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بررسي شاخص هاي تنوع و ارتباط آنها با فاكتورهاي 
محیطي در پرتاران برخی از خورهای منطقه ماهشهر

چکید ه
   جه�ت بررس�ی تنوع گونه اٍی اجتماعات کرمهای پرت�ار و تاثیر عوامل محیطی بر آن، پرتاران 4 خ�ور بیحد ، دورق، غزاله و 
غنام در منطقه ماهشهر طي سال های 76-1375 مورد  بررسي اکولوژیک قرار گرفتند. در این  رابطه شاخصهاي تنوع بهمراه 
فاکتورهاي محیطي مورد توجه قرار گرفته و ارتباط میان شاخصهاي تنوع شانون، سیمپسون و ترازي  هیل با فاکتورهایي چون 
دما، اکس�یژن، ش�وري، pH، دانه بندي و مقدارکل ماده آلي بررس�ي ش�دند. فاکتورهاي موثر بر شاخصهاي تنوع در خورهاي 
مختلف متفاوت مي باش�ند بطوریکه در خوربیحد دانه بندي ریزتر از 63 میکرون، درخور دورق مقدار کل ماده آلي و در خور 
غنام ش�وري  بیش�ترین تاثیر را بر  تنوع و غالبیت داش�ته اند.در خور غزاله شوري بر تنوع و pH بر غالبیت بیشترین تاثیر را 
داش�ته اس�ت. فاکتورهایي که بیشترین تاثیر را بر  ترازي محیطي داشته اند در خور بیحد و غنام شوري، خور دورق pH و در 
خور غزاله مقدار کل ماده آلي بوده است. درکلیه خورهاي مورد بررسي تنوع در حد پائیني است و با توجه به اسکله هاي تخلیه 
و بارگیري نفتکشها، پتروشیمي بندر امام خمیني، پتروشیمي رازي و تاسیسات بنادر و کشتیراني مي توان آنها را جزو خورهاي 
با آلودگي متوس�ط تا آلودگي باال در نظر گرفت. آلوده ترین خور مورد بررس�ي خور غزاله مي باشد که تغییرات تنوع و غالبیت 

نیز در آن معني دار مي باشد.  

کلمات کلید ی: پرتاران، فاکتورهاي محیطي، تنوع،غالبیت، ترازي محیطي، خور موسی، خلیج فارس
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مقد مه
    مفهوم تنوع گونه اي در اکولوژي بطور وسیعي توسط اکولوژیست ها مورد 
بحث واقع شده است. تنوع گونه اي ترکیبي از ۲ جزء مي باشد، اول، تعداد 
گونه هاي یک مجموعه )غناي گونه اي( و دوم ترازي گونه اي که به چگونگي 
توزیع کل افراد در میان گونه ها اش��اره مي کند. براي محاس��به غناي گونه 
اي و ترازي ش��اخصهاي زیادي ارائه ش��ده که شاخص غالبیت سیمپسون1، 
شاخص تنوع شانون۲ و شاخص ترازي هیل٣ از آن جمله اند)11(. با مقایسه 
ش��اخصهاي تنوع در مناطق مختلف مي توان به وضعیت زیست محیطي و 
نیز آلودگي احتمالي آن مناطق پي برد.از س��وي دیگر فاکتورهاي محیطي 
مانند دما، اکس��یژن، ش��وري، pH، دانه بندي رس��وبات و مقدار کل ماده 
آل��ي با تاثی��ر بر تعداد افراد گونه م��ي توانند بر تنوع و غن��اي گونه اي اثر 
بگذارند.با توجه به پتانسیل شیالتي خورهاي منطقه ماهشهر و همجواري با 
تاسیسات متعددي چون اسکله هاي تخلیه و بارگیري نفتکشها،پتروشیمي 
بندر امام خمیني، پتروش��یمي رازي و تاسیس��ات بنادر و کشتیراني و با در 
نظر گرفتن اهمیت پرتاران در بررس��ي هاي بیولوژیک و اکولوژیک)نقش در 
زنجیره غذایي )6 ، 16(، تاثیر بر اس��تحکام رسوبات)18(، اندیکاتور آلودگي 
)۲۴،17،1٠،7 ، ۲۹(، اندیکات��ور تغیی��رات اکولوژیک)6( و  نقش در چرخه 
نیتروژن)۲٣ ( بررسي ش��اخصهاي تنوع و ارتباط آنها با فاکترهاي محیطي 

در پرتاران۴ چهار خور منطقه ماهشهر انجام گرفت.

مواد  و روش کار
   منطقه مورد بررسي شامل ۴ خور بیحد و غزاله در بخش شرقي و دورق و 
غنام در بخش غربي خور موسي مي باشد )شکل1و جدول1( که این انتخاب 

بر اس��اس مذاکره و پیشنهادات مرکز تحقیقات شیالت خوزستان، پتانسیل 
ش��یالتي منطقه و با توجه به نمونه برداری مقدماتی و حذف ایس��تگاههای 
مش��ابه صورت گرفته اس��ت. در نهایت 1۲ ایستگاه)ابتدا، وسط و انتهای هر 

خور( جهت بررسی انتخاب شد.

Pajouhesh & Sazandegi No 81 pp: 136 - 148

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

جدول 1: نمونه های آزمایش شده
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   نمون��ه ب��رداري از آب و رس��وبات  هر دو ماه یکب��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 که نمونه هاي آب توس��ط بطري نانسن 
و نمونه هاي رس��وب توس��ط گرب ون وین با س��طح۵ ٠/1  متر مربع جمع 
آوري ش��دند. براي جدا سازي پرتاران از رسوبات،نمونه ها از الک هاي ۵/٠ 
میلیمت��ر عبور داده ش��ده و باقیمانده روي الک در محل��ول بافري فرمالین 
۴%   و پس از انتقال به آزمایش��گاه در اتانول 7٠% نگهداري شد )۲۲,1۴،۴ 
،۲7(. در آزمایش��گاه پرتاران پس از جدا س��ازي با تکنیک رز بنگال)8( ، به 
کمک کلیدهاي مختلف )۲8،۲6،۲1،۹ ، ٣1( تا حد امکان شناسایي شدند. 
 ، pH ،فاکتورهاي محیطي مورد بررس��ي عبارتند از دما، اکس��یژن، شوري
مقدار کل موادآلي6 و دانه بندي رس��وبات7 دماي هوا با دماس��نج جیوه اي، 
دماي عمق با دماس��نج واژگون متصل به بطري نانس��ن، اکس��یژن به روش 
وینکلر8 ، ش��وري به روش مور۹)۵(و pH توسط pH متر دیجیتال پرتابل1٠ 
اندازه گرفته شدند. تخمین مقدار کل مواد آلي به روش احتراق )1۹ ، ۲۵(و 

بررسي دانه بندي رسوبات با روش بوکانان11)۲( انجام گرفت.
   جهت بررس��ي ش��اخصهاي تن��وع، بدلیل محدودیت برخ��ي از این 
شاخصها، از شاخص سیمپسون، شانون و ترازي هیل استفاده گشت. بعنوان 
شاخص غناي گونه اي، بدلیل برابر بودن اندازه نمونه ها، از شمارش مستقیم 
گون��ه ها)تعداد گونه های موجود در نمونه، NO(جهت مقایس��ه غناي بین 

خورها استفاده شد.
ش��اخص سیمپسون نخستین شاخص تنوع بکار رفته در اکولوژی است 

و از ٠ تا 1 متغییر 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)11(. چنانچه 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.
    Pi = سهم فراوانیi امین گونه .   

 ni = تعداد افرادi امین گونه.   
N = تعداد کل افراد شناخته شده برای تمام S گونه در جمعیت.
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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.
 ni = تعداد افراد متعلق به i امین گونه .    

      n = تعداد کل افراد نمونه.
 S = تعداد کل گونه ها.
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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)E۵(به 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.

1
15

1

2

−
−=

N
NE

N۲وN1 =  اعداد تنوع هیل   

H= شاخص شانون

%= شاخص سیمپسون   

در نمون��ه برداري هاي مختلف روي کلیه فاکتورهاي زیس��ت محیطي 
اندازه گیري ش��ده محاسبات پایه آماري)میانگین، واریانس،   انحراف معیار 
و اشتباه معیار( انجام گرفت و تغییرات مربوط به این فاکتورها نیز از  طریق 
آنالی��ز واریانس  در س��طح )٠/٠۵< p( آزمایش  ش��د. همچنین به منظور 
بررس��ي همزمان تاثیر فاکتورهاي زیس��ت محیطي بر ش��اخصهاي زیستي 
سیمپسون،شانون و ترازي هیل، معادله رگرسیون بین هر شاخص زیستي و 

فاکتورهاي محیطي محاسبه شد.

نتایج
شکلهاي ۲ تا ۴ نوسانات فاکتورهاي محیطي را نشان مي دهد. نوسانات 

'H
I eN = 

λ
1

2 =N
 

شکل 2- مقایسه نوسانات اکسیژن و دمای آب )مرداد75-تیر76(

 دم��اي آب بی��ن 1٠/۴ درجه س��انتی گ��راد در بهمن انتهاي خ��ور غنام تا 
۲/ ٣٣ درجه س��انتی گراد در مرداد ابتداي خ��ور غنام و انتهاي بیحد بوده 
است. در هر نوبت نمونه برداري تغییرات دما در بین ایستگاهها قابل مالحظه 
نیس��ت. نوسانات شوري بیشتر از دما بوده و در تمام نوبتهاي نمونه برداري 
مش��اهده ش��د. این تغییرات بینppt ٣8/۵ در بهمن  انتهاي خور دورق تا  
ppt ٣/ ۵1 در مهر انتهاي خور بیحد مي باش��د. با توجه به میانگین شوري 
خورهاي مورد بررس��ي )جدول۲( خورهاي غربي )غنام و دورق( نس��بت به 

خورهاي شرقي )غزاله و بیحد( شوري نسبتا کمتري داشته اند.

نوسانات  اکس��یژن محلول بین mg/l ۵/۲ درمرداد وسط خور غزاله تا 
mg/l 11/7 در تیر ابتداي خور بیحد بوده و در آذر نس��بت به س��ایر ماهها 
کمتر است. نوسانات pH  آب بین 7/۵ در تیر ابتداي خور غزاله تا ۹/6  در 
فروردین انتهاي خور دورق بوده و در مرداد در مقایسه با سایر خورها کمتر 
مي باشد. تغییرات مقدار کل مواد آلي )TOM(، کمابیش، در تمام نوبتهاي 
نمونه برداري مشاهده     مي شود. این تغییرات بین ٠/۹۹۲ درصد در مرداد 
انتهاي خور غنام تا ٣٠/۲٣۴ درصد در تیر وس��ط خور غزاله بوده اس��ت. در 
این بررس��ي خورهاي شرقي )غزاله و بیحد( نسبت به خورهاي غربي )غنام 
و دورق( TOM بیش��تري داشته اند. از نظر دانه بندي رسوبات )G S( در 
تمام خورها ذرات ریزتر از 6٣ میکرون بیش��ترین درصد رسوبات را تشکیل 
داده اند.کمترین درصد ذرات ریزتر از 6٣ میکرون )18/۵%( در مرداد انتهاي 

خور غنام و  بیشترین آن )۹8/8 % ( در آذر وسط خور بیحد است.
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شکل 3- مقایسه نوسانات شوري و pH) مرداد75- تیر76(. ثبت pH در مهر میسر نشد. 

شکل4- مقایسه نوسانات دانه بندي)GS( و مقدار کل ماده آلي)TOM( در ایستگاههاي مختلف )مرداد75- تیرGS1 .)76، بندي 

ریزتر از 63 میکرون؛ GS2،  دانه بندي125-63 میکرون؛ GS3، دانه بندي بزرگتر از 125 میکرون.

بررسی شاخص های تنوع و...
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   در ای��ن مطالع��ه 6۹ گونه متعلق به ۲8 خانواده بررس��ي ش��دند. 
بیش��ترین تراکم پرت��اران )ش��کل ۵( در آذر 7۵ انته��اي خور غنام 
)1818 ف��رد در متر مربع( و کمتری��ن تراکم در تیر 76، ابتداي خور 
غزاله)۲٣فرد در متر مربع( مي باش��د. ش��کل۵ تغییرات ش��اخصهاي 
زیس��تي را نشان مي دهد. بیشترین مقدار شاخص سیمپسون)8٣/٠(

و کمترین مقدار ش��اخص ش��انون)٠/٣8( در تیر1٣76، وس��ط خور 
غزاله و کمترین مقدار ش��اخص سیمپسون)٠/٠۵( و بیشترین مقدار 

شاخص شانون)٣/٠6( در مرداد 1٣7۵،  انتهاي خور غنام بوده است.
بیش��ترین مقدار ترازي هیل)1/۲( مربوط به ابتداي خور غزاله در تیر 
1٣76 و کمترین آن)٣6/.( مربوط به انتهاي خور غنام در آذر 1٣7۵ 
مي باش��د. غناي گونه اي در خورهاي مورد بررس��ي در سطح پاییني 
است)شکل7(. انتهاي خور غنام در مرداد 1٣7۵ با ٣٠ گونه یشترین 
و ابت��داي خور غزال��ه در مهر 1٣7۵ با ٣ گونه کمترین غناي گونه اي 

را داشته اند.

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

شکل 6- مقایسه شاخصهای زیستی در ایستگاههاي مختلف در منطقه خور موسی)مرداد75- تیر76( 
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شکل 7- مقایسه نوسانات غناي گونه اي در ایستگاههاي مختلف)مرداد75- تیرN0 ( ،)76 تعداد گونه ها(

جدول2- آمار پایه فاکتورهاي ریست محیطي و شاخصهاي تنوع در خورهاي مورد بررسي)مرداد75- تیرTOM.)76، مقدار کل ماده آلی؛ GS، دانه بندي.

بررسی شاخص های تنوع و...
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    در جدول ٣ معادالت رگرسیون فاکتورهاي محیطي با شاخصهاي 
 R² .ارائه ش��ده اس��ت  R² زیس��تي هر خور بهم��راه ضریب تعیین
نش��ان مي دهد که هر معادله رگرس��یون چند در ص��د مقدار واقعي 
ش��اخص تنوع مربوط را نشان مي دهد. چنانچه در صد تاثیر هر یک 
از فاکتورهاي محیطي )جدول۴( در R² معادله رگرسیون ضرب شود 

درصد تاثیر هر یک از فاکتورهاي محیطي بر ش��اخص تنوع بدس��ت 
مي آید. بر این اساس در خورهاي غزاله و غنام شوري، در خور دورق   
TOMو در خور بیحد دانه بندي ریزتر از 6٣ میکرون نسبت به سایر 

فاکتورها تاثیر بیشتري بر شاخص تنوع داشته اند.

جدول3- معادالت رگرسیون بین فاکتورهاي زیست محیطي و شاخصهاي تنوع در خورهاي مورد بررسي در منطقه خور موسی)76- 1375(.
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جدول4- در صد تاثیر هر یک از فاکتورهاي محیطي بر R² مربوط به معادالت رگرسیون شاخص تنوع،غالبیت و ترازي محیطي در خورهاي مورد 

بررسي)مرداد75- تیرTOM.)76،مقدار کل ماده آلي؛GS،دانه بندي.

جدول5- همبستگي بین فاکتورهاي زیست-محیطي در خورهاي مورد بررسي )مرداد75 - تیرTOM(.)76، مقدار کل ماده آلي ؛ GS1، دانه بندي ریزتر 

از 63میکرون؛ GS2، دانه بندي 125-63 میکرون؛ GS3، دانه بندي بزرگتر از 125 میکرون؛ *معني دار در سطح 0/05 ؛ **معني دار در سطح 0/01 (.

دانه بندي ریزتر از 6٣ میکرون و در خور غنام بین تراکم افراد و شوري 
همبس��تگي منفي معني دار وجود دارد. مطابق جداول آنالیز واریانس 
فاکتورهاي زیس��ت محیطي و شاخصهاي زیس��تي )جداول6و7(تنها 
تف��اوت معني دار)٠/٠۵< p( تنها تفاوت معني دار مربوط به تغییرات 

شاخص تنوع و شاخص غالبیت در خور غزاله مي باشد.

بر اس��اس معادالت رگرس��یون با توجه به عالم��ت ضریب هر یک از 
فاکتوره��اي محیطي مي توان ب��ه ارتباط مثبت یا منفي آن فاکتور با 
ش��اخص زیستي مربوط پي برد. بررس��ي هاي آماري)جدول۵( نشان 
مي دهدکه در تمام خورها)بجز بیحد( بین دما و ش��وري همبستگي 
مثبت معني دار مش��اهده مي ش��ود. در خور بیحد بین تراکم افراد با 

بررسی شاخص های تنوع و...
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جدول 6- آنالیز واریانس فاکتورهای زیست محیطی در خورهای مورد بررسی )مرداد75-تیر76( در سطح P>0/05. )ر TOM ، مقدار کل ماده آلی؛ 

GS، دانه بندی؛ df=2,15 ؛ ft = 3,63؛ ns= بی معنی(

جدول 7- آنالیز واریانس شاخصهای زیستی در خورهای مورد بررسی )مرداد75-تیر76( در سطح P>0/05. )df=2,15 ؛ft= 3,63؛ ns= بی معنی؛              

* = معنی دار(
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بحث و نتیجه گیری
   در میان گروههاي زیس��تي مختل��ف ظهور فون پرتار در منطقه به 
طور واضحي باالتر است که نشاندهنده درجه باالیي از ارتباط داخلي 
و س��ازگاري این موجودات با چنین محیط منحصر به فردي است. در 
بس��ترهاي گلي مورد بررس��ي تراکم موجودات در هر منطقه متفاوت 
اس��ت زیرا توزیع اف��راد بصورت توزیع لکه ای) کپه اي(1۲ مي باش��د 
که Martin و همکاران)1۹۹٣( نیز به این مورداش��اره کرده)1٣( و 
افزوده اند که با افزایش س��طح نمونه برداري، تفاوت در تراکم کاهش 
مي یابد. تغییرات تراکم افراد در ایستگاههاي مختلف هر خور تفاوت 
معني داري نش��ان نمي دهد هر چند که نوسانات تراکم در خورهاي 
غزاله و بیحد نسبتا قابل توجه بوده و از دو خور دیگر بیشتر مي باشد. 
نوس��انات تراکم تابعي از ظرفیتهای محیطی، نوس��انات تولید مثل و 
بازگشت1٣ مي باش��د. کاهش در تخمریزي یا عدم تخم ریزي ممکن 
اس��ت در اثر نقصان غذا ی��ا افزایش انرژي مصرف��ي جهت روندهاي 
متابولیک ناشي از استرس و وضعیتهاي محیطي مانند نوسانات شوري 
و دما، کاهش اکسیژن، سولفید هیدروژن و تغییرات کمي و کیفي غذا 
باشد)1(. بررسي هاي آماري نیز موید این مطلب است چراکه در تمام 
خورها بین تراکم با شوري و TOM همبستگي منفي و بین تراکم با 
اکس��یژن همبستگي مثبت دیده مي شود. بعالوه در خور بیحد تراکم 
با دانه بندي ریز تر از6٣ میکرون همبستگي منفي معني دار دارد که 

باتوجه به رابطه مثبت دانه بندي و TOM قابل توجیه است.    
    پایین بودن غناي گونه اي در خورهاي مورد بررس��ي با مطالعاتي 
که روي توزیع و فراواني جانوران و گیاهان خور انجام ش��ده مطابقت 
دارد)۲٠(. این مطالعات نش��ان مي دهن��د که تعداد گونه هاي داخل 
خور از تعداد گونه هاي دریایي یا آبهاي ش��یرین کمتر    مي باش��د 
)1۵(. علت این امر این است که موجودات آب شیرین قادر به تحمل 
افزایش ش��وري خور و موجودات دریایي قادر به تحمل کاهش شوري 
خور نمي باشند که البته با توجه به اینکه خور موسي یک خور منفي 
است شوري باالي آب سبب پایین بودن غناي گونه اي شده و انتظار 
مي رود که گونه هاي غالب، گونه هاي بس��یار مقاوم به شوري باشند. 
از دیگر علل عنوان ش��ده، نوس��انات ش��رایط محیطي خور مي باشد. 
این نوس��انات چنان ش��دتي دارند که تنها   گونه هاي کمي از لحاظ 
فیزیولوژیکي براي زیس��تن در آن تخص��ص یافته اند. علت دیگر این 
اس��ت که موجودیت خورها از نظر زمین شناس��ي آنقدر کفایت نمي 
کند تا توس��عه گونه هاي مربوط به خور کامل شود و دلیل آخر تنوع 
کم توپوگرافي  خورها مي باشد )عمدتاً گلي(که سبب شده تا در آنها 
کنج هاي اکولوژیک1۴ کمتر و در نتیجه گونه هاي کمتر وجود داشته 

باشد)۲٠(.  
   اجتماع پرتاران بس��ترهاي گلي بصورت یک اجتماع بسیار همگون 
دیده مي ش��ود که تنوع پاییني دارد. فقدان زیستگاههاي مختلف در 
چنین اجتماعي، به گونه هایي که لزوما به موقعیتهاي محیطي خاصي 
عادت پیدا نکرده اند امکان حضور مي دهد )1۴( و این امر از تنوع مي 
کاهد. در مناطقي که فاکتوره��اي محیطي براي نگهداري گونه هاي 
مختلف مناس��ب است و نوع بستر اجازه همزیستي موجودات مختلف 
در ریززیس��تگاههاي1۵ گوناگ��ون را مي دهد، تن��وع گونه ای و غناي 

گون��ه اي باالتر مي رود)1۴( در صورتي که ایس��تگاه هاي مربوط به 
خورهاي مورد بررسي هیچکدام اختالف زیادي در نوع بستر با یکدیگر 
نداش��ته اند و معني دار نبودن تغییرات دان��ه بندي هاي مختلف در 
ایستگاههاي هر خور نیز موید این مطلب است. یکنواخت بودن بستر 
فاکتوري موثر در پایین بودن س��طح هتروژني گونه ها است. چنانچه 
سطح بستر یکنواخت بوده و توسط گونه هاي غالب اشغال شده باشد، 
مانند آنچه در این بررس��ي مشاهده گردیده، از تنوع گونه اي کاسته 
مي ش��ود)٣(. از آنجا که بین ش��اخص تنوع و غالبیت رابطه معکوس 
وجود دارد،مش��اهده مي ش��ود که با کاهش تنوع بر غالبیت گونه اي 
افزوده ش��ده است. از سایر عوامل موثر در پایین بودن تنوع مي توان 
به فشردگي رسوب، که در بسیاري از نمونه هاي رسوبي مورد بررسي 
نیز مش��اهده شده، کمبود اکسیژن16 درس��طح صفر و باال بودن مواد 
آلي اشاره کرد)1۴(. در خورهاي مورد بررسي شوري، مقدار کل ماده 
آلي و دانه بندي ریزتر از 6٣ میکرون بیشترین تاثیر را بر تنوع داشته 
ان��د. فاکتورهاي مذکور به اضافه pHبروي غالبیت نیز بیش��ترین اثر 
را م��ي گذارن��د. براي پي بردن به وضعیت منطقه به کمک ش��اخص 
تنوع ش��انون، چنانچه ش��اخص از 1 کوچکتر باش��د احتمال آلودگي 
باال اس��ت. اگر بین 1تا٣باشد، آلودگي متوسط و اگر از ٣بزرگتر باشد 
منطقه فاقد آلودگي اس��ت)٣٠(. بر این اس��اس وسط خور غزاله از در 
تمام سال از آلودگي باالیي برخوردار است. سایر مناطق نیز در برخي 
ماهها آلودگي باال و در بقیه سال آلودگي متوسط دارند. یکي از منابع 
آالینده در خور موس��ي اس��کله بند مي باشد. از این اسکله صادرات و 
واردات نفت و مشتقات آن صورت مي گیرد. نشت مواد نفتي ناشي از 
بارگیري و تخلیه کشتي ها در این اسکله موجب آلودگي منطقه شده 
اس��ت بطوریکه در برخي نواحي آثار نفت را مي توان در س��طح آب و 
رس��وبات بوضوح مشاهده  کرد. این تاسیس��ات دقیقاً در مدخل خور 
غزاله قرار داش��ته و بیش از همه فوناي ای��ن خور را تحت تاثیر خود 
قرار مي دهد بطوریکه بنتوزهاي این خور از تنوع کمتري نس��بت به 
س��ایر خورها برخوردار است. الزم به ذکر است که در مکانهایي مانند 
خورها و مصبها تاثیر متقابل و توام درجه حرارت و ش��وري در برخي 
آبزیان قادر است تاثیراتي متفاوت بر سمیت عوامل آالینده و نیز نحوه 
زیس��ت آبزیان بگذارد)1۲(. تغییرات شاخصهاي تنوع و غالبیت تنها 
بین ایس��تگاههاي خور غزاله معني دار بوده که بدلیل تغییرات نسبتا 

زیاد غناي گونه اي و تراکم افراد در آن ایستگاهها مي باشد.
 )E۵(و ترازي محیطي )عموما بین غالبیت )ش��اخص سیمپس��ون    
ارتب��اط معکوس وجود دارد چرا که غالبی��ت نمایانگر توزیع افراد در 
بین گونه هاي غالب اس��ت و ترازي محیطي نشان دهنده توزیع افراد 
در بی��ن گونه ها مي باش��د. زماني که تمام گونه هاي یک ایس��تگاه 
فراواني یکس��ان دارند یک ش��اخص ترازي حداکثر مي شود. مقایسه 
میانگین هاي E۵ نشان مي دهد که بهترین توزیع جمعیت بین گونه 
ها مربوط به خور بیحد بوده و خورهاي دورق، غنام و غزاله پس از آن 
قرار دارند. شوري، مقدار کل ماده آلي و pH فاکتورهایي هستند که 

در این بررسي بیشترین تاثیر را روي ترازي محیطي دارند.

بررسی شاخص های تنوع و...
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