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 چکیده 

این تحقیق با هدف بررسـی تـاثیر شـرایط زیسـت محیطـی سـاحل       

همچون شیب و جنس بستر و کـدورت آب بـر تـراکم زوانتیـدها در     

جزیره هرمز انجام گرفت. به این منظور دو ایسـتگاه اسـکله و خـاك    

ه سرخ با شرایط مختلف که به ترتیب در شمال غرب و جنـوب جزیـر  

واقع بودند انتخاب گردید. نمونه برداري به روش بلت ترانسکت بـراي  

متر با کمک عکس برداري  5/0و عرض  10مقطع تصادفی با طول  3

متر در سواحل انجام گرفت. نتایج نشان  5/0در  5/0از کوادرات هاي 

هاي اسکله  و خـاك سـرخ   درصد از سطح ایستگاه 9/14و  3/36داد 

 (p<0.05)ها هستند و داراي اختالف معنی داري پوشیده از زوانتید

اي بسـتر، شـیب بیشـتر    در تراکم پوشش می باشـند. جـنس صـخره   

ساحل و کدورت باالي آب در ایستگاه ساحل خاك سرخ می توانند از 

 جمله دالیل تراکم کمتر در این منطقه محسوب گردند. 

 واژه هاي کلیدي

 زوانتید، جزیره هرمز، تراکم پوشش

 

 مقدمه

رده زیـر و  1وشـان نیـان (رده گـل  اي از شـاخه مرجا زوانتیدها راسـته 

Hexacorallia دو ردیف تنتاکل و یـک سـیفونوگلیف   ) هستند که با

شـوند.  هایی متصل شناخته میمرکزي، اغلب به شکل کلنی و پولیپ

 2جفـت دیـواره   5هـا ایـن راسـته بـر اسـاس کامـل بـودن        زیرراسته

)Macrocneminaــا ــودن ( )و ی ــاقص ب ــم  )Brachycneminaن از ه

گونه هـاي ایـن راسـته از نـواحی معتدلـه تـا       . ]16[ شوندمتمایز می

متـر، در   5000نواحی گرمسـیري و از منطقـه جزرومـدي تـا عمـق      

گونـه   354و ] 4[نواحی گرمسیري و نیمه گرمسیري پراکنش دارند 

ها نه، اگرچه تعداد صحیح گو]3[زوانتید در جهان گزارش شده است 

باشـد  احتماال به دلیل توصیف تکراري، کمی کمتر از این تعـداد مـی  

]1.[ 

هاي کفزي ترین جنساز معمول Zoanthusو  Palythoaهاي جنس

باشند که با پوشاندن سطح و محدود کردن بستر، تاثیر این راسته می

با پراکنش راسته  . این]17[هاي بسترزي دارند زیادي روي سایر گونه

                                                 
1- Anthozoa 

2- Septa 

سـخت زیسـت    بسترهايها و طور معمول روي صخرهبه شمولجهان

. همچنین وجود جریان آب در تغذیه و شکل کلنـی  ]10;5[کنند می

و پوشـش   ادیـ ز ریـ تکث لیلدراسته به  . این]7[ها تاثیر بسزایی دارد 

هـاي اخیـر   در سـال ، آنهـا  بیـ و تخر یمرجان هايدادن سطح صخره

 .]5[ استبوده مورد توجه بسیار 

) شـکل  Koehl )1977ولین مطالعات در ارتباط با شناسایی توسـط  ا

پرداخـت.  شناسی آنهـا  گرفت که به بررسی تاثیر جریان آب بر ریخت

هاي این راسته تا قبل از دهه اخیـر کمتـر   شناسی گونهمطالعات آرایه

هاي ریختی هاي اخیر تکنیکمورد مطالعه قرار گرفته بود، اما در سال

اسـتفاده   دددي توسط محققین براي این منظـور مـور  و مولکولی متع

هـاي راسـته   الگوي پراکنش گونـه  .]15;14;11;9[ قرار گرفته است

Zoantharia    نیز در مناطق مختلف جهان مورد بررسی قـرار گرفتـه

هـاي  . در خلیج فارس و دریاي عمان نیز پراکنش گونـه ]12;5[است 

 ،]13;6;8;2[ فته استمورد مطالعات مختلفی قرار گر 2وشانرده گل

 ایران کمتر مورد توجه بوده است. اما راسته زوانتاریا در

در این مطالعه سعی شد تا به تاثیر جنس بستر و فاکتورهاي محیطی 

 56شـمالی و   27بر تراکم زوانتیدها پرداخته شود. جزیـره هرمـز (  

ـ  کیلومتر،  38با محیطی در حدود  شرقی) ه یکی از مناطق منحصـر ب

با قرار گرفتن در دهانه تنگه هرمز و تحت تاثیر  محسوب شده کهفرد 

جریـان عبـوري از دریـاي عمـان بـه خلـیج فـارس، از تنـوع بــاالیی         

و سواحل این جزیره داراي جنس بستر متنوع و  ]18[برخوردار است 

باشند. بنابراین جهت مقایسه و بررسی هاي مختلف میمتاثر از جریان

ورهاي محیطی بر روي تراکم این جانـداران،  تاثیر جنس بستر و فاکت

دو ایستگاه متفاوت انتخاب گردید تـا تـراکم زوانتیـدها، بـا یکـدیگر      

 مقایسه شود.
 

 هامواد و روش

ها با توجه به تنوع مناطق ساحلی پس از بررسی میدانی اولیه ایستگاه

و جنس بستر جزیـره هرمـز، دو ایسـتگاه خـاك سـرخ در جنـوب و       

هـا  در شمال غربی جزیره انتخاب و موقعیت مکانی آن ایستگاه اسکله

ــد (جــدول  GPSتوســط دســتگاه  ). 2و  1و تصــاویر  1ثبــت گردی
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اي و اسکله در شمال ماسه -ايایستگاه خاك سرخ داراي بستر صخره

 باشد.سنگی میقلوه -غربی جزیره با بستر گلی

 هاموقعیت مکانی ایستگاه  -1جدول 

 توصیف طول جغرافیایی افیاییعرض جغر نام ایستگاه

معدن خـاك   -1

 سرخ
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 هانقشه جزیره هرمز و موقعیت ایستگاه 1-تصویر

 

 

 
(اسکله)  2(خاك سرخ) باال و ایستگاه شماره  1اه شماره ایستگ -2تصویر

 پایین

 

گیري تراکم زوانتیدها از روش بلت ترانسـکت بـه همـراه    جهت اندازه

Photo Quadrate       اسـتفاده شـد. در روش مـذکور هـر ترانسـکت

باشد که موازي با طول سـاحل روي بسـتر   متر می 10نواري به طول 

روي آن از هر یک متـر عکسـی بطـور    گیرد، که با حرکت بر قرار می

افزار درصـد  شود تا بعدا توسط نرمعمودي از داخل کوادرات تهیه می

 50×50پوشش محاسبه شود. کـوادرات مـورد اسـتفاده داراي ابعـاد     

متر بـوده کـه بصـورت عمـودي از آن عکسـبرداري شـد. سـه        سانتی

هـر  کـوادرات در طـول    10ترانسکت در هر ایستگاه انتخاب گردید و 

هـا  ترانسکت به شکل تصادفی انتخاب و عکـس بـرداري شـد. عکـس    

هـا  بررسی و نسبت پوشش کلنی Image Tool 3.0افزار توسط نرم

ها به طور جداگانـه محاسـبه گردیـد    به مساحت کوادرات براي عکس

گیري عالوه براین شیب بستر نیز در هر دو ایستگاه اندازه ).3(تصویر 

آنـالیز واریـانس یکطرفـه جهـت مقایسـه      ). از ازمـون  2شد (جـدول  

 میانگین تراکم در هر دو ایستگاه ها استفاده شد.
 

 

 50در  50یک نمونه از تصاویر عکس برداري شده از کوادرات (  -3تصویر 

 سانتیمتري) جهت محاسبه سطح پوشش، نواحی
 

پوشیده از زوانتید در عکس توسط نرم افزار مشـخص شـده   

 است.

 هاشیب بستر در ایستگاه -2جدول

 هاایستگاه شیب بستر (به درجه)

 (خاك سرخ) 1 3/10

 (اسکله) 2 7/5

 

 بنديگیري و جمعنتیجه

هـاي  درصد از سطح ایستگاه 9/14و  3/36به طور میانگین به ترتیب 

) از زوانتیدها پوشـیده بـود.   1) و خاك سرخ (شماره 2اسکله (شماره 

تــراکم پوشــش در دو  (p<0.05)دار ف معنــینتــایج بیــانگر اخــتال

 ). 4ایستگاه فوق بود (تصویر 

 
نمودار تراکم پوشش روانتیدها در دو ایستگاه خاك سرخ و اسکله -4تصویر  �  
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زوانتیدها تقریبا در تمام مناطق جزرومدي جزیـره بـا پوشـش بـاال     

حضور دارند که دلیل آن احتماال وجـود بسـتر مناسـب، نـور زیـاد،      

)، وجـود جریـان   Zooplanktonکافی به مـواد غـذایی (   دسترسی

ها و توانایی نگهداري آب و مقاومت مناسب آب، کوچک بودن پولیپ

باشـد. در مطالعـه حاضـر در    در برابر امواج در هنگـام جزرومـد مـی   

بـوده کـه بـا     Zoanthusمنطقه جزرومدي بیشترین جنس حاضر 

 درصد باالیی سطح را پوشش داده است.

توانـد دالیـل مختلفـی    ش باالتر در ایسـتگاه اسـکله مـی   درصد پوش

ها در داشته باشد از جمله: شیب کمتر بسترکه منجر می شود کلونی

زمان جزر و مد براي مدت زمان کمتـري در معـرض خشـکی قـرار     

بگیرند، همچنین کدورت باال در ایستگاه خاك سرخ می تواند منجر 

شـود. عـالوه بـراین    تز به رسیدن نور کمتر به جاندار جهـت فتوسـن  

اي به دلیل قرارگیري بیشتر در معرض برخورد امـواج  سواحل صخره

�گزینی الرو زوانتیدها محسوب مـی شدید بستر نامناسبی براي النه
شوند که می تواند دلیلی بر تراکم بیشتر زوانتیدها در ایستگاه اسکله 

از جملـه  باشد. در مجوع نتایج بیانگر تاثیر معنی دار شرایط سـاحل  

 ساختار شیب بستر بر تراکم زوانتیدها بود.
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