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   چكيده
نمونه  به منظور بررسي اثر پديده شكوفايي جلبكي بر روي تنوع وتراكم ماكروبنتوزهاي سواحل استان هرمزگان،

(هشت ايستگاه در هايستگابه مدت يك سال به صورت ماهانه و با تعيين چهارده  91برداري در فروردين ماه سال 
منطقه ساحلي بندرعباس،سه ايستگاه در بندر لنگه وسه ايستگاه نيز در بندر جاسك) با استفاده از يك فروند 
شناور تحقيقاتي انجام پذيرفت.در طول دوره بررسي گروه هاي پرتاران،كم تاران،نرمتنان،سخت پوستان و ساير 

روزنه داران،ستاره هاي شكننده شناسايي شدند.در اين ميان سخت گرو هها مانندكرمهاي گرد،كرمهاي نواري،
عدد در متر مربع كمترين   5050عدد در متر مربع بيشترين و كرمهاي نواري با مقدار   333950پوستان با مقدار 

 فصل كه داد نشان فصل چهار درطول و ها ايستگاه درتمام ماكروبنتوزها كل تراكم تراكم را داشته اند.ميانگين
 مربع متر در عدد 1244 ± 380مقدار با پائيز فصل و بيشترين مربع متر در عدد  5614 ± 3992مقدار  با بهار

 كه داد نشان بررسي دوره طول در ماكروبنتوزها تراكم ميانگين بررسي همچنين در.اند داشته را تراكم كمترين
 بندرعباس منطقه هاي ايستگاه به نسبت باالتري تراكم از وجاسك لنگه بندر مناطق به متعلق هاي ايستگاه

 عدد 168 ± 977مقدار  با لنگرگاه بندرعباس،ايستگاه منطقه گانه هشت هاي ايستگاه بين در.اند بوده برخوردار
 داشته را تراكم ميانگين كمترين مربع متر در عدد 82 ± 256مقدار  با شهر پشت ايستگاه و بيشترين مربع متر در
 مربع متر در 1011 ± 6783مقدار  با فروردين ماه در ماكروبنتوزها كه داد نشان نيز ها ايستگاه زماني .بررسي.اند

اند.شاخص زيستي تنوع  داشته را تراكم ميانگين كمترين مربع متر در عدد 6 ± 28مقدار با آذر ماه در و بيشترين
)،شاخص 6/0-2/1نامطلوب ("تعريف،در دامنه نسبتاگونه اي شانون در هر سه منطقه ساحلي با توجه به محدوده 

) و شاخص زيستي غناي گونه اي نيز در دامنه 1/0-4/0نامطلوب ("محدوده نسبتا تراز محيطي در هر سه منطقه در
 با جاسك بندر دادكه نشان فصل چهار طول در ماكروبنتوزها تر وزن ) قرار داشتند.ميانگين2-4مطلوب ( "نسبتا
اند و  داشته تر را وزن ميانگين كمترين گرم 24/6 ± 85/3مقدار  با بندرعباس و بيشترين گرم18/12 ±95/6مقدار

 ±88/0مقدار با تر وزن وكمترين بهار فصل به مربوط گرم 15/15 ± 32/16 مقدار با تر وزن بيشترين ميانگين
سطح اطمينان  در سيلت ذرات درصد و ماكروبنتوزها كل تراكم باشد.بين مي تابستان فصل به مربوط گرم 43/1
 سطح در ماسه ذرات درصد و ماكروبنتوزها كل تراكم بين درحاليكه دارد وجود عكس درصد ارتباط 99

همچنين نتايج حاصل از محاسبات ضرايب همبستگي هيچگونه  .دارد وجود مستقيمي ارتباط درصد 95اطمينان 
ان مواد آلي كل را نشان نداده اند.با توجه به نتايج حاصل از اين ارتباط معني داري بين تراكم ماكروبنتوزها و ميز

بررسي چنين به نظر مي رسدكه پديده شكوفايي جلبكي تأثير نامطلوبي بر تنوع و تراكم ماكروبنتوزها نداشته 
  است.

  هرمزگان استانجلبكي،  شكوفايي ،رسوبات ديدانه بن ، موادآلي،تنوع و تراكم ماكروبنتوزها، :كلمات كليدي
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  مقدمه-1
 كننده توليد نوع دو هر و كنند مي زندگي كف رسوبات سطح روي بر يا و در درون كه هستند موجوداتي بنتوزها

 و بوده مختلط بنتوزها جمعيت.)Wilson and Fleeger, 2012(شوند مي شامل را)زئوبنتوز( كننده ومصرف)فيتوبنتوز(
 از مختلفي سطوح با) زئوبنتوز(جانوران و) فيتوبنتوز(تاگياهان باكتريها موجودات،شامل از وسيعي طيف شامل
 گوشتخواري،گياه مثل غذايي مختلف طريق رژيم هاي از بنتوزها)Coul, 1977(باشند مي غذايي زنجيره

 نيز باالتر،و غذايي سطوح با اوليه توليد وپيوند خواري،صافي خواري خواري،ريزه خواري،الشه خواري،رسوب
 ايفا ها اكوسيستم تحول و درتغيير مهمي ماهيان،نقش بزرگتر،همانند موجودات استفاده مورد غذايي منبع يك
 مي جمله از هستندكه دخيل1ماكروبنتوزها تنوع و تراكم،پخش بر متفاوتي عوامل.)Nybakken, 1993(كنند مي
 ,Mclusky(نمود اشاره  pH و محلول شوري،اكسيژن بستر،دما، در موجود موادآلي بستر،ميزان ساختار به توان

 بردكه كار به محيط در آلودگي وجود عدم يا وجود از اي نشانه عنوان به توان مي را زيستي نشانگرهاي .)1989
 سالمت شاخص تعيين همچنين و مترقبه غير وقايع بيني پيش و تشخيص امكان ما به نشانگرها اين پايش

فيتوپالنكتون،جلبك هاي  بيولوژيكي عنصر ،پنج2WFDليست براساس.دهد مي را اكولوژيكي
 Frontalini and(شوند مي استفاده زيستي نشانگرهاي عنوان به ماهيان و دانگان،ماكروبنتوزها پرسلولي،نهان

Coccioni, 2011(. پديده اين.شود مي اطالق گياهي پالنكتونهاي سريع توليدمثل به جلبكي شكوفايي پديده 
 وناپايدار موقت صورت اگربه رويداد اين.است داده روي فارس خليج آبهاي وهمچنين جهان دراكثرآبهاي

 محيط پايدار در يك اگر به صورت اما باشد نمي كننده نگران چندان نمايد بروز سميت فاقد هاي ازگونه وناشي
 شكوفايي زمان در.نمايد وارد منطقه آن آبي براكوسيستم ناپذيري جبران خسارات است ممكن بماند باقي

 دليل تر،به عميق فتوسنتزدرآبهاي عمل انجام از وممانعت شب درهنگام آب اكسيژن مصرف دليل به جلبكي
 توليد عدم آن دنبال وبه نورخورشيد نرسيدن و جلبكي هاي سلول تراكم از ناشي درآب ايجادكدورت
 به شدن ومتالشي مرگ از پس ها پالنكتون همچنين.داشت خواهد دنبال رابه وميرآبزيان ومرگ اكسيژن،خفگي
 ماهي آبشش هابه توده اين شدن وارد با اينصورت در گرددكه مي ژالتيني توده تشكيل وسبب يكديگرچسبيده

 آبزيان ومرگ خفگي آن دنبال وبه آب اكسيژن كسب از وجلوگيري آبشش مسدودشدن سبب وسايرآبزيان ها
 هاي ازگونه حاصل جلبكي شكوفايي زمان در دارند تصفيه اي تغذيه كه آبزي موجودات همچنين.گردد مي

 و نموده خود ذخيره هاي بافت در هارا گونه ازاين حاصل خود،سم هاي ازآبشش آب فراوان عبور دليل سمي،به
  .)1392 مطلبي،(گردد منع بايستي زمان اين در باال آلودگي احتمال دليل به موجودات اين مصرف لذا

 بار اولين براي فارس خليج آبهاي در Cochlodinium polykrikoides فيتوپالنكتوني ازگونه ناشي جلبكي شكوفايي
 گسترش شمالي هاي قسمت به سپس و شروع هرمز تنگه ازمنطقه پديده اين.شد مشاهده 1387 سال مهرماه در

                                                            
1 macro benthos 
2 Water Framework Director 
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بندرعباس،هرمز و  درسواحل پديده اين گستردگي به باتوجه .برگرفت در را فارس خليج نواحي اكثر و كرد پيدا
 كف به كه گياهي پالنكتون هاي مير و مرگ از ناشي ژالتيني توده تشكيل علت به پديده نظررسيداين به قشم
 .سازد وارد ها مرجان و كفزي برجوامع چشمگيري تخريبي اثرات تواند مي و است شده ايجاد كرده رسوب بستر
 جوامع بر پالنكتوني شكوفايي اثر تخمين هدف با جاسك و بندرلنگه بندرعباس، سواحل رسوبات بررسي لذا

  .پذيرفت انجام ماكروبنتيك
  
  مروري بر منابع -1-1

است لذا در سال هاي اخير اين  بوده بسياري محققين توجه مورد تاكنون ديرباز از ماكروبنتوزها زيستي پايش
موجودات ساكن در رسوبات دريايي به اين دليل كه اثرات ناشي از آلودگي هاي محيطي را به صورت تغيير در 

-Wlodarska(تركيب يا تراكم منعكس مي كنند،در مطالعات پايش زيستي بيشتر مورد توجه قرارمي گيرند 

Kowalczuk and Weslawski, 2001(. چندين دهه است كه سنجش و ارزيابي تغييرات در جوامع ماكروبنتوزي به
طور وسيعي،جهت شناسايي و ارزيابي زيست محيطي،مديريتي و حفظ منابع طبيعي و همچنين پايش اثرات 

  ). 1392گيرد (سليماني راد و همكاران،  انساني بر محيط زيست مورد استفاده قرار مي
ا تعيين تنوع و تراكم ماكروبنتوزها وارائه شاخص زيستي به ارزيابي ميزان آلودگي )ب1387جرجاني و همكاران ( 

نهر مادرسو در پارك ملي گلستان پرداختند و مشاهده نمودند كه تنوع و تراكم ماكروبنتوزها تحت شرايط 
 محيطي و دبي آب در فصول مختلف تغيير مي نمايد

 چندين حضور انجام گشت در آن به كلمبيا سواحل وبنتيكماكر هاي جمعيت بررسي كه بر روي 1996در سال 
در آن  و است شده اشاره سواحل اين طول در پوستان سخت و پرتاران،نرمتنان از جمله ماكروبنتوزها از گروه

 پارامترهاي ساير بين در عبارتي به. است بوده عمق بيشترين به مربوط اي گونه غناي و تراكم و تنوع كمترين
 گلي بستر با تر عمق كم نواحي. است مرتبط بيولوژيكي توزيع الگوي با آب عمق تنها كه رسد مي بنظر محيطي

 Guzman-Alvis and(است بوده تر عميق نواحي به نسبت تري پيچيده بنتوزي هاي گروه شامل ساختاري نظر از

DIAz, 1996(. 

انجام داده بود،گونه   Kattegatو   Skagerrakبه دنبال شكوفايي جلبكي در مناطق )Olsgard, 1993(در بررسي كه 
 3هاي اساسي كه تراكم قابل چشمگيري داشتند شامل كم تاران،پرتاران،سخت پوستان،نرمتنان و سيپونكوالها

در اثر جلبك "بوده است.تغييرات در تراكم اين گروه ها توصيف خوبي از آشفتگي اجتماعات را كه احتماال
 شده آوري جمع هاي نمونه نتايج داده است.او همچنين به اين نكته اشاره كرد كه هاي سمي بوده است را نشان

دهد و  مي خبر ها تعدادگونه نيز و افراد تعداد از شديدي شكوفايي،كاهش پديده وقوع از سال يك از بعد
بيشترين تغييرات مشاهده شده در مناطق آلوده كه با رسوبات با ذرات ريز مشخص شده اند،ارتباط بين ميزان 

                                                            
3 Sipuncula 



 / گزارش نهايی طرح تحقيقاتی۴
 

نشست موادسمي و ميزان كدورت حاصل از فعاليت جانوري مي باشد.همچنين طبق گزارشات موجود،به دنبال 
ساحلي،بي مهرگان  ماهيان رورشپ مزارع به زيادي بسيار خسارات نروژ ساحل پديده شكوفايي جلبكي در

  .)Berge et al., 1988(آمده است وارد اي صخره بسترهاي به متصل هاي جلبك و جانوري
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ميكرون و با آب  500محل نمونه برداري به وسيله الك با چشمه  نمونه هاي برداشت شده حاوي ماكروبنتوزها در
 گرم در2/0  7با رزبنگال ليتري منتقل شدند و بعد از آن 5/0دريا شستشو داده شدند و سپس به ظروف پلي اتيلني 

مشخصات كامل و "ه ميزان دو برابر حجم رسوب،رنگ آميزي و تثبيت گشتند و نهايتاب95/0ليتر و الكل اتانول 
موردنياز هر ايستگاه بر روي دبه ها درج گرديد.نمونه هاي ماكروبنتوز و رسوبات به منظور شناسايي وبررسي به 

شستشوي مجدد از  از آزمايشگاه مركز منتقل شدند.پس از آن به منظور آماده سازي نمونه ها،رسوبات هردبه پس
ميكرون عبورداده شده و پس از جداسازي موجودات از ساير مواد زائد و رسوبات،نمونه ها براي  500الك 

گروه هاي .)Federation and Association, 2005(ميكروسكوپ منتقل شدند شناسايي به زيراستريو ميكروسكوپ و
استفاده از منابع و كليد هاي شناسايي معتبر و در دسترس از  مختلف ماكروبنتوزي بعد از عمليات جداسازي،با

،سخت (Bosch et al., 1995; Debruyne, 2003) نرمتنان :  )Fauchald, 1977; Rouse and Pleijel, 2001(قبيل پرتاران : 
جنس  حد تا در سطح خانواده و برخي(Barnes, 1987)و ساير ماكروبنتوزها با استفاده از)Sterrer, 1986( پوستان:

شناسايي شده و فراواني آنها به صورت عدد در متر مربع ثبت  گرديد.در بررسي وزن تر توده زنده، موجودات 
  ميلي گرم توزين شدند. 0001/0شناسايي شده هر دبه پس از آبگيري،به وسيله ترازوي الكترونيكي با دقت 

واينر،شاخص تراز  -انند شاخص تنوع شانونهمچنين برخي از شاخص هاي زيستي مربوط به ماكروبنتوزها م
  )Marques et al., 2009(با توجه به فرمول هاي خاص خود محاسبه شدند محيطي وشاخص غناي گونه اي

  
8واينر -شاخص تنوع شانون -1-2

 :   	 ′ = ∑ )                                                              1(رابطه   

N i تعدادافراد =i امين گونه 

 =Nتعدادكل افرادشناخته شده براي تمام گونه درجمعيت  
دراكولوژي اجتماع،شاخص تنوع شانون گسترده ترين كاربرد را دارد به طوريكه مقدار شاخص شانون از يك 

كه بيانگر  6الي  5استرس شديد با آلودگي زياد،از مقدار عددي صفر شروع مي شود و تا حدود محيط تحت 
يك محيط سالم است مي رسد.از اين شاخص به منظور سنجش تأثير فاضالب ها و منابع آالينده بر موجودات 

صورتي صفر است كه  ).بنابراين شاخص شانون در1382زنده و تنوع گونه ها استفاده زيادي مي گردد(اردكاني، 
تنها يك گروه در نمونه برداري موجود باشد و زماني حداكثر است كه تعداد گونه ها بيشتر و افراد تشكيل 

  ).1385دهنده هر يك از گروه ها نيز در نمونه تقريباً يكسان باشند(خواجه پور، 
  
  
 

                                                            
7 Rose Bengal 
8 Shannon-Wiener Index 



 / گزارش نهايی طرح تحقيقاتی٨
 

9شاخص تراز محيطي -2-2
 : 

	)                                                                                               2(رابطه     ( ′) = 	 	( )	 

H’: شاخص شانون  
S: تعدادكل گونه ها  

شاخص تراز محيطي ميزان فراواني افراد گونه ها و نحوه توزيع اين فراواني را در يك نمونه نشان مي دهد.به اين 
ترتيب كه اگر توزيع فراواني افراد گونه ها در نمونه يكسان باشد عدد شاخص تشابه حداكثر و هر چه توزيع 

  تراكم و فراواني افراد گونه ها بيشتر متغير باشد درجه تشابه يا يكساني پراكندگي افراد به حداقل خواهد رسيد

 .(Marques et al., 2009)  
  
=   10(مارگالف)شاخص غناي گونه اي -3-2 ( )                                                                               )3(رابطه   

S: تعداد كل گونه ها  
n:  تعداد كل افراد شناخته شده براي تمامs  گونه در جمعيت  

غناي جمعيت مي باشد كه يكي از شاخص هاي مهم در خصوص توصيف وضعيت اجتماعات بنتيك شاخص 
 (Marques et al., 2009).عبارت است از مقايسه تعداد كل گونه ها در اجتماع مورد بررسي

نمونه برداري از رسوبات بستر سواحل مورد نظر به منظور تعيين دانه بندي وسنجش مواد آلي كل رسوبات با 
منظور از روش هيدرومتري براي تعيين دانه بندي متر مربع انجام پذيرفت كه بدين  04/0استفاده از گرب ون وين 
  ). 1372(زرين كفش، يين مواد آلي رسوبات استفاده گشتو از روش احتراق براي تع

  
  روش هيدرومتري در تعيين دانه بندي رسوبات -4-2

گرم از  100درجه سانتيگراد خشك شده و  80ساعت در آون و در دماي  24گرم رسوب به مدت  200حدود 
ميلي ليتر آب مقطر به آن اضافه نموده و به مدت  100درصد و  5ميلي ليتر محلول  20را درون بشر ريخته و آن 
از بين رفته سپس به روش تر( زير شير "ساعت با همزن شيشه اي مخلوط مي شود تا پيوستگي بين آنها كامال 24

 ميلي متري جدا مي گردد. 2آب ) و درون تشت با استفاده از الك 

درجه سانتيگراد  80ساعت درون آون با دماي  24ونه هاي روي الك پس از انتقال به پتري ديش،به مدت نم
 خشك و سپس توزين مي گردد(درصد شن).

ساعت ثابت و بدون حركت قرار داده شده،سپس آب  24محتويات تشت به ظرف استوانه اي انتقال و به مدت 
درجه  80به درون پتري ديش انتقال داده مي شود و در دماي باالي آن سيفون گرديده و رسوبات داخل آن 

 سانتيگراد آون خشك مي گردد.

                                                            
9 Pielou Evenness Index  
10 Margalef Index 
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ميلي ليتر آب مقطر اضافه نموده و با همزن  200گرم رسوب خشك شده را به درون بشر ريخته و  50مقدار 
توسط آب شيشه اي مخلوط كرده سپس محتويات بشر را به درون استوانه مدرج يك ليتري منتقل نموده و 

مقطر،حجم آن را به يك ليتر رسانده و به وسيله همزن شيشه اي محتويات استوانه را به مدت چند دقيقه به خوبي 
  مخلوط مي نمائيم.

 .)F1ثانيه عدد آن قرائت مي گردد( 40را به آرامي درون استوانه گذاشته و بعد از  )H-62 152هيدرومتر(

 ).T1(دماي آب اندازه گيري مي شودده و دماسنج را درون استوانه قرار دا

قرائت مي گردد.پس  )F2و عدد هيدرومتر ( )T2مراحل فوق تكرار و دماي آن ("ساعت،مجددا 2پس از گذشت 
 از انجام تصحيح دمايي با استفاده از جدول مربوطه محاسبات آن به صورت ذيل انجام مي شود:

                                                 F1= f1+K1 : قرائت تصحيح شده مرحله اول

 F2=f2+K2 : قرائت تصحيح شده مرحله دوم

 K : اعداد تصحيح در جدول

%Sand = (50-F1) × 2 
%Silt = (F1-F2) × 2 
%Clay = F2 × 2 

  روش احتراق در سنجش مواد آلي -5-2
گرم از آن به بوته چيني منتقل  3الي  2درجه سانتي گراد خشك مي شود سپس  105ابتدا نمونه رسوب در دماي 

ساعت تا رسيدن به وزن ثابت حرارت  8درجه سانتي گراد دركوره الكتريكي به مدت  500± 5شده و در دماي
  :برحسب درصد بر اساس رابطه ذيل محاسبه مي شود داده و ميزان موادآلي كل

TOM =   100 

A= وزن رسوب خشك با بوته   
B= وزن بوته و رسوب پس از احتراق يا سوختن   
C=  وزن بوته خالي 

  پردازش اطالعات و محاسبات آماري -6-2
درنمونه برداري ها برروي فاكتورهاي زيست محيطي(فراواني پرتاران،برخي شاخص هاي زيستي،ذرات رسوبات 
وميزان موادآلي كل) محاسبات آماري ازقبيل:ميانگين، واريانس،انحراف معيارانجام گرفت .جهت مقايسه 

(آزمون توكي) در سطح  Anovaميانگين فاكتورهاي زيستي و غير زيستي در ايستگاه هاي متفاوت از آزمون 
همچنين به منظور بررسي همبستگي بين تراكم كل ماكروبنتوزها با دانه بندي رسوبات و  و درصد 95اطمينان 

  درصد استفاده گرديد. 99و  95در سطح اطمينان   SPSS15موادآلي از آزمون پيرسون تحت نرم افزار 
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   نتايج -3
بررسي گروه هاي پرتاران،كم تاران،سخت پوستان (ناجورپايان، در بررسي ماكروبنتوزها در طول دوره 

جورپايان،ده پايان و زره داران)،نرمتنان(شكم پايان و دوكفه اي ها) و سايرگرو ه ها مثل نماتودها(كرم هاي 
سايرين شناسايي شدند كه در اين ميان  و گرد)،نمرتين ها(كرم هاي نواري)،روزنه داران،ستاره هاي شكننده

عدد در متر مربع كمترين  5050عدد در متر مربع بيشترين و نمرتين ها با مقدار 333950پوستان با مقدارسخت 
عدد در متر مربع بعد از سخت پوستان در رتبه دوم تراكم قرار  220300تراكم را داشته اند،البته پرتاران با مقدار

 )3 شكل دارد(

 
  

 
 

  )91تراكم كل گروه هاي ماكروبنتوزي در مناطق بندرعباس، بندرلنگه و بندر جاسك(سال :3 شكل 
 

در بررسي ميانگين تراكم ماكروبنتوزها در طول دوره بررسي بطور كلي نشان داد كه ايستگاه هاي متعلق به مناطق 
بندر لنگه وجاسك از تراكم باالتري نسبت به ايستگاه هاي منطقه بندرعباس برخوردار بوده است.در بين ايستگاه 

عدد در متر مربع بيشترين و ايستگاه پشت 168 ± 977هاي هشت گانه منطقه بندرعباس ايستگاه لنگرگاه با مقدار 
عدد در متر مربع كمترين ميانگين تراكم را داشته اند.همچنين در منطقه بندرلنگه ميانگين  82 ± 256شهر با مقدار

تراكم درايستگاه هاي ميانه و دريا نسبت به ايستگاه ساحلي ازافزايش بيشتري برخوردار بوده است.اين تغييرات 
  نطقه بندر جاسك نيز با افزايش بيشتر ايستگاه هاي ساحلي و دريايي نسبت به ايستگاه ميانه نمايان مي باشد.در م
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  )91: ميانگين تراكم كل ماكروبنتوزها در ايستگاه ها ي مناطق بندرعباس، بندر لنگه و بندر جاسك ( سال 4 شكل
  

عدد در متر مربع  1011 ± 6783بررسي زماني ايستگاه ها نيز نشان داد كه ماكروبنتوزها در ماه فروردين با مقدار 
         .عدد در متر مربع كمترين ميانگين تراكم را داشته اند 6 ± 28بيشترين و در ماه آذر با مقدار

  

  
  

  )91ماكروبنتوزها در ما ههاي متفاوت (سال: ميانگين تراكم كل 5 شكل
  

 ± 3991ميانگين تراكم كل ماكروبنتوزها درتمام ايستگاه ها و درطول چهار فصل نشان داد كه فصل بهار با مقدار
  عدد در متر مربع كمترين تراكم را داشته اند. 1244 ± 379عدد در متر مربع بيشترين و فصل پائيز با مقدار   5614
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 ١٣  .../بررسی اثرات شکوفايی جلبکی بر روی تنوع و تراکم ماکروبنتوزها در
 

عدد در متر مربع كمترين ميزان ميانگين را در فصل   8608 ± 6118در متر مربع بيشترين و ايستگاه مياني با مقدار
عدد در  3200 ± 5476درفصل تابستان در منطقه بندرعباس ايستگاه بين قشم و هرمز با مقدار بهار نشان داده اند.

عدد در متر مربع كمترين ميانگين تراكم و در منطقه لنگه ايستگاه دريايي  263 ± 265متر مربع بيشترين و با مقدار
عدد در متر مربع  2896 ± 1941عدد در متر مربع بيشترين و ايستگاه مياني با مقدار  5617 ± 5891با مقدار 

عدد در متر مربع بيشترين و  2817 ±1090ك ايستگاه مياني با مقداركمترين ميانگين تراكم و در منطقه بندر جاس
در فصل پائيز نيز در منطقه بندرعباس  كمترين ميانگين تراكم را داشته اند. 2567 ±1017ايستگاه ساحلي با مقدار
عدد  644 ± 207عدد در متر مربع بيشترين و ايستگاه اسكله پشت شهر با مقدار 1800± 35ايستگاه سورو با مقدار

عدد در متر مربع بيشترين و ايستگاه  1083 ±1049در متر مربع كمترين،در منطقه بندرلنگه ايستگاه مياني با مقدار
 ± 552عدد در متر مربع كمترين و در منطقه جاسك ايستگاه ساحلي با مقدار 438 ± 373دريايي با مقدار

عدد در متر مربع كمترين ميانگين تراكم را  217 ± 912رعدد در متر مربع بيشترين و ايستگاه دريايي با مقدا1500
در فصل زمستان ميانگين تراكم ماكروبنتوزهاي منطقه بندرعباس درايستگاه پارك دولت با  داشته اند.

عدد در مترمربع   525 ± 460عدد در متر مربع بيشترين و در ايستگاه لنگرگاه با مقدار 2869 ± 2339مقدار
 1204بيشترين و ايستگاه مياني با مقدار 2196 ± 2070حلي بندرلنگه ايستگاه دريايي با مقداركمترين،در منطقه سا

بيشترين و  2208 ± 1416عدد در متر مربع كمترين و در منطقه بندر جاسك ايستگاه ساحلي با مقدار 1033 ±
  عدد در متر مربع كمترين ميزان را داشته اند. 1967 ± 923ايستگاه دريايي با مقدار
   فصل و ايستگاه تفكيك به و انحراف از معيار ماكروبنتوزها كل تراكم ميانگين: 2 جدول

  )91 سال( جاسك وبندر لنگه بندرعباس،بندر مناطق در
  زمستان  پائيز  تابستان  بهار  ايستگاه

1275  ± 207  اسكله پشت شهر  71 ± 3000 209 ± 1338 1043± 1813 

 2869 ± 2339 1775 ± 460----- 4138 ± 2245  پارك دولت

 688 ± 619 1363 ± 915 263 ± 265 1331 ± 2014  هرمز

 769 ± 725 1188 ± 1078 3200 ± 5476 4288 ± 2669  بين قشم و هرمز

 525 ± 460 1225 ± 804 2313 ± 937 8188 ± 3271  لنگرگاه

 2475 ± 2459 1800 ± 35 1700 ± 823 1338 ± 1609  سورو

 1400 ± 106 644 ± 207 1163 ± 689 1344 ± 732  اسكله پشت شهر

 2419 ± 623 1575 ± 283 606 ± 536 1875 ± 742  خورگورسوزان

 1138 ± 842 1029 ± 663 4442 ± 1827 6340 ± 5972  لنگه(ساحلي)

 1033 ± 1204 1083 ± 1049 2896 ± 1941 11163 ± 7710  لنگه(ميانه)

 2196 ± 2070 438 ± 373 5617 ± 5891 7063 ± 2538  لنگه (دريايي)

 2208 ± 1416 1500 ± 552 2567 ± 1017 9842 ± 3525  جاسك(ساحلي)

 1988 ± 699 1242 ± 466 2817 ± 1090 8608 ± 6118  جاسك(ميانه)

 1967 ± 923 1217 ± 912 2733 ± 753 12625 ± 10735  جاسك (دريايي)



 / گزارش نهايی طرح تحقيقاتی١۴
 

محيطي،شانون و غناي گونه اي در سه منطقه بندرعباس،بندرلنگه و روند تغييرات شاخص هاي زيستي تراز 
نشان داده شده است بطوريكه بيشترين ميانگين شاخص تراز محيطي  3 جدولبندرجاسك در طول چهار فصل در

در فصل بهار 23/0 ±06/0در فصل تابستان و كمترين ميانگين با ميزان 37/0 ±02/0در منطقه جاسك با ميزان
و كمترين  15/1 ±08/0بوده است.بيشترين ميانگين شاخص شانون در منطقه جاسك و در فصل تابستان به ميزان 

 شاخص غناي گونه اي با ميزان در منطقه لنگه و در فصل پائيز بوده.همچنين ميانگين66/0 ±31/0ميانگين به ميزان
در منطقه لنگه و در فصل پائيز  16/2 ±36/1شترين و با ميزاندر منطقه جاسك و فصل تابستان بي 99/4 49/0±

 كمترين مقادير را داشته اند.

 
 ي در طول دوره بررسير: مقادير شاخص هاي تنوع زيستي در مناطق نمونه بردا3 جدول

 جاسك بندر لنگه بندر عباس منطقه

 فصل      شاخص
  غناي 
 گونه اي

 شانون
تراز 
 محيطي

  غناي 
 گونه اي

 اونس شانون
  غناي 
 گونه اي

شانون تراز 
 محيطي

 0.23 0.70 3.62 0.24 0.72 3.82 0.34 0.94 4.18 بهار

 0.37 1.15 4.99 0.31 0.96 4.71 0.35 0.91 3.80 تابستان

 0.35 0.93 3.53 0.33 0.66 2.16 0.35 0.91 3.32 پاييز

 0.32 0.90 3.97 0.34 0.85 3.12 0.31 0.79 3.11 زمستان

 

گرم 15/15 ± 32/16ميانگين وزن تركل ماكروبنتوزها درتمام ايستگاه ها نشان داد كه بيشترين وزن تر با مقدار
  گرم مربوط به فصل تابستان مي باشد.43/1 ±88/0مربوط به فصل بهار وكمترين وزن تر با مقدار

 

  
  

  : ميانگين وزن تركل ماكروبنتوزها(گرم وزن تر در متر مربع) 8 شكل
  )91جاسك به تفكيك فصل (سال بندر و لنگه بندر بندرعباس، مناطق در ايستگاه هاي
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 ١۵  .../بررسی اثرات شکوفايی جلبکی بر روی تنوع و تراکم ماکروبنتوزها در
 

آمده است.با  9 شكلهمچنين ميانگين وزن تركل ماكروبنتوزها درايستگاه هاي مختلف در طول چهار فصل در
گرم،ايستگاه مياني در 36/12 ±09/23توجه به اين شكل ايستگاه اسكله پشت شهر در منطقه بندرعباس با مقدار

گرم بيشترين  64/1 ±01/31گرم و ايستگاه مياني در منطقه جاسك با مقدار 91/8±19/9منطقه بندر لنگه با مقدار
گرم در منطقه  47/5 ±8/2گرم در منطقه بندرعباس،ايستگاه دريايي با مقدار4/1 ±7/1و ايستگاه هرمز با مقدار

گرم در منطقه بندرجاسك كمترين وزن تر را به خود اختصاص  8/4 ± 6/3بندر لنگه و ايستگاه دريايي با مقدار
  داده اند.

  

  
  

مربع ) به تفكيك ايستگاه در مناطق بندرعباس،بندرلنگه و  متر در تر وزن : ميانگين وزن تر كل ماكروبنتوزها (گرم9 شكل
  )91بندرجاسك در فصول مختلف (سال

  
گرم بيشترين  18/12 ± 95/6ميانگين وزن تر ماكروبنتوزها در طول چهار فصل نشان دادكه بندر جاسك با مقدار

  .گرم كمترين ميانگين وزن را داشته اند 24/6 ± 85/3و بندرعباس با مقدار
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 ١٩  .../بررسی اثرات شکوفايی جلبکی بر روی تنوع و تراکم ماکروبنتوزها در
 

 ±69/1بيشترين و ايستگاه اسكله شيالت با مقدار02/13 ±82/3هرمز با مقداردر منطقه بندرعباس،ايستگاه 
 ± 93/6بيشترين و ايستگاه مياني با مقدار 27/11 ± 71/4كمترين،در منطقه بندرلنگه،ايستگاه دريايي با مقدار6/6
مياني با بيشترين و ايستگاه  12/10 ± 51/3كمترين و در منطقه بندرجاسك،ايستگاه دريايي با مقدار 2/9

  كمترين ميانگين درصد مواد آلي كل را داشته اند.  6/6 ± 7/2مقدار
  

  
  

   بندرعباس، در ايستگاههاي مناطق ) رسوب گرم صد در وزني درصد(: درصد مواد آلي كل16 شكل
  )91(سال وبندرجاسك بندرلنگه

  
) آمده است.بر اين 4 جدول(پارامترهاي دانه بندي و مواد آلي كل درهمبستگي مابين تراكم كل ماكروبنتوزها با 

درصد ارتباط عكس وجود دارد  99اساس بين تراكم كل ماكروبنتوزها و درصد ذرات سيلت در سطح اطمينان 
مستقيمي وجود درصد ارتباط  95درحاليكه بين تراكم كل ماكروبنتوزها و درصد ذرات ماسه در سطح اطمينان 

  داشته.اين ارتباط مابين تراكم كل ماكروبنتوزها و درصد ذرات شن و همچنين موادآلي كل معنادار نبوده است.
  

  : همبستگي بين تراكم  كل ماكروبنتوزها با دانه بندي و موادآلي كل4 جدول
  total Benthos Silt Sand Clay T.O.M. 

total Benthos Pearson Correlation 1 -.329** .225* .074 .015 

Sig. (2-tailed)  .000 .015 .427 .861 

N 334 117 117 117 143 

Silt Pearson Correlation  1 -.903** .086 .055 

Sig. (2-tailed)   .000 .355 .557 

N  117 117 117 116 

Sand Pearson Correlation   1 -.283** -.059 
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Sig. (2-tailed)    .002 .529 

N   117 117 116 

Clay Pearson Correlation    1 -.136 

Sig. (2-tailed)     .144 

N    117 116 

T.O.M. Pearson Correlation     1 

Sig. (2-tailed)      

N     144 

 .باشددرصد معنا دار مي99ضريب همبستگي در سطح اطمينان**

 .درصد معنادار مي باشد95ضريب همبستگي در سطح اطمينان*
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   بحث و نتيجه گيري -4
يكي ازاكوسيستم هاي مهم دريايي،سواحل و مناطق بين جزر و مدي مي باشند كه از اهميت زيست 

خوريات،  محيطي،اكولوژيك و اقتصادي خاصي برخوردارند.منطقه ساحلي شامل زيستگاه هاي گوناگوني مانند
، مناطق بين جزر و مدي و غيره  12، جنگلهاي حرا تاالب هاي شور،آبسنگ هاي مرجاني، كوالب ها11پنگاب ها
% جمعيت جهاني 60% سطح زمين را شامل و حدود 18. منطقه ساحلي حدود (Balasubramanian, 1999)مي باشند

% كل توليد اوليه 33تا  18ي آيد و حدود % صيد جهاني ماهي از اين منطقه بدست م90را در خود جاي مي دهد،
را به خود اختصاص مي دهند.اين منطقه پتانسيل زيستي بااليي دارد زيرا به عنوان بستري براي پرورش نوزاد و 
تخمگذاري عمل مي كند و همچنين يك زيستگاه بينابيني ميان محيط زيست دريايي و آب شيرين مي 

ه بين جزر و مدي يك زيستگاه بستري مي باشد كه بطور متناوب در معرض منطق .)Balasubramanian, 1999(باشد
. غناي )Dodds and Welch, 2000(هوا قرار مي گيرد و بين باالترين حد مد و پائينترين حد جزر قرار گرفته است

واني به گونه اي، عوامل محيطي متغيير و سهولت دستيابي به اين ناحيه، همزمان سبب شده تا توجهات علمي فرا
مطالعه و بررسي ساختار جوامع بنتيك در اكوسيستم هاي مختلف  .)Nybakken, 1993(اين ناحيه معطوف گردد

 آبي نيز جايگاه خاصي در بررسي هاي اكولوژيك موجودات آبزي به خود اختصاص داده است. 

ايي به عنوان غذاي اصلي اهميت بنتوزها در دريا نه تنها به جهت حضور آنها در بخش عمده اي از زنجيره غذ
برخي از  )Jessen and Spark, 1949(ماهيان كفزي است، بلكه وجود يا عدم وجود برخي از گونه هاي بنتيك در 

آبها نشان دهنده كيفيت آب از نظر ميزان آلودگي و يا عدم آلودگي مي باشد.شناسايي و تعيين فراواني اين گونه 
خوانده مي شوند همواره مورد توجه اكولوژيست هاي 13بيولوژيكها كه اصطالحا تحت عنوان شاخص هاي 

.با توجه به اهميت جوامع بنتيك و همچنين با )Jessen and Spark, 1949(دريايي در اينگونه بررسي ها بوده است 
توجه به اهميت منطقه بين جزر و مدي كه از نظر اكولوژيك تكثير و پرورش آبزيان دريايي و گسترش روز 

تأسيسات شهري و صنعتي در سواحل كه موجب ايجاد آلودگي و بر هم خوردن تعادل جوامع زيستي افزون 
موجود در اين سواحل مي گردد بررسي حاضر به منظور دستيابي به اطالعات پايه اي مورد نياز در كنترل و 

رتاران،كم در اين مطالعه حضور گروه هاي پ نظارت زيست محيطي اين سواحل داراي اهميت مي باشند.
تاران،سخت پوستان، نرمتنان،كرم هاي لوله اي،كرم هاي نواري،روزنه داران و ستاره هاي شكننده به چشم مي 
خوردكه در اين ميان با توجه به تراكم ماكروبنتوزها،سخت پوستان نسبت به ساير گروهاي بنتوزي از تراكم 

- 85 سال در كه عمان درياي در ماكروبنتوزها نوعت و پراكنش،تراكم بررسي در اجاللي باالتري برخوردار بود
نيز  )Olsgard, 1993( .است يافته دست تراكم نسبت همين بود،به داده انجام) شكوفايي جلبكي پديده از قبل(  88
سيپونكوالها اشاره كرده  و پوستان،نرمتنان تاران،پرتاران،سخت مثل كم اصلي هاي فراوان گونه "تراكم نسبتا به

                                                            
11 Brakwater Grate 
12 Pool 
13 Biological Indicators 
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در بررسي بنتوزها در خورهاي خور موسي و غنام بيشترين درصد فراواني را به 1388است.طباطبايي در سال
در بررسي هاي خود به  (Ansari et al., 1986; Kumar, 2001; Mohammed, 1995)همچنين پرتاران نسبت داده است

وستان و سايرين اشاره كرده اند.مغايرت تركيب گونه هاي ماكروبنتيك با غالبيت تراكم پرتاران،نرمتنان، سخت پ
پديده شكوفايي جلبكي بر تراكم   نتيجه اين بررسي با بررسي ساير محققين نمي تواند نتيجه تأثير منفي

غالبيت گروه هاي ماكروبنتوزها تحت تأثيرشرايط مختلف اكولوژيكي مانند "ماكروبنتوزها باشد زيرا اوال
چنانچه پديده شكوفايي  "دوما (Nybakken, 1993)مقدار مواد آلي قرار داشتعمق،دما،فصل،دانه بندي رسوبات و 

بررسي  پالنكتوني تأثيري هم داشته باشد در اين بررسي اثر افزايشي بر روي تراكم سخت پوستان داشته است.
نشان مي منطقه اي ميانگين تراكم در سه منطقه مورد بررسي،كاهش تراكم ماكروبنتوزها را در منطقه بندرعباس 

دهد.همچنين ماكروبنتوزها در بخش خليج فارس منطقه مورد مطالعه نسبت به بخش درياي عمان از تنوع كمتري 
حضور برخي از آالينده ها مثل آالينده هاي نفتي، فاضالب هاي "برخوردار مي باشند.در اين راستا احتماال

س سبب كاهش تراكم ماكروبنتوزها در اين شهري و صنعتي، سموم كشاورزي و غيره در منطقه ساحلي بندرعبا
منطقه شده است.از طرفي درياي خليج فارس به دليل شرايط محدودكننده اي مثل ميزان پائين بارندگي،ميزان 
باالي تبخير،افزايش شوري و عمق كم  نسبت به درياي عمان از تنوع كمتري برخوردار مي باشد.لذا به نظر مي 

ده شكوفايي پالنكتوني بوده تحت تأثير پدي"منطقه بندرعباس نمي تواند الزامارسد كاهش تراكم و تنوع در 
هر گونه تغيير در اكوسيستم ساحلي و منطقه بين جزر و مدي باعث تغيير در عوامل حاكم بر جوامع بنتيك باشد.

مي باشد و مي شود كه اين تغييرات به خوبي در عوامل ديناميكي اين جوامع قابل مشاهده،بررسي و محاسبه 
حقيقت با محاسبه برخي از  در )Andrew et al., 1996(شاخص هاي زيستي از جمله اين عوامل محسوب مي شوند

شاخص هاي زيستي، وضعيت ماكروبنتوزها،نحوه توزيع و پراكندگي موجودات در اجتماعات بنتيك قابل بيان و 
 توضيح مي باشد.

ع و تراكم بنتوزها و ارائه شاخص هاي زيستي به ارزيابي ميزان با تعيين تنو 1378جرجاني و همكاران در سال 
آلودگي نهر مادرسو در پارك ملي گلستان پرداختند و مشاهده نمودندكه تنوع و تراكم ماكروبنتوزها تحت 

در اين بررسي شاخص زيستي غناي گونه اي،كه  شرايط محيطي و دبي آب در فصول مختلف تغيير مي نمايد.
گونه ها را به كل جمعيت موجودات بررسي مي كند، در هر سه منطقه مورد بررسي در دامنه  نسبت تعداد كل

در اين زمينه،پديده  1392) قرار دارد و با توجه به نتايج مشابه بررسي اجاللي در سال 2-4مطلوب ("نسبتا
اي مهم تنوع گونه يكي از شاخص هه باشد.شكوفايي جلبكي نتوانسته تأثير منفي بر روي شاخص گونه اي داشت

اي،شاخص شانون بوده كه در ارزيابي اكولوژيكي در ارتباط با آلودگي مناطق كاربرد دارد و بيان كننده نسبت 
 0-1تعداد كل گونه هاي مورد نظر به تعداد كل جمعيت تمام گونه ها است به طوريكه چنانچه عدد مذكور بين 

بيانگر عدم وجود  3د آلودگي متوسط بوده و اعداد باالتر از باش 1-3باشد منطقه بسيار آلوده و چنانچه بين 
) قرار 2/1-6/0.در سه منطقه مورد مطالعه، شاخص شانون در محدوده ()Dodds and Welch, 2000(آلودگي است
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داشته كه با توجه به دامنه شاخص شانون در وضعيت مطلوبي قرار نداشته اما با توجه به اين موضوع كه اين 
) در 1390و رهسپار،  1390؛ كريمي،    1392) و درياي عمان (اجاللي،1392خليج فارس(ابراهيمي، وضعيت در

ميزان شاخص شانون "زمان قبل از بروز پديده شكوفايي نيز به همين شكل گزارش شده است در نتيجه احتماال
سبت تعداد گونه ها را به شاخص تراز محيطي كه ن نمي تواند ناشي از بروز پديده شكوفايي جلبكي بوده باشد.

نحوه توزيع آنها در اجتماعات بنتيك اكوسيستم بيان مي كند،به عبارتي تعداد گونه ها را با توجه به توزيع 
از  )0-1،درهر سه منطقه مورد بررسي نسبت به دامنه تعريف((Marques et al., 2009)فراواني آنها ، توضيح مي دهد
) بنابراين با توجه به اين موضوع كه شاخص تراز محيطي از شاخص 1/0-4/0ت(مقادير پائيني برخوردار بوده اس

 شانون پيروي مي كند و همچنين شاخص شانون در طول اين بررسي همواره از ميزان پائيني برخوردار بوده است،
) 1392بود،نتايج اجاللي( نخواهد جلبكي شكوفايي پديده علت به محيطي تراز شاخص بودن پائين "احتماال لذا

بررسي ميانگين تراكم ماكروبنتوزها از نظر زماني افزايش تراكم را در فصول بهار و .نيز مؤيد همين امر مي باشد
تابستان نشان مي دهد.در اين خصوص به نظر مي رسد كه شرايط دمايي و ميزان بارندگي در اين فصول علت اين 

در بررسي پايش ساختار و تنوع اجتماعات ماكروبنتيك در  1388ر سال افزايش تراكم بوده است.طباطبايي د
بطور كلي در يك  خورهاي خور موسي و غنام به افزايش تراكم بي مهرگان كفزي در زمستان اشاره نموده است.

 محيط عاري از آلودگي و استرس يك نسبت متناسبي بين اندازه جثه موجودات و فراواني آنها وجود دارد.به اين
ترتيب كه در يك محيط عاري از آلودگي بخشي از جمعيت ماكروبنتوزها را گروه هاي بزرگ جثه با فراواني 

در صورتيكه با توجه  .)Marques et al., 2009(كم تشكيل مي دهند كه سبب باال بردن بيوماس توده زنده مي شوند
ه زنده تودمقادير اين نسبت برقرار نبوده است بطوريكه  در اكثر ايستگاه هادر مطالعه حاضر وزن -به شكل تراكم

تراكم قرار داشته و اين مطلب مبين اين موضوع مي باشد كه درحاليكه تراكم  مقاديرتري از  سطح پائيندر 
توده زنده نشان مي دهد كه جثه موجودات كوچك بوده  مقاديرماكروبنتوزها باال مي باشد اما به دليل پائين بودن 

نين بيانگر اين مسأله مي باشد كه محيط به نوعي تحت تأثير استرس قرار داشته ولي با توجه به مواردي كه و همچ
با  ناشي از پديده شكوفايي جلبكي باشد."در بخش تراكم و تنوع مطرح شده است اين استرس نمي تواند حتما

بهار و   شتر شاهد دو فصل متمايزما بي توجه به اختالف كم دمايي در فصول مختلف مناطق استان هرمزگان،
زمستان  در اين مناطق مي باشيم بطوريكه با توجه به منحني افزايش ميانگين وزن تر در فصل بهار به دنبال 

  افزايش توليد اوليه و به دنبال آن افزايش توليد ثانويه بوده است. بارندگي هاي فصل زمستان گذشته،
از غرب به   aدر منطقه جاسك به دليل باال بودن كلروفيل 1392يمي در سال با توجه به مطالعات اجاللي و ابراه 

شرق و به دنبال آن افزايش ميزان توليد ثانويه،بيوماس بنتوزي باال رفته و اين موضوع از روند طبيعي پيروي مي 
تا حد بسيار پراكنش جوامع بنتيك  كند و نمي توان  بطور قطع آن را به پديده شكوفايي جلبكي ارتباط داد.

زيادي در ارتباط با نوع رسوبات مي باشد كه به يك سري از شرايط محيطي مثل سرعت جريانات و محتوي 
با توجه به نمودارهاي ميانگين ذرات رسوب در مناطق .)Van Hoey et al., 2004(مواد آلي رسوبات بستگي دارد
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بندرعباس از نوع سيلتي بوده و در نتيجه كوچكي مورد بررسي،غالبيت ذرات رسوب تشكيل دهنده در ساحل 
اندازه ذرات و كاهش فواصل بين ذرات سيلت كاهش ميزان اكسيژن را به دنبال خواهد داشت.لذا با توجه به اين 

موجوداتي اكسيژن دوست مي باشند و از طرفي در رسوباتي كه بافت  "كه موجودات ماكروبنتوزي غالبا مطلب
ز مي باشند ميزان مواد آلي درآنجا افزايش داشته و در رسوبات شني و دانه درشت تجمع غالب رسوبات دانه ري

،در اين مناطق تراكم كمتري از ماكروبنتوزها را شاهد خواهيم )Lim et al., 2006(مواد آلي كاهش داشته
ا توجه به بود.درصورتيكه در منطقه جاسك و لنگه غالبيت درصد ميانگين ذرات رسوب ماسه اي بوده است.ب

حضور اكسيژن و به دنبال آن موجودات "بزرگ بودن ذرات ماسه فضاي بين ذرات بيشتر بوده و نهايتا
ماكروبنتوزي بيشتر خواهد بود.بنابراين با توجه به نتايج بدست آمده در بخش تراكم و تنوع كه نشان داد اين 

اس نيز در مناطق جاسك و لنگه بيشتر از ميزان در مناطق جاسك و لنگه بيشتر از بندرعباس مي باشد، بيوم
به طوركلي مطالعات نشان داده است كه تراكم بنتوزها با درصد مواد آلي نسبت عكس  بندرعباس مي باشد.

داشته به طوريكه هرجا تجمع ميزان مواد آلي بيشتر باشد شرايطي را فراهم مي سازد كه كاهش ميزان اكسيژن در 
به همراه دارد و اين شرايط محيط مطلوبي براي موجودات ماكروبنتوزي نمي  بين خلل و فرج ذرات رسوب را

ترجيح مي دهند كه از اكسيژن موجود در آب ميان بافتي رسوبات استفاده كنند "باشد.ماكروبنتوزها  عموما
العه در مط بنابراين هر چه اين فضا بيشتر باشد شرايط مطلوب تري براي زيست ماكروبنتوزها فراهم شده است.

حاضر مقادير مواد آلي كل ابتدا در بندر لنگه وسپس بندر عباس و جاسك غالب بوده است اما نتايج حاصل از 
محاسبات ضريب همبستگي هيچگونه ارتباط معني داري بين تراكم كل ماكروبنتوزها و ميزان مواد آلي كل نشان 

ماكروبنتوزها و ميزان مواد آلي كل، به نظر نمي  نداده است. بنابراين با توجه به عدم وجود همبستگي بين تراكم
تراكم ماكروبنتوزها وجود داشته "رسد كه ارتباطي مبني بر اثر شكوفايي جلبكي بر ميزان موادآلي كل و نهايتا

در اينجا مي توان به اين موضوع اشاره نمود كه تغييرات در جوامع بنتيك و به وجود آمدن آشفتگي  باشد.
د در نتيجه ساير عوامل محيطي نيز قرار داشته باشد به عبارتي ساير فاكتورهاي احتمالي مثل جانوران مي توان

و  pHتغييرات در تركيبات رسوب،دماي آب،ورود مواد مغذي، مداخله شكار، دما، شوري، اكسيژن محلول، 
در نظر گرفتن ساير لذا   (Olsgard, 1993)ساير عوامل در به وجود آمدن آشفتگي جانوران بي تأثير نمي باشد

عوامل مؤثر بر بي مهرگان كفزي در بررسي تركيب و فراواني جوامع بنتيك همزمان با هم در منطقه مورد مطالعه 
 بنتيك،مي بايستي جوامع روي بر جلبكي شكوفايي احتمالي اثر تخمين ضرورت دارد از طرف ديگر به منظور

 و بررسي لذا در دست باشد هرمزگان استان محدوده احليس منطقه بسترهاي بنتيك فون از مدت بلند اطالعات
اطالعات  به توجه با.به منظور دستيابي به نتايج بهتر و دقيق تر ضرورت دارد ساحلي محدوده در جوامع اين پايش
حاصل از بررسي شاخص هاي زيستي همچنين ميانگين تراكم در مقايسه با نتايج ساير بررسي ها،تغييرات  و نتايج

  و تراكم ماكروبنتوزها درمناطق مورد بررسي نمي تواند منتج از پديده شكوفايي جلبكي بوده باشد.تنوع 
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  هاپيشنهاد
مشكل اساسي در تخمين اثر احتمالي شكوفايي جلبكي بر روي جوامع بنتيك، عدم وجود اطالعات بلند مدت از 

و پايش اين جوامع در محدوده  بررسي لذا باشد فون بنتيك بسترهاي منطقه ساحلي محدوده استان هرمزگان مي
از آنجايي كه جوامع بنتيك طيف وسيعي از موجودات  ساحلي از اولويت هاي بعدي در اين بخش قرار گيرد.

كفزي ريز را شامل مي شود وگروههاي مختلف نيز با توجه به نحوه زندگي در بستر و تغذيه،واكنش هاي 
از خود نشان ميدهند لذا در اين ميان نرمتنان به دليل عدم تحرك وثابت متفاوتي نسبت به تغييرات پيرامونشان 

بودن در بستر بيشتر در معرض و تماس اثرات احتمالي شكوفايي جلبكي قرار دارند لذا بررسي اين گروه به شكل 
ات جوامع بنتيك به دليل محل و نحوه زيستشان در بستر تغييرات ناشي از اثر اختصاصي پيشنهاد مي گردد.

احتمالي شكوفايي جلبكي و ساير نوسانات ستون آبي را به سرعت نشان نمي دهند و ممكن است براي بروز 
تغييرات نياز به گذشت زمان بيشتري نسبت به ساير موجودات ستون آب داشته باشند از اينرو نمونه برداري 

تركه ما را به همان نتايج هدايت فصلي(يكبار در فصل) به جاي نمونه برداري ماهانه در مدت زمان طوالني 
پيشنهاد مي  خواهد كرد و از طرفي وقت،هزينه و انرژي محقق را در ساير بخش هاي تحقيق ذخيره مي نمايد،

موجودات بنتيك به لحاظ موقعيت زيستگاه،هم تحت تأثير رسوبات بستر و هم ستون آب قرار دارند.از  گردد.
تورهاي فيزيكوشيميايي،بيولوژيكي و همچنين پارامترهاي زيست اينرو ويژگي ها و مشخصات رسوبات، فاك

محيطي مثل مداخالت فاضالب هاي شهري و صنعتي نيز بر روي تنوع و تراكم اين موجودات مؤثر مي باشد لذا 
  با توجه به اطالعات موجود،مطالعه و بررسي همزمان جوامع بنتيك در ارتباط با اين پارامترها توصيه مي گردد.
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  تشكر و قدرداني
با توجه به گشت هاي دريايي مربوط به اين پروژه كه بصورت ماهانه در طول يك سال انجام پذيرفت و همچنين 
شرايط سخت جوي در زمان انجام نمونه برداري، بدون شك اجراي اين پروژه بدون همكاري عوامل اين مركز 

ودند امكان پذير نمي بود لذا در اينجا جا دارد از كليه كسانيكه كه همگي به نحوي در اجراي اين پروژه مؤثر ب
  مرا در به انجام رساندن اين پروژه ياري رساندند كمال قدرداني و تشكر را بجا بياورم:

عمان  درياي و فارس خليج اكولوژي پژوهشكده محترم از جناب آقاي دكتر محمد صديق مرتضوي،رياست 
  هاي ايشان به منظور كسب اعتبارات اين پروژه و همچنين حمايت هاي ايشان  بخاطر تالش

  از جناب آقاي دكتر اجاللي بخاطر مشاوره اين پروژه و راهنماييهاي ارزنده ايشان در طول انجام پروژه
از جناب آقاي مهندس جوكار،رياست محترم بخش اكولوژي،بخاطر هماهنگي هاي الزم در طول اجراي پروژه 

  مچنين شركت در گشت هاي دريايي و ه
 هاي گشت در شركت همچنين و پروژه اين تصويب در ايشان تالش بخاطر ابراهيمي مهندس آقاي جناب از

  دريايي
  از جناب آقاي مهندس اكبرزاده بخاطرهمكاري در آناليز رسوبات و شركت در گشت هاي دريايي 

ات فراوان ايشان در طول انجام گشت هاي دريايي و بخاطر زحم از جناب آقاي غالم رضواني،ناخداي قايق،
  همينطور از تمام كسانيكه به نحوي مرا در به انجام رساندن اين پروژه ياري رساندند و نام آنها از قلم افتاده است.
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Abstract 
The investigation of the algal bloom effects on Macro benthos abundance and diversity was seasonally carried 
out in coastline waters of Hormozgan province in 1391. Fourteen stations were selected for sampling; as 8 
stations in coast of Bandar Abbas, 3 in Jask Port (east of Hormozgan) and 3 stations in Lengeh Port (west of 
Hormozgan). Polychaets, oligochaets, mollusks, crustacean and others like nematodes, nemertean’s, 
foraminifera’s, and ophiuroides were identified. Crustacean with 333950 ind.-2 were dominant group whereas 
nemertean with 5050 ind.-2 were minimum in density. Results showed that mean abundance of macro benthos 
was at most in spring (5614±3992 end) -2 and with 1244±380 ind.-2 was at least in autumn. Related results to 
stations showed that mean abundance in Jask Port and Lengeh Port were more than Bandar Abbas City. Among 
8 stations in Bandar Abbas, Langargah with 168±977 ind. -2 was at most and Posht-e- shahr was at least in 
abundance (82±256 ind. -2). In Lengeh and Jask ports the stations far from coasts showed more abundance than 
station near coast. Monthly investigation showed that Macro benthos community was much more in April with 
1011±6783 ind.-2 than December with 6±28 ind.-2 , respectively. Shannon -Winner diversity index was low (0.6-
1.2) in three stations, Evenness ranged from 0.1 to 0.4 and Margalof ranged from 2 to 4. Among four stations, 
mean wet weight varied from 12.18±6/95 gr in Jask Port (maximum) to 6.24±3/85gr in Bandar Abbas 
(minimum) .Seasonally, in spring the wet weight of macro benthos was 15.15±16/32 (maximum) and with 
1.43±0.88 gr showed the minimum value in summer. There was a negative correlation between silt and macro 
benthos abundance and a positive correlation existed between macro benthos community and sand. There was no 
significant correlation between macro benthos community and TOM. To pay attention to results like diversity, 
abundance, wet biomass and correlation; it seems that algal bloom has no obvious negative effect on Macro 
benthos communities. 
Keywords: Algal bloom, macro benthos, Diversity and Abundance, Hormozgan Province. 
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