پيشنهادات مركز تحقيقات شیالت خوزستان
ش��يالتي منطقه و با توجه به نمونه برداری مقدماتی و حذف ایس��تگاههای
 وسط و انتهای هر، ایستگاه(ابتدا12  در نهایت.مش��ابه صورت گرفته اس��ت
.خور) جهت بررسی انتخاب شد

 نمونه های آزمایش شده:1 جدول

مقدمه

مفهوم تنوع گونه اي در اكولوژي بطور وسيعي توسط اكولوژيست ها مورد
 تعداد، اول، جزء مي باشد2  تنوع گونه اي تركيبي از.بحث واقع شده است
گونه هاي يك مجموعه (غناي گونه اي) و دوم ترازي گونه اي كه به چگونگي
 براي محاس��به غناي گونه.توزيع كل افراد در ميان گونه ها اش��اره مي كند
،1اي و ترازي ش��اخصهاي زيادي ارائه ش��ده كه شاخص غالبيت سيمپسون
 با مقايسه.)11( از آن جمله اند3 و شاخص ترازي هيل2شاخص تنوع شانون
ش��اخصهاي تنوع در مناطق مختلف مي توان به وضعيت زيست محيطي و
از س��وي ديگر فاكتورهاي محيطي.نيز آلودگي احتمالي آن مناطق پي برد
 دانه بندي رس��وبات و مقدار كل ماده،pH ، ش��وري، اكس��يژن،مانند دما
آل��ي با تاثي��ر بر تعداد افراد گونه م��ي توانند بر تنوع و غن��اي گونه اي اثر
با توجه به پتانسيل شيالتي خورهاي منطقه ماهشهر و همجواري با.بگذارند
پتروشيمي،تاسيسات متعددي چون اسكله هاي تخليه و بارگيري نفتكشها
 پتروش��يمي رازي و تاسيس��ات بنادر و كشتيراني و با در،بندر امام خميني
نظر گرفتن اهميت پرتاران در بررس��ي هاي بيولوژيك و اكولوژيك(نقش در
 انديكاتور آلودگي،)18( تاثير بر اس��تحكام رسوبات،)16 ، 6( زنجيره غذايي
) و نقش در چرخه6( انديكات��ور تغيي��رات اكولوژيك،)29 ، 24،17،10،7(
 ) بررسي ش��اخصهاي تنوع و ارتباط آنها با فاكترهاي محيطي23(نيتروژن
. چهار خور منطقه ماهشهر انجام گرفت4در پرتاران

مواد و روش كار

 خور بيحد و غزاله در بخش شرقي و دورق و4 منطقه مورد بررسي شامل
) كه اين انتخاب1و جدول1غنام در بخش غربي خور موسي مي باشد (شكل
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نمون��ه ب��رداري از آب و رس��وبات هر دو ماه يكب��ار انجام گرفت که
از کلیه فاکتورهای فیزیکوش��یمیایی و نیز رس��وبات بس��تر در هر ایستگاه
س��ه بار نمونه برداری انجام گرفت كه نمونه هاي آب توس��ط بطري نانسن
و نمونه هاي رس��وب توس��ط گرب ون وين با س��طح 0/1 5متر مربع جمع
آوري ش��دند .براي جدا سازي پرتاران از رسوبات،نمونه ها از الك هاي 0/5
ميليمت��ر عبور داده ش��ده و باقيمانده روي الك در محل��ول بافري فرمالين
 %4و پس از انتقال به آزمايش��گاه در اتانول  %70نگهداري شد (22.14،4
 .)27،در آزمايش��گاه پرتاران پس از جدا س��ازي با تكنيك رز بنگال( ، )8به
كمك كليدهاي مختلف ( )31 ، 28،26،21،9تا حد امكان شناسايي شدند.
فاكتورهاي محيطي مورد بررس��ي عبارتند از دما ،اكس��يژن ،شوري، pH ،
مقدار كل موادآلي 6و دانه بندي رس��وبات 7دماي هوا با دماس��نج جيوه اي،
دماي عمق با دماس��نج واژگون متصل به بطري نانس��ن ،اكس��يژن به روش
10
وينكلر ، 8ش��وري به روش مور)5(9و  pHتوسط  pHمتر ديجيتال پرتابل
اندازه گرفته شدند .تخمين مقدار كل مواد آلي به روش احتراق ()25 ، 19و
بررسي دانه بندي رسوبات با روش بوكانان )2(11انجام گرفت.
جهت بررس��ي ش��اخصهاي تن��وع ،بدليل محدوديت برخ��ي از اين
شاخصها ،از شاخص سيمپسون ،شانون و ترازي هيل استفاده گشت .بعنوان
شاخص غناي گونه اي ،بدليل برابر بودن اندازه نمونه ها ،از شمارش مستقيم
گون��ه ها(تعداد گونه های موجود در نمونه)NO ،جهت مقايس��ه غناي بين
خورها استفاده شد.
ش��اخص سیمپسون نخستین شاخص تنوع بکار رفته در اکولوژی است
در
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و از  0تا  1متغییر اس��ت .این ش��اخص نش��ان می دهد ،دو فردی که بطور
تصادفی از یک جمعیت بیرون کشیده می شوند  ،تا چه اندازه احتمال دارد
ک��ه به یک گونه متعلق باش��ند( .)11چنانچه احتم��ال تعلق دو فرد به یک
گونه باال باشد ،تنوع اجتماع نمونه برداری شده پایین است.
معادله ذیل تنها اجتماعات محدودی که تمام افراد ش��مارش ش��ده اند
بکار می رود.
 = Piسهم فراوانی iامین گونه .
 = niتعداد افراد iامین گونه.
 = Nتعداد کل افراد شناخته شده برای تمام  Sگونه در جمعیت.
3

λ = ∑ pi 2
i =1

ni
pi = , i = 1,2,3......, S
N

احتماالً در اکولوژی اجتماع  ،ش��اخص ش��انون گسترده ترین کاربرد را
دارد .در صورتیکه در نمونه تنها یک گونه حضور داش��ته باشد این شاخص
براب��ر صفر خواهد بود و حداکثر آن زمانی اس��ت که هر فرد متعلق به یک
گونه باشد.
			
 = niتعداد افراد متعلق به  iامین گونه .
 = nتعداد کل افراد نمونه.
3
ni
ni






 = Sتعداد کل گونه ها.
'

H = −∑   ln 
i =1  n 
 n 
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ش��اخص ترازی زیستی بیانگر توزیع مناسب افراد در بین گونه هاست
 .همچنانکه یک گونه منفرد  ،در یک اجتماع غلبه بیش��تری بیابد  ،شاخص
ترازی اصالح شده هیل()E5به صفر نزدیک می شود و این خاصیتی مطلوب
برای یک شاخص ترازی می باشد .از طرف دیگر وجود یک گونه کمیاب در
نمونه  ،مقدار آن را کمتر تغییر می دهد.

N2 −1
N1 − 1

N2و = N1اعداد تنوع هیل
 =Hشاخص شانون

'

			
 =شاخص سیمپسون

= E5

N I = eH
1
λ

= N2

در نمون��ه برداري هاي مختلف روي كليه فاكتورهاي زيس��ت محيطي
اندازه گيري ش��ده محاسبات پايه آماري(ميانگين ،واريانس ،انحراف معيار
و اشتباه معيار) انجام گرفت و تغييرات مربوط به اين فاكتورها نيز از طريق
آنالي��ز واريانس در س��طح ( )p >0/05آزمايش ش��د .همچنين به منظور
بررس��ي همزمان تاثير فاكتورهاي زيس��ت محيطي بر ش��اخصهاي زيستي
سيمپسون،شانون و ترازي هيل ،معادله رگرسيون بين هر شاخص زيستي و
فاكتورهاي محيطي محاسبه شد.

دم��اي آب بي��ن  10/4درجه س��انتیگ��راد در بهمن انتهاي خ��ور غنام تا
 33 /2درجه س��انتی گراد در مرداد ابتداي خ��ور غنام و انتهاي بيحد بوده
است .در هر نوبت نمونه برداري تغييرات دما در بين ايستگاهها قابل مالحظه
نيس��ت .نوسانات شوري بيشتر از دما بوده و در تمام نوبتهاي نمونه برداري
مش��اهده ش��د .اين تغييرات بين 38/5 pptدر بهمن انتهاي خور دورق تا
 51 /3 pptدر مهر انتهاي خور بيحد مي باش��د .با توجه به ميانگين شوري
خورهاي مورد بررس��ي (جدول )2خورهاي غربي (غنام و دورق) نس��بت به
خورهاي شرقي (غزاله و بيحد) شوري نسبتا كمتري داشته اند.
نوسانات اكس��يژن محلول بين  5/2 mg/lدرمرداد وسط خور غزاله تا
 11/7 mg/lدر تير ابتداي خور بيحد بوده و در آذر نس��بت به س��اير ماهها
كمتر است .نوسانات  pHآب بين  7/5در تير ابتداي خور غزاله تا  9/6در
فروردين انتهاي خور دورق بوده و در مرداد در مقايسه با ساير خورها كمتر
مي باشد .تغييرات مقدار كل مواد آلي ( ،)TOMكمابيش ،در تمام نوبتهاي
نمونه برداري مشاهده مي شود .اين تغييرات بين  0/992درصد در مرداد
انتهاي خور غنام تا  30/234درصد در تير وس��ط خور غزاله بوده اس��ت .در
اين بررس��ي خورهاي شرقي (غزاله و بيحد) نسبت به خورهاي غربي (غنام
و دورق)  TOMبيش��تري داشته اند .از نظر دانه بندي رسوبات ( )G Sدر
تمام خورها ذرات ريزتر از  63ميكرون بيش��ترين درصد رسوبات را تشكيل
داده اند.كمترين درصد ذرات ريزتر از  63ميكرون ( )%18/5در مرداد انتهاي
خور غنام و بيشترين آن ( ) % 98/8در آذر وسط خور بيحد است.

نتایج

شكلهاي  2تا  4نوسانات فاكتورهاي محيطي را نشان مي دهد .نوسانات

شکل  -2مقایسه نوسانات اکسیژن و دمای آب (مرداد-75تیر)76
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شکل  -3مقايسه نوسانات شوري و  (pHمرداد -75تير .)76ثبت  pHدر مهر ميسر نشد.

شکل -4مقايسه نوسانات دانه بندي( )GSو مقدار كل ماده آلي( )TOMدر ايستگاههاي مختلف (مرداد -75تير ،GS1 .)76بندي
ريزتر از  63ميكرون؛  ،GS2دانه بندي 63-125ميكرون؛  ،GS3دانه بندي بزرگتر از  125ميكرون.
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در اي��ن مطالع��ه  69گونه متعلق به  28خانواده بررس��ي ش��دند.
بيش��ترين تراكم پرت��اران (ش��كل  )5در آذر  75انته��اي خور غنام
( 1818ف��رد در متر مربع) و كمتري��ن تراكم در تير  ،76ابتداي خور
غزاله(23فرد در متر مربع) مي باش��د .ش��كل 5تغييرات ش��اخصهاي
زيس��تي را نشان مي دهد .بيشترين مقدار شاخص سيمپسون()0/83
و كمترين مقدار ش��اخص ش��انون( )0/38در تير ،1376وس��ط خور
غزاله و كمترين مقدار ش��اخص سيمپسون( )0/05و بيشترين مقدار

شاخص شانون( )3/06در مرداد  ،1375انتهاي خور غنام بوده است.
بيش��ترين مقدار ترازي هيل( )1/2مربوط به ابتداي خور غزاله در تير
 1376و كمترين آن( )./36مربوط به انتهاي خور غنام در آذر 1375
مي باش��د .غناي گونه اي در خورهاي مورد بررس��ي در سطح پاييني
است(شكل .)7انتهاي خور غنام در مرداد  1375با  30گونه يشترين
و ابت��داي خور غزال��ه در مهر  1375با  3گونه كمترين غناي گونهاي
را داشته اند.

شکل  -5مقايسه تراكم پرتاران (تعداد در متر مربع).در منطقه خور موسی1375/1376

شکل  -6مقايسه شاخصهاى زيستى در ايستگاههاي مختلف در منطقه خور موسی(مرداد -75تير)76
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شکل  -7مقايسه نوسانات غناي گونه اي در ايستگاههاي مختلف(مرداد -75تير N0 ( ،)76تعداد گونه ها)

جدول -2آمار پايه فاكتورهاي ريست محيطي و شاخصهاي تنوع در خورهاي مورد بررسي(مرداد -75تير ،TOM.)76مقدار كل ماده آلی؛  ،GSدانه بندي.
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در جدول  3معادالت رگرسيون فاكتورهاي محيطي با شاخصهاي
زيس��تي هر خور بهم��راه ضريب تعيين  R²ارائه ش��ده اس��تR² .
نش��ان مي دهد كه هر معادله رگرس��يون چند در ص��د مقدار واقعي
ش��اخص تنوع مربوط را نشان مي دهد .چنانچه در صد تاثير هر يك
از فاكتورهاي محيطي (جدول )4در  R²معادله رگرسيون ضرب شود

درصد تاثير هر يك از فاكتورهاي محيطي بر ش��اخص تنوع بدس��ت
مي آيد .بر اين اساس در خورهاي غزاله و غنام شوري ،در خور دورق
TOMو در خور بيحد دانه بندي ريزتر از  63ميكرون نسبت به ساير
فاكتورها تاثير بيشتري بر شاخص تنوع داشته اند.

جدول -3معادالت رگرسيون بين فاكتورهاي زيست محيطي و شاخصهاي تنوع در خورهاي مورد بررسي در منطقه خور موسی(.)1375 -76
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جدول -4در صد تاثير هر يك از فاكتورهاي محيطي بر  R²مربوط به معادالت رگرسيون شاخص تنوع،غالبيت و ترازي محيطي در خورهاي مورد
بررسي(مرداد -75تير،TOM.)76مقدار كل ماده آلي؛،GSدانه بندي.

بر اس��اس معادالت رگرس��يون با توجه به عالم��ت ضريب هر يك از
فاكتوره��اي محيطي مي توان ب��ه ارتباط مثبت يا منفي آن فاكتور با
ش��اخص زيستي مربوط پي برد .بررس��ي هاي آماري(جدول )5نشان
مي دهدكه در تمام خورها(بجز بيحد) بين دما و ش��وري همبستگي
مثبت معني دار مش��اهده مي ش��ود .در خور بيحد بين تراكم افراد با

دانه بندي ريزتر از  63ميكرون و در خور غنام بين تراكم افراد و شوري
همبس��تگي منفي معني دار وجود دارد .مطابق جداول آناليز واريانس
فاكتورهاي زيس��ت محيطي و شاخصهاي زيس��تي (جداول6و)7تنها
تف��اوت معني دار( )p >0/05تنها تفاوت معني دار مربوط به تغييرات
شاخص تنوع و شاخص غالبيت در خور غزاله مي باشد.

جدول -5همبستگي بين فاكتورهاي زيست-محيطي در خورهاي مورد بررسي (مرداد - 75تير ،TOM(.)76مقدار كل ماده آلي ؛  ،GS1دانه بندي ريزتر
از 63ميكرون؛  ،GS2دانه بندي  63-125ميكرون؛  ،GS3دانه بندي بزرگتر از  125ميكرون؛ *معني دار در سطح  0/05؛ **معني دار در سطح .) 0/01
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جدول  -6آنالیز واریانس فاکتورهای زیست محیطی در خورهای مورد بررسی (مرداد-75تیر )76در سطح ( .P>0/05ر ، TOMمقدار کل ماده آلی؛
 ،GSدانه بندی؛  df=2,15؛ ft = 3,63؛  =nsبی معنی)

جدول  -7آنالیز واریانس شاخصهای زیستی در خورهای مورد بررسی (مرداد-75تیر )76در سطح  df=2,15( .P>0/05؛ft= 3,63؛  =nsبی معنی؛
* = معنی دار)
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بحث و نتیجه گیری
در ميان گروههاي زيس��تي مختل��ف ظهور فون پرتار در منطقه به
طور واضحي باالتر است كه نشاندهنده درجه بااليي از ارتباط داخلي
و س��ازگاري اين موجودات با چنين محيط منحصر به فردي است .در
بس��ترهاي گلي مورد بررس��ي تراكم موجودات در هر منطقه متفاوت
اس��ت زيرا توزيع اف��راد بصورت توزيع لکه ای( كپه اي) 12مي باش��د
كه  Martinو همكاران( )1993نيز به اين مورداش��اره كرده( )13و
افزوده اند كه با افزايش س��طح نمونه برداري ،تفاوت در تراكم كاهش
مي يابد .تغييرات تراكم افراد در ايستگاههاي مختلف هر خور تفاوت
معني داري نش��ان نمي دهد هر چند كه نوسانات تراكم در خورهاي
غزاله و بيحد نسبتا قابل توجه بوده و از دو خور ديگر بيشتر مي باشد.
نوس��انات تراكم تابعي از ظرفیتهای محیطی ،نوس��انات توليد مثل و
بازگشت 13مي باش��د .كاهش در تخمريزي يا عدم تخم ريزي ممكن
اس��ت در اثر نقصان غذا ي��ا افزايش انرژي مصرف��ي جهت روندهاي
متابوليك ناشي از استرس و وضعيتهاي محيطي مانند نوسانات شوري
و دما ،كاهش اكسيژن ،سولفيد هيدروژن و تغييرات كمي و كيفي غذا
باشد( .)1بررسي هاي آماري نيز مويد اين مطلب است چراكه در تمام
خورها بين تراكم با شوري و  TOMهمبستگي منفي و بين تراكم با
اكس��يژن همبستگي مثبت ديده مي شود .بعالوه در خور بيحد تراكم
با دانه بندي ريز تر از 63ميكرون همبستگي منفي معني دار دارد كه
باتوجه به رابطه مثبت دانه بندي و  TOMقابل توجيه است.
پايين بودن غناي گونه اي در خورهاي مورد بررس��ي با مطالعاتي
كه روي توزيع و فراواني جانوران و گياهان خور انجام ش��ده مطابقت
دارد( .)20اين مطالعات نش��ان مي دهن��د كه تعداد گونه هاي داخل
خور از تعداد گونه هاي دريايي يا آبهاي ش��يرين كمتر مي باش��د
( .)15علت اين امر اين است كه موجودات آب شيرين قادر به تحمل
افزايش ش��وري خور و موجودات دريايي قادر به تحمل كاهش شوري
خور نمي باشند كه البته با توجه به اينكه خور موسي يك خور منفي
است شوري باالي آب سبب پايين بودن غناي گونه اي شده و انتظار
مي رود كه گونه هاي غالب ،گونه هاي بس��يار مقاوم به شوري باشند.
از ديگر علل عنوان ش��ده ،نوس��انات ش��رايط محيطي خور مي باشد.
اين نوس��انات چنان ش��دتي دارند كه تنها گونه هاي كمي از لحاظ
فيزيولوژيكي براي زيس��تن در آن تخص��ص يافته اند .علت ديگر اين
اس��ت كه موجوديت خورها از نظر زمين شناس��ي آنقدر كفايت نمي
كند تا توس��عه گونه هاي مربوط به خور كامل شود و دليل آخر تنوع
كم توپوگرافي خورها مي باشد (عمدتاً گلي)كه سبب شده تا در آنها
كنج هاي اكولوژيك 14كمتر و در نتيجه گونه هاي كمتر وجود داشته
باشد(.)20
اجتماع پرتاران بس��ترهاي گلي بصورت يك اجتماع بسيار همگون
ديده مي ش��ود كه تنوع پاييني دارد .فقدان زيستگاههاي مختلف در
چنين اجتماعي ،به گونه هايي كه لزوما به موقعيتهاي محيطي خاصي
عادت پيدا نكرده اند امكان حضور مي دهد ( )14و اين امر از تنوع مي
كاهد .در مناطقي كه فاكتوره��اي محيطي براي نگهداري گونه هاي
مختلف مناس��ب است و نوع بستر اجازه همزيستي موجودات مختلف
در ريززيس��تگاههاي 15گوناگ��ون را مي دهد ،تن��وع گونه ای و غناي
در
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گون��ه اي باالتر مي رود( )14در صورتي كه ايس��تگاه هاي مربوط به
خورهاي مورد بررسي هيچكدام اختالف زيادي در نوع بستر با يكديگر
نداش��ته اند و معني دار نبودن تغييرات دان��ه بندي هاي مختلف در
ايستگاههاي هر خور نيز مويد اين مطلب است .يكنواخت بودن بستر
فاكتوري موثر در پايين بودن س��طح هتروژني گونه ها است .چنانچه
سطح بستر يكنواخت بوده و توسط گونه هاي غالب اشغال شده باشد،
مانند آنچه در اين بررس��ي مشاهده گرديده ،از تنوع گونه اي كاسته
مي ش��ود( .)3از آنجا كه بين ش��اخص تنوع و غالبيت رابطه معكوس
وجود دارد،مش��اهده مي ش��ود كه با كاهش تنوع بر غالبيت گونه اي
افزوده ش��ده است .از ساير عوامل موثر در پايين بودن تنوع مي توان
به فشردگي رسوب ،كه در بسياري از نمونه هاي رسوبي مورد بررسي
نيز مش��اهده شده ،کمبود اکسیژن 16درس��طح صفر و باال بودن مواد
آلي اشاره كرد( .)14در خورهاي مورد بررسي شوري ،مقدار كل ماده
آلي و دانه بندي ريزتر از  63ميكرون بيشترين تاثير را بر تنوع داشته
ان��د .فاكتورهاي مذكور به اضافه pHبروي غالبيت نيز بيش��ترين اثر
را م��ي گذارن��د .براي پي بردن به وضعيت منطقه به كمك ش��اخص
تنوع ش��انون ،چنانچه ش��اخص از  1كوچكتر باش��د احتمال آلودگي
باال اس��ت .اگر بين 1تا3باشد ،آلودگي متوسط و اگر از 3بزرگتر باشد
منطقه فاقد آلودگي اس��ت( .)30بر اين اس��اس وسط خور غزاله از در
تمام سال از آلودگي بااليي برخوردار است .ساير مناطق نيز در برخي
ماهها آلودگي باال و در بقيه سال آلودگي متوسط دارند .يكي از منابع
آالينده در خور موس��ي اس��كله بند مي باشد .از اين اسكله صادرات و
واردات نفت و مشتقات آن صورت مي گيرد .نشت مواد نفتي ناشي از
بارگيري و تخليه كشتي ها در اين اسكله موجب آلودگي منطقه شده
اس��ت بطوريكه در برخي نواحي آثار نفت را مي توان در س��طح آب و
رس��وبات بوضوح مشاهده كرد .اين تاسيس��ات دقيقاً در مدخل خور
غزاله قرار داش��ته و بيش از همه فوناي اي��ن خور را تحت تاثير خود
قرار مي دهد بطوريكه بنتوزهاي اين خور از تنوع كمتري نس��بت به
س��اير خورها برخوردار است .الزم به ذكر است كه در مكانهايي مانند
خورها و مصبها تاثير متقابل و توام درجه حرارت و ش��وري در برخي
آبزيان قادر است تاثيراتي متفاوت بر سميت عوامل آالينده و نيز نحوه
زيس��ت آبزيان بگذارد( .)12تغييرات شاخصهاي تنوع و غالبيت تنها
بين ايس��تگاههاي خور غزاله معني دار بوده كه بدليل تغييرات نسبتا
زياد غناي گونه اي و تراكم افراد در آن ايستگاهها مي باشد.
عموما بين غالبيت (ش��اخص سيمپس��ون) و ترازي محيطي()E5
ارتب��اط معكوس وجود دارد چرا كه غالبي��ت نمايانگر توزيع افراد در
بين گونه هاي غالب اس��ت و ترازي محيطي نشان دهنده توزيع افراد
در بي��ن گونه ها مي باش��د .زماني كه تمام گونه هاي يك ايس��تگاه
فراواني يكس��ان دارند يك ش��اخص ترازي حداكثر مي شود .مقايسه
ميانگين هاي  E5نشان مي دهد كه بهترين توزيع جمعيت بين گونه
ها مربوط به خور بيحد بوده و خورهاي دورق ،غنام و غزاله پس از آن
قرار دارند .شوري ،مقدار كل ماده آلي و  pHفاكتورهايي هستند كه
در اين بررسي بيشترين تاثير را روي ترازي محيطي دارند.

146

1387  زمستان،81 شماره

پاورقی ها

cology.Oxford University Press.x+420 pp.
11-Ludwig,J.A. & ;J.F.Raynolds.1988.Statistical ecology, A
primer on methods and computing.John Wiley & Sons New York.
xvii+337pp.

1-Simpson,λ
2-Shannon,H’
3-Hill,E5

12-Mance,G.1990.Pollution threat of heavy metals in aquatic
environment. Elsevier Science Publishers LTD.xii+372PP.
13-Martin,D.1996.

A

new

species

of

4-Polychaeta
5-Van veen

polydora

(Polychaeta,Spionidae)associated with the excaviting sponge Clonia
viridis (Porifera,Hadromerida)in the northwestern Mediteranian
Sea.Ophelia.45(3):159-174.

6-TOM
7-GS
8-Winkler
9-Mohr

14-Martin,D.;E.Ballesteros,J.M.Gilli&C.Palacine.1993.Small
scale structure of infaunal polychaete communities in n Estuarine
environment:Methodological

approach.Estuar.Coast.Shelf.

Sci.36:47-58.

10-Hatch
11-Buchanan
12-Patchiness
13-Recruitment

15-Mclusky,D.1989.The stuarine ecosystem.2 nd ed.Chapman and
Hall.New York.viii+215PP.

14-Nich
15-Microhabitat

16-Meadows, P.S. 1995. An introduction to marine science.2 nd

16-Hypoxia

ed.Blackie Academic & Professional.ix+285.
17-Miron,G.;V.Brock&E.Kristensen.1994.
on the ventilation

behaviour of

the polychaete Nereis

virens(Sars) .J.exp.mar.Biol.Ecol.184:67-81.
18-Mudroch,A.&Azcue.1995.Manual

of

aquatic

role

of

sediment

sampling.CRC press.Inc.219pp.
19-Neira,C.

&;T.Hopner.1994.The

filiformis ( Capitellidae,Polychaeta )

Heteromastus

in organic carbon cycling.

Ophelia.39(1):55-73.
20-Nybakken,J.W.1997.Marine biology: An ecological approach.4
th ed.Addison-Wesley Educational PublishersInc. xiii+481pp.
21-O’donnel,M.A.1991.Illustrated

keys

fauna of Persian Gulf prepared for

to

the

Arabian

flora

and

American Oil

Company,Dhahran,Saudi Arabia.Saudi Arabia Tetra Tech,LTD.
22-Pascual,M.;J.Nunez&G.San

Martin.1996.Exogon

aeta:Syllidae:Exogoninae) endobiontics of

(Polych

sponges from

the

Canary and Maderia islands with description of two new specise.
Ophelia.45(1):67-80.
23-Pelegri,S.P. & ;T.H.Blackburn.1995. Effect of bioturbation
by Nereis sp., Mya arenaria and Ceratoderma on Nitrification
and denitrification in eastuarin sediments.Ophelia .42:289-299.
24-Phillips-David,J.H. & ;A.Segar-Douglas.1986.Use of bioindicators in monitoring conservative contaminants:Program design
imperatives.Mar.Pollut.bull.17(1):10-17.
25-Sarda,R.;I.Valiela&K.Foreman.1995.Life

cycle,demography

and production of Marenzelleria viridis in a salt

marsh of

Southern New England.J.mar.bio.Ass.U.K.75:725-738.
26-Sterrer,w.1986.Marine fauna and
Wiely&Sons.232-256.

امور دام و آبزيان

در

منابع مورد استفاده

Effects of mercury

flora of Bermuda.John

1-Bochert,R.;M.L.Zetller&A.Bochert.1996.Variation

in

reproductive status,larval occurance and recruitment

the
in an

estuarine population of Marenzelleri viridis(Polychaeta:Spionidae).
Ophelia.45(2):127-142.
2-Buchanan,J.B.1984.Sediment analysis.-in: Methods

for

study of marine benthos .A.Holm&A.D.Macintyre

the
(eds).

Blackwell.Oxford.41-64.
3-Buzhinskaja,G.N.1991.Diversity
polychaetes

in

shelf

and

ecosystems

biomass

of

of Far Eastern of the

U.S.S.R. Ophelia.suppl.5: 539-545.
4-Caron,A.;l.Boucher,G.Desrosiers&C.Retiere.1995.

Population

dynamic of the polychaete Nephthys caeca in an Intertidal
eastuarine environment.J.Mar.bio.Ass.U.K.75:871-884.
5-Clesceri,L.S.;A.E.Greenberg&R.R.Trussel.1988.Standard
methods for the examination of water and waste water.17 th
ed.APHA-AWWA-WPCF Pub.ix+743pp.
6-De

Silva,S.S.

&

;T.A.Anderson1995.Fish

nutriation

in

aquaculture.1 st ed.Chapman & Hall.London.xix+319pp.
7-Hilly,C.A. & ;M.Glemarec.1991.Polychaetes as biological
indicators to measure organic enrichment.Ophelia suppl.5: 696705
8-Holm,N.A. & ;A.D.Macintyre.1984.Methods for the study of
marine benthos.Blackwell.London.
9-Jones,D.A.1986.A field guide to the seashores of Kuwait.
University of Kuwait.
10-Levinton Jeffry, S .1995.Marine biology,function,biodiversity,e

147

...بررسی شاخصهای تنوع و

genera Capitella, Capitomastus and Capitellides (Polychaeta).

27-Sunil

Kumar,R.;A.Antony.1994.Impact

Ophelia suppl.5:275-282.

parameters on polychaetous annelids in the mangroves swamps

30-Welch,E.B.1992.Ecological effect&waste water.2 nd ed.

of Cochin,south west coast of India.Indian J.mar.Sci.23:137-142.

Capman&Hall.x+425pp.

28-Ushakov,P.V.1965. Polychaeta of the eastern seas of the

31-Wesenberg-Lund,E.1944.Polychaetes of the Iranian Gulf.

U.S.S.R.Zoological Institute of the Academy of Science of the

Danish Sci.inv.in Iran.pt.iv.247-390.

U.S.S.R. No.56.xxvi.419pp.
29-Warren,L.M.1991. Problems in

148

امور دام و آبزيان

در

of

environmental

capitellids taxonomy. The

