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 يمد  و  ن جزريمنطقه ب در (Ascidiacea)ها  نيديسا يمطالعه تنوع و فراوان

  )خليج فارس( خارك  رهيجزسواحل 
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 1391خرداد  :يخ پذيرشرتا                         1390اسفند :  تاريخ دريافت

        دهدهدهدهييييچكچكچكچك

تحقيق تحقيق تحقيق تحقيق اين اين اين اين     ....بودبودبودبود    خاركخاركخاركخارك    يييي    رهرهرهرهييييجزجزجزجز    ييييمدمدمدمد        وووو        ن جزرن جزرن جزرن جزرييييدر سواحل منطقه بدر سواحل منطقه بدر سواحل منطقه بدر سواحل منطقه ب    هاهاهاها    ننننييييدددديييياساساساسبررسي تراكم و پراكنش بررسي تراكم و پراكنش بررسي تراكم و پراكنش بررسي تراكم و پراكنش     ،،،،ييييييييشناساشناساشناساشناساق ق ق ق يييين تحقن تحقن تحقن تحقيييياااا    ازازازاز    هدفهدفهدفهدف

ساحلي و ساحلي و ساحلي و ساحلي و     سه منطقه فراساحلي، ميانسه منطقه فراساحلي، ميانسه منطقه فراساحلي، ميانسه منطقه فراساحلي، ميان    ستگاهستگاهستگاهستگاهيييياااادر هر در هر در هر در هر . . . . شدشدشدشدانجام انجام انجام انجام     خاركخاركخاركخارك    در طول جزيرهدر طول جزيرهدر طول جزيرهدر طول جزيره    ستگاهستگاهستگاهستگاهييييااااو در پنج و در پنج و در پنج و در پنج     1389138913891389طي چهار فصل در سال طي چهار فصل در سال طي چهار فصل در سال طي چهار فصل در سال 

تنها تنها تنها تنها     وووو    مورد سنجش قرار گرفتندمورد سنجش قرار گرفتندمورد سنجش قرار گرفتندمورد سنجش قرار گرفتندز ز ز ز يييينننن    ييييمواد آلمواد آلمواد آلمواد آل    كلكلكلكلو و و و محلول محلول محلول محلول ژن ژن ژن ژن يييياكساكساكساكس    ،،،،ييييشورشورشورشور    دما،دما،دما،دما،: : : : شاملشاملشاملشامل    ييييططططييييمحمحمحمح    ييييفاكتورهافاكتورهافاكتورهافاكتورها    ....فروساحلي بررسي گرديدفروساحلي بررسي گرديدفروساحلي بررسي گرديدفروساحلي بررسي گرديد

ك عدد ك عدد ك عدد ك عدد يييي((((ز ز ز ز ييييييييو در فصل پاو در فصل پاو در فصل پاو در فصل پا) ) ) ) عدد در مترمربععدد در مترمربععدد در مترمربععدد در مترمربع    دودودودو((((ن گونه در فصل بهار ن گونه در فصل بهار ن گونه در فصل بهار ن گونه در فصل بهار يييياااا. . . . ددددييييگردگردگردگرد    ييييييييمشاهده و شناسامشاهده و شناسامشاهده و شناسامشاهده و شناسا    هاهاهاها    ننننييييدددديييياز اساز اساز اساز اس     Pyura vittataگونهگونهگونهگونه

گونه گونه گونه گونه     ....دنددنددنددندييييمشاهده گردمشاهده گردمشاهده گردمشاهده گردخارك خارك خارك خارك ره ره ره ره ييييدر شمال جزدر شمال جزدر شمال جزدر شمال جز    4444    شمارهشمارهشمارهشماره    ستگاهستگاهستگاهستگاهيييياااا    ييييان ساحلان ساحلان ساحلان ساحلييييدر منطقه مدر منطقه مدر منطقه مدر منطقه م    هاهاهاها    ن نمونهن نمونهن نمونهن نمونهيييياااا        كليهكليهكليهكليهشمارش شد كه شمارش شد كه شمارش شد كه شمارش شد كه ) ) ) ) در مترمربعدر مترمربعدر مترمربعدر مترمربع

Pyura vittata    و و و و دارد دارد دارد دارد هاي اسيدين در برابر تغييرات محيطي، شرايط فيزيكي و آلودگي هاي اسيدين در برابر تغييرات محيطي، شرايط فيزيكي و آلودگي هاي اسيدين در برابر تغييرات محيطي، شرايط فيزيكي و آلودگي هاي اسيدين در برابر تغييرات محيطي، شرايط فيزيكي و آلودگي     مقاومت و توانايي بيشتري نسبت به ساير گونهمقاومت و توانايي بيشتري نسبت به ساير گونهمقاومت و توانايي بيشتري نسبت به ساير گونهمقاومت و توانايي بيشتري نسبت به ساير گونه

ها در اين ها در اين ها در اين ها در اين     هاي اسيدين در منطقه به زيست خود ادامه دهد و دليل اصلي كاهش تراكم و تنوع اسيدينهاي اسيدين در منطقه به زيست خود ادامه دهد و دليل اصلي كاهش تراكم و تنوع اسيدينهاي اسيدين در منطقه به زيست خود ادامه دهد و دليل اصلي كاهش تراكم و تنوع اسيدينهاي اسيدين در منطقه به زيست خود ادامه دهد و دليل اصلي كاهش تراكم و تنوع اسيدين    برخالف ساير گونهبرخالف ساير گونهبرخالف ساير گونهبرخالف ساير گونهاست است است است توانسته توانسته توانسته توانسته 

        ....اشداشداشداشدببببي ي ي ي هاي نفتهاي نفتهاي نفتهاي نفت    آلودگيآلودگيآلودگيآلودگي    تواند تواند تواند تواند     ميميميمي    منطقه منطقه منطقه منطقه 

  

   سخليج فارخارك،   جزيرهتراكم، ، Ascidiacea ، اسيدينفاكتورهاي محيطي،  ::::كليديكليديكليديكليدي كلماتكلماتكلماتكلمات
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        مقدمهمقدمهمقدمهمقدمه
، ييايدر يها ناا آبفشي) Ascidiacea( ها نيدياسرده 

در  باَيغالفداران هستند كه تقر ي ن ردهيتر ن و متنوعيبزرگتر

ش از يتاكنون ب .)16( شوند يمافت ي  ييايدر يها ستميتمام اكوس

 مان تمايدر م .شده است ييشناسا ها نيديگونه از اس 3000

. ن گروه هستنديتر جالب ها نيدياس ،و ثابت رمتحركيموجودات غ 

 يك منفرد و كلنياكولوژ يهر دو استراتژ يدارا آنهارا يز

تا  يمد و ن جزرين موجودات اغلب از منطقه بيا .باشند يم

 يها در آب ها شتر گونهيه بستگايوجود دارند اما زق يمنطقه عم

ند و از خوار يصاف ها نيدياس ي با همهيتقر .)26( عمق است  كم

. كنند يمكرومتر استفاده يم 5/0-2 حدود ز دريار ريذرات بس

 ها آنكه در  هستند  ي، دوجنسياز نظر جنس ها نيدياس ي همه

  ).7( شود يممشاهده  يرجنسيو غ يد مثل جنسيدو نوع تول

منطقه  يها نيدياس ييخصوص شناسا در  اندكيمطالعات 

توان به  ين آنها ميتر از مهم كهج فارس انجام شده است يخل

 شددر سواحل بندر لنگه انجام  )1389(كه توسط فتن  يا مطالعه

در  .نموداشاره  كرد، ييرا شناسا ها نيديگونه از اس 34 و

در سواحل  )Monniot )1997و  Monniot كه توسط يا مطالعه

 ديو گزارش گرد ييشناسا نيدياسگونه  15ن انجام گرفت يبحر

 )Al-Ansi )2008و  Al-khayatتوسط  كه تحقيقن در يهمچن

 ييشناساها  نيدياز اسگونه  3 ،انجام گرفتدر سواحل قطر 

 Pyura به ناممنفرد ن يديك گونه اسي  تنها تحقيقن يا در .ندشد

vittata  28( ديگرد ييره خارك شناسايدر سواحل جز(. 

باشد كه  يم ها نيدياس يها از گونه يكي   Pyura vittataگونه

 يها شهير ريز ومتر دارد يسانت 6تا  3در حدود  يطول معموالٌ

به  غالباٌ. شود يمافت ي  ير مرجانيجزا و مانگرو يها جنگل

ن در يهمچن .شود يمده يد يا ، قرمز و قهوهينارنج يها رنگ

 22، 13( ده شده استيآن با ماسه پوش غالف يمواقع رو يبعض

از  يكيخليج فارس داراي جزاير متعددي است كه  .)23و 

جزيره  يكيولوژيو ب ي، اقتصاديكياز نظر استراتژ ها آنترين  مهم

 16درجه و  50بين مختصات جغرافيايي  كه باشد  مي خارك

دقيقه  11درجه و  29دقيقه شرقي و  20درجه و  50دقيقه تا 

 21ه و مساحت آن دقيقه شمالي واقع شد 17درجه و  29تا 

جزيره خارك و منابع زيستي موجود در  ).1(كيلومترمربع است 

نوان يك منطقه مهم بعو   آن تقريباً ناشناخته مانده است

بيولوژيكي نياز به مطالعه و بررسي دقيق دارد كه به منظور 

شناسايي كامل اين سواحل ابتدا بايد ساختار اجتماعات آن مورد 

اي و الزم  اي امري پايه ون شناسايي گونهبررسي قرار گيرد و چ

شود،  براي انجام تحقيقات بعدي در يك اكوسيستم محسوب مي

به عنوان  ها آنهاي  زيستگاه و ها به همين دليل شناخت اسيدين

تواند اولويتي مهم  مندان يك منطقه ساحلي مي از زيست يبخش

  . شمار آيدبدر ارزيابي اهداف مذكور 

پراكنش  وبررسي تراكم  و ياين تحقيق شناساي هدف از

كل و سواحل خارك با تكيه بر فاكتورهاي محيطي  در ها اسيدين

  .انجام گرفته است Total Organic Maters (TOM) يمواد آل

  

        ااااههههمواد و روشمواد و روشمواد و روشمواد و روش
 يها و در ماه 1389 سالچهار فصل  يط تحقيقاين 

جداول از  استفادهبا  .ديگردبهمن انجام آبان و ، مرداد، ارديبهشت

بيشترين دامنه كشند كه  برداري نمونهبهترين زمان ، مدي و جزر

برداري صورت  و در هنگام جزر كامل نمونهانتخاب داشت  را

ترانسكت  5جزيره خارك تعداد  مساحتبا توجه به . گرفت

كه  يره و بخصوص مناطقيكه كل جز ندديانتخاب گرد يطور

در هر ترانسكت . دنبودند را پوشش ده يانسان يها تيفعال يدارا

منطقه فراساحلي، ميان ساحلي و فروساحلي مورد بررسي قرار  3

با استفاده از  ها ترانسكت ييايجغراف موقعيت. )1شكل ( گرفت

  .)1جدول ( مشخص گرديد CX120مدل  GPSدستگاه 

  3بود كه در هر منطقه ه اين صورت برداري فصلي ب نمونه

ها  نمونه. شدآوري  متر جمع 5/0×  5/0نمونه بوسيله كوادرات 

بصورت زنده و درون ظروف پالستيكي حاوي آب دريا به 

ها  شناسايي اسيدين. آزمايشگاه منتقل و شناسايي گرديدند

 Berril )1950(،Kott  )2005( ،Millarبوسيله كليدهاي معتبر 

)1970( ،Monniot و Monniot )2001 (تصورت گرف. 

ي  هاي كيسه ي يافت شده براساس شكل چين شناسايي گونه

هاي گناد صورت  ي آبششي و نيز ويژگي شكل ديواره ،آبششي

ي آيششي به شكل  هاي كيسه اين گونه داراي چين. پذيرفت

ششي اين بي آ باشد كه در بخش بااليي كيسه مستقيم مي

ي  ديواره. دهند هاي به شكل مارپيچي تغيير شكل مي چين

توان به وجود  و همچنين ميباشد ميچين طولي  4آبششي داراي 

  .يك گناد در داخل حلقه روده اشاره نمود
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  ها ستگاه ياره خارك و محل استقرار 

  در جزيره خاركشده 

قسمت در هزار  6/44±14/0و  15/0±13/42

  ).2 نمودار

برداري ميانگين اكسيژن محلول در فصول  در زمان نمونه

، 72/5±057/0بهار، تابستان، پاييز و زمستان بترتيب برابر با 

گرم بر ليتر  ميلي 52/6±052/0و  082/0±26/7

  ).3نمودار (

) 63/9±71/0(بيشترين مقدار كل مواد آلي در فصل تابستان 

درصد ) 39/3±15/0(پاييز  درصد و كمترين مقدار آن در فصل

مقايسه ميانگين كل مواد آلي حاكي ). 4نمودار (

باشد  دار بين فصول و مناطق مختلف مي از وجود اختالف معني

ANOVA<(.  

ها  از اسيدين  Pyura vittataدر مطالعه حاضر تنها گونه

فصل بهار اين گونه تنها در ). 2شكل (مشاهده و شناسايي گرديد 

) يك عدد در مترمربع(و در فصل پاييز ) عدد در مترمربع

ها نيز در منطقه ميان ساحلي  اين  نمونه  شمارش شد كه تمام

  .مشاهده گرديدند 4

  طول جغرافيايي

ʺ691 ʹ19°50  

ʺ668 ʹ18°50  

ʺ756 ʹ17°50  

ʺ287 ʹ17°50  

ʺ477 ʹ18°50  

                      زيست جانوري                             پژوهشي محيط

ره خارك و محل استقرار يجزجغرافيايي ت يموقع :1 شكل

شده  برداري نمونهي ها ستگاهيموقعيت جغرافيايي ا: 1جدول 

فاكتورهاي فيزيكي و ) هر فصل(برداري  در هر نوبت از نمونه

هاي  پرتابلتوسط شوري، دما و اكسيژن 

. ندگيري شد اندازه ديجيتال مختلف شركت هيدروبيوس آلمان

نمونه برداشته و پس  3از هر منطقه  يكل مواد آل

دار و ذكر مشخصات آن در  از قرار دادن در كيسه نايلوني زيپ

 در آزمايشگاه با ).20( ندمجاورت يخ به آزمايشگاه منتقل گرديد

 .)11( سنجيده شد يزان مواد آليمروش سوزاندن 

مواد آلي با  و فاكتورهاي محيطيكليه نمودارهاي مربوط به 

Excel 2007 ترسيم گرديد.  

 فصول بهار، تابستان، پاييز و زمستان در يبردار

درجه   34/18 ±39/0و  13/0±18/22 ،0±94/35/

  .)1نمودار ( د

بررسي مقدار شوري نشان داد كه ميانگين اين فاكتور در 

، 37±18/0فصول بهار، تابستان، پاييز و زمستان بترتيب برابر با 

22/0±6/39 ،15

)psu ( بود)نمودار

در زمان نمونه

بهار، تابستان، پاييز و زمستان بترتيب برابر با 

051/0±24/5 ،082

(گيري شد  اندازه

بيشترين مقدار كل مواد آلي در فصل تابستان 

درصد و كمترين مقدار آن در فصل

(گيري شد  اندازه

از وجود اختالف معني

)05/0 ANOVA<

در مطالعه حاضر تنها گونه

مشاهده و شناسايي گرديد 

عدد در مترمربع دو(

شمارش شد كه تمام

4ايستگاه شماره 

    عرض جغرافيايي

  )Tاسكله ( 1   13°29ʹ 720ʺ

  )گود زباله(  2  12°29ʹ 494ʺ

  ) C-Islandاسكله( 3   14°29ʹ 503ʺ

  )و پالژ كارگري  NGL سايت( 4   16°29ʹ 384ʺ

  )پارك ساحلي( 5   16°29ʹ 132ʺ
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در هر نوبت از نمونه

شوري، دما و اكسيژن  :شيميايي آب شامل

ديجيتال مختلف شركت هيدروبيوس آلمان

كل مواد آلبراي سنجش 

از قرار دادن در كيسه نايلوني زيپ

مجاورت يخ به آزمايشگاه منتقل گرديد

روش سوزاندن  استفاده از

كليه نمودارهاي مربوط به 

Excel 2007 استفاده از برنامه

  

        نتايجنتايجنتايجنتايج
بردار در زمان نمونهدما 

/28، 5/26±18/0بترتيب برابر با 

ديگرد يريگ اندازه  سانتيگراد

بررسي مقدار شوري نشان داد كه ميانگين اين فاكتور در 

فصول بهار، تابستان، پاييز و زمستان بترتيب برابر با 

  

  

  ترانسكت

 ترانسكت

2ترانسكت

 ترانسكت

 ترانسكت

 ترانسكت
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  1389مدي جزيره خارك در سال 

Pyura vittata  

سرعت  يبطور كل. باشد يم يش رسوبگذاريعمل امواج و افزا

 يرات الگوهاييثر بر تغؤم يانات آب و عمل امواج از فاكتورها

ر يو سا ها نيديدر اجتماعات اس يو عمود ي

 يگذار ش رسوبيگر افزاياز طرف د باشد يم يي

كه در مورد يرمتحرك دارد بطوريموجودات غ ي

 يها وارهيو د ها فونيسبب بسته شدن س ن امر

زمستان به علت فصل در  ).26( گردد يم ها آنو مرگ 

 يگذار ش رسوبيافزاشدت امواج و  شيافزا ،باد

  .گردد يها م نيدير اسيباعث كاهش تراكم و مرگ و م

مشاهده گرديد كه بيشترين شوري مربوط حاضر 

در اين فصول بادهاي شمال با  .به فصول پاييز و زمستان بود

سرعت بيشتري در منطقه خليج فارس شروع به وزيدن كرده و 

به علت كم بودن رطوبت هوا نسبت به فصل تابستان ميزان آب 

 Lambert). 15(يابد  بيشتري تبخير شده و شوري افزايش مي
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                      زيست جانوري                             پژوهشي محيط

مدي جزيره خارك در سال  و منطقه جزرتغييرات ميانگين ساالنه مواد آلي در : 4نمودار 

Pyura vittataگونه   اسيدين يشكل ظاهر :2شكل 

مؤثر بودن فاكتورهاي محيطي از قبيل پارامترهاي فيزيكي و 

و  14(شيميايي آب دريا در بسياري از مطالعات بيان شده است 

بر  ها آنديگر فاكتورهاي محيطي و تغييرات 

و   Brunetti).5(باشند  تغييرات تنوع زيستي بسيار مهم مي

ار مهم در يان داشتند كه دما عنصر بس

ن در زمستان ييپا يباشد و دماها يم ها

عنوان نمود  )Gab-Alla  )2008.شود يم

 ياديتواند اثرات ز يمر فصول بخصوص درجه حرارت آب 

آب  يرات دماييبسته به تغ و داشته باشد

 .دارند يريمتغ يها يدر فصول مختلف فراوان

ش دما در يافزا خصوصآب ب ييرات دما

 كمبودمل در فصل زمستان عا ن كاهش آن

  .باشد يمل ن فصيدر ا

ش يافزاها  نيديبر تراكم اس رگذاريگر از عوامل تأث

عمل امواج و افزا

انات آب و عمل امواج از فاكتورهايجر

يافق يبند منطقه

يياياجتماعات در

يرو يادير زيثأت

ن امريا ها نيدياس

و مرگ  يآبشش

بادش سرعت يافزا

باعث كاهش تراكم و مرگ و م

حاضر تحقيق در 

به فصول پاييز و زمستان بود

سرعت بيشتري در منطقه خليج فارس شروع به وزيدن كرده و 

به علت كم بودن رطوبت هوا نسبت به فصل تابستان ميزان آب 

بيشتري تبخير شده و شوري افزايش مي

تابستان پاييز زمستان

پژوهشي محيط –فصلنامه علمي 

 

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

نمودار 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

            بحثبحثبحثبحث
مؤثر بودن فاكتورهاي محيطي از قبيل پارامترهاي فيزيكي و 

شيميايي آب دريا در بسياري از مطالعات بيان شده است 

ديگر فاكتورهاي محيطي و تغييرات  بعبارت .)25

تغييرات تنوع زيستي بسيار مهم مي

Menin )1977( ان داشتند كه دما عنصر بسيب

ها نيديت اسيكنترل جمع

م آنهار يموجب مرگ و م

ر فصول بخصوص درجه حرارت آب ييتغكه 

داشته باشد ها نيديبر جوامع اس

در فصول مختلف فراوان ها نيدياس يها گونه

رات دماييرسد تغ يمبه نظر 

ن كاهش آنيتابستان و همچن

در ا  Pyura vittataگونه

گر از عوامل تأثيد يكي

زمستان
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ت يجمع يرو يجنوب يايفرنيكالكه در  ييها يبررسدر  )2003(

ع يبر توز يكه اثر شور عنوان نمود ،داد ها انجام نيدياس

 ) 1996(و همكاران   Naranjo.باشد يمار مهم يبس ها نيدياس

 يشور ون يدياس يها گونه ين فراوانيكه بعنوان نمودند نيز 

ش يده شد كه افزايز دين تحقيقن يدر ا .وجود دارد يمنف ي رابطه

مواجه  ها نيديكاهش تراكم اس عثدر فصل زمستان با يشور

  .دشو يم

مقادير باالي مواد آلي در رسوبات بستگي به عوامل 

اكولوژيكي مختلفي مانند كمبود اكسيژن، افزايش مواد غذايي و 

تواند  همچنين افزايش مواد آلي مي ).8(هوازي دارد  شرايط بي

هاي صنعتي باشد بعنوان مثال، محل تخليه و  ناشي از فعاليت

تواند عامل اصلي  هاي صنعتي مي اببارگيري نفت و نيز ورود پس

  .)3(افزايش مواد آلي در رسوبات باشد 

علت وجود سكوهاي نفتي، عمليات ه در جزيره خارك ب

ها و حوادث نفتي باعث ورود و نشت  كش اكتشاف نفت، ورود نفت

هاي نشت شده حتي پس  گردد كه از اين نفت نفت به سواحل مي

درصد  1ي حدود ساز پاكي ها ها و انجام عمليات از گذشت سال

ماند كه بيشتر آن درون رسوبات قرار  از نفت در سواحل باقي مي

در رسوبات در تجزيه  مانده يباقو اين ميزان نفت ) 27(گيرد  مي

مدي صورت گرفته است  و هايي كه در مناطق بين جزر و تحليل

مشخص شده كه باعث افزايش غلظت مواد آلي در رسوبات 

توان گفت دليل اصلي غلظت مواد  بنابراين مي). 24(گردد  مي

 3آلي و افزايش آن در منطقه مورد مطالعه بخصوص ترانسكت 

سكوي  نيبزرگترسكوي نفتي جزيره كه  نيتر بزرگكه مقابل 

هاي نفتي و نشت نفت در سواحل  نفتي ايران نيز هست، فعاليت

  .باشد مي

مواد كل ن درصد يد كه بشتريمشاهده گرد رتحقيق حاضدر 

ز ييمربوط به فصل پازان آن يمن يدر فصل تابستان و كمتر يآل

جه ين نتيبه ا )2005(و همكاران   McDonald.باشد يم

موجود در آب بر تنوع و  يو مواد آل يكه مواد مغذدنديرس

و   Naranjoيها يبررس .باشد يمموثر  ها نيدياس يفرآوان

 يدرصد مواد آلكه  يمنشان داده است هنگاز ين) 1996(همكاران 

ابد اما ي يمش يز افزاين ها نيدياس ياتنوع و غن زانيابد مي  شيافزا

تراكم  يآلمواد  شيافزادر فصل تابستان با وجود  تحقيقن يدر ا

از درصد  ياديز ريمقادل كه ين دليافت به ايكاهش ها  نيدياس

 يمورد بررسخارك  ي رهيجز يمنطقه ساحلكه در كل  يمواد آل

رسد  يمبه نظر  و اند دادهل يتشك ينفت يها يآلودگرا قرار گرفت 

در بخصوص  ها نيدياس يتراكم و فراوان يرو ير منفيثتأن مواد يا

  .اند داشتهفصل تابستان 

ميزان اكسيژن محلول در فصل  نيكمتر بررسيدر اين 

تر  تابستان بدست آمد به دليل اينكه در فصل تابستان با طوالني

شدن روزها، افزايش شدت تابش نور و دماي باالي آب سبب 

همچنين در اين فصل . گردد كاهش اكسيژن در اين فصل مي

مواد آلي افزايش يافته است و اين مواد آلي در معرض تجزيه 

ها از  ها نيز براي تجزيه آن گرفته كه باكتري ها قرار باكتري

كنند بنابراين باعث كاهش ميزان  اكسيژن محلول استفاده مي

 ).10(گردند  اكسيژن محلول مي

Turon  كه در اجتماعات ند عنوان نمود )1990(و همكاران

و  ، نوع بستري، شكارگريكيزيط فيمانند شرا ييك، فاكتورهايبنت

ها  ع گونهيو توز يگذار بر فراوان ريثأهم و ترقابت از جمله عوامل م

 يها سه دادهيصورت گرفته و مقا يها يبا توجه به بررس .باشند يم

ج فارس يدر منطقه خل انجام شدهر مطالعات ين مطالعه با سايا

 ييمقاومت و توانا Pyura vittataگونه رسد كه  ينظر م به

رات ييتغ ن در برابريدياس يها ر گونهينسبت به سا يشتريب

ر يداشته و توانسته برخالف سا يو آلودگ يكيزيط فيشرا ،يطيمح

از در كل  .ست خود ادامه دهدين در منطقه به زيدياس يها گونه

بخصوص  ها يآلودگزان يمي خارك  كه در جزيره ييآنجا

كاهش تراكم  يل اصليتوان دل يم ،باشد يباال م ينفت يها يآلودگ

و  نمودان يب ينفت يها يمنطقه را آلودگن يها در ا نيديو تنوع اس

در اين جزيره را  Pyura vittata توان دليل حضور گونه نيز مي

 اي  هخرصو وجود سواحل  ها مقاومت اين گونه نسبت به آلودگي

  .دانست

  

 تشكر و قدرداني

زيست استان بوشهر و جناب آقاي مهندس  اداره كل محيط از

جزيره  ييايزيست در محيطدفتر و پرسنل  ريمد نامدار رضا

 و تشكر برداري نمونه انجام درهمكاري و مساعدت  بدليلخارك 

  .گردد قدرداني مي

  

        منابعمنابعمنابعمنابع
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