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 Introduction: The aim of this study was to determine the density, distribution and 

diversity of the structure of macrobenthic communities in the coastal waters of Qeshm 

Island. 

Materials & Methods: The structure macrobenthos communities in the Coastal waters of 

the Qeshm Island was studied seasonally in 6 station during 2010. The data analysis using 

SPSS software version 16 and calculate the diversity in dices of the Primer software 

version 4.5 was used. 

Result: In general, this study of 49 families and 86 genera of macrobenthos were 

identified. In this study relative abundance Pitar and pronospio genus, equal to 28.44% 

and 11.46%, respectively. Spearman correlation test showed that the significant 

correlation between the abundance of macrobentoses and total organic matter. Spatial 

Cluster Analysis showed that the similarity between the nearest station to station 5 and 6 

(45.7%) and 1 and 2 (44.3%), respectively. The result showed that Maximum diversity in 

station 2 And lowest at Station 6 respectively. Annual change in diversity indices of 

passenger jetty and coastal parks showed that both areas of moderate pollution (3-1) 

respectively and the ecological conditions are also in the moderate rank.  

Conclusion: Two-way ANOVA that Spatial and temporal of abundance and diversity 

indices were not significant at between stations or different seasons (P<0.05). 
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 ، بندرعباس، ایراندانشکده علوم وفنون دریایی، دانشگاه هرمزگان زیست دریا، هگرو 1

 سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج ، کشور یموسسه تحقیقاتی علوم شیالت رس و دریای عمان،پژوهشکده اکولوژی خلیج فا ،بخش اکولوژی 2
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 ماکروبنتوز
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 شد.انجام های ساحلی جزیره قشم در آبجوامع ماکروبنتوزی  توزیع و تنوع ساختار ،تعیین تراکماین تحقیق با هدف  :مقدمه

های ساحلی جزیره قشم )اسکله مسافربری و پارک ساختارجوامع ماکروبنتوزی در آبجهت تعیین تراکم، توزیع و تنوع  ها:مواد و روش

 مورد مطالعه قرار گرفت.1389صورت فصلی در سال ایستگاه انتخاب و به 6ساحلی( 

ها از فراوانی نسبت به سایر جنس %64/11و  44/28 های نسبیترتیب با فراوانیه، بPronospioو  Pitarهای جنس ماکروبنتوز نتایج:

داری در زمون همبستگی پیرسون نشان داد که بین تراکم ماکروبنتوزها و موادآلی کل ارتباط معکوس و معنیآنتایج  تری برخوردار بودند.بیش

بوده  6ترین آن در ایستگاه و کم 2ترین میزان تنوع ماکروبنتوزها در ایستگاه نشان داد بیش درصد وجود داشته است. نتایج 99سطح احتمال

%( و  7/45) 6 و 5 هایساختار جمعیتی ماکروبنتوزها متعلق به ایستگاه ریب تشابه درترین ضایی نشان داد که بیشاست. نتایج آنالیز خوشه

( برخوردار بوده 3-1) های تنوع نشان داد که هر دو منطقه از آلودگی در حد متوسطیخصتغییرات ساالنه شا %( بوده است. 3/44) 2 و 1

  و از نظر شرایط اکولوژیک نیز در رتبه متوسط جای دارند.

ی ها)فصل( بر تغییرات فراوانی کل و شاخص )ایستگاه( و زمان نتایج آنالیز واریانس دوطرفه نشان داد که اثرات مکان :بحثگیری و نتیجه

 .دست آمده بی اثر بوده استهب
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 مقدمه

های دریایی جوامع های آبزیان در محیطترین گروهیکی از مهم       

علت ساکن بودن در بستر قادرند هشوند که ببنتیک محسوب می

های قابل توجهی را از نسبت به انواع تغییرات زیست محیطی واکنش

توانند نقش مهمی را در خود نشان دهند. این گروه از موجودات می

 Mooraki) نمایند ایفا خود از آبی هایاکوسیستم محیطیزیست مطالعات

خصوصیات بارز در اجتماعات (. Girgin ،2010؛ 2009و همکاران، 

 Sandersها است که طبق تعریف بین آن در تنوع چگونگی ماکروبنتوزها

چند اجتماع  های موجود در یک یاعبارت است از تعداد گونه (1968)

 مطالعات انجام شده ها در همان اجتماع.جانوری و نسبت ترکیب آن

دهد که در یک اکوسیستم آبی  نشان می توسط محققین مختلف

تواند ارتباط تنگاتنگی با تغییرات تغییرات تنوع ماکروبنتوزها، می

 ها داشته باشدمحیطی و اثرات ناشی از ورود انواع آالیندهعوامل زیست

(Nouri ؛ 2008ران، و همکاMohammadi Roozbahani  ،و همکاران

. (1397؛ میرزاباقری و همکاران، 1397نیا و همکاران، ؛ شریفی2001

دهد که این گروه از موجودات می نامبرده نشان مربوط به محققین نتایج

های محیطی و آلودگی از خود واکنش قادرند نسبت به انواع استرس

توانند در عنوان یک مقیاس یا نشانگر زیستی میهنشان دهند. لذا ب

گیرند )نیکوییان،  قرار استفاده مورد و اکولوژیکی محیطیزیست مطالعات

های صنعتی، کشاورزی و اخیر توسعه فعالیته چند ده در (.1376

قابل توجهی داشته  افزایشتوریستی در سواحل اطراف جزیره قشم 

ایجاد بنادر و اسکله  صنعتی،) هافعالیت گونه ازافزایش این است.

در  (پرورش میگو هایاحداث کارگاه آلودگی نفتی و گازوئیل، سازی،

ها را تحت تاثیر تواند این اکوسیستمهای ساحلی میجوار اکوسیستم

ر این تحقیق سعی خواهد شد که (. د1383 خود قرار دهد )اکبرزاده،

ار جوامع ماکرو بنتوزها در تا از طریق مطالعه فراوانی، تنوع و ساخت

برخی ( های ساحلی جزیره قشم )اسکله مسافربری و پارک ساحلیآب

 ها مورد مطالعه قرار گیرد.این نوع فعالیت  اثرات ناشی ازاز 
 

 هامواد و روش

های انسانی بر منظور بررسی اثرات ناشی از برخی فعالیتهب       

اسکله مسافربری منطقه ) های ساحلی در جزیره قشم، دواکوسیستم

ها جهت عنوان مناطق تحت اثر این نوع فعالیتهب و پارک ساحلی(

 (.1ها انتخاب گردید )شکل ساختار و توزیع جوامع ماکروبنتوزمطالعه 

های عمق در خروجی( -3، مرکز -2 ،ورودی -1) ایستگاه 3 هر منطقه در

صورت فصلی هوزها ببرداری از ماکروبنتانتخاب و نمونهمتری،  6و  4، 2

 بردارینمونه در صورت گرفت. 1389ساله در سال دوره یکدر طی یک

 دستگاهتوسط سه نمونه رسوب  ایستگاه، 6هر  ابتدا دراز بنتوزها 

 ساحتمبا مدل هیدرو بیوز  (Van veen grab) گراب وین ون بردارنمونه

شست و شو و جداسازی ماکروبنتوزها برداشت گردید.  مربعمتر 04/0

 و سپسمیکرون انجام  500 با چشمهالک در محل توسط  از رسوبات

آمیزی مخصوص انتقال و پس از رنگ پالستیکی ظرف بهمحتویات الک 

به آزمایشگاه منتقل ثابت شدن با اتانول  و  توسط رنگ حیاتی رزبنگال

ی شناسایی موجود کلیدها وبا استفاده از منابع مایشگاه آز . درگردید

ها بر حسب واحد شناسایی ماکروبنتوزها تا حد جنس انجام و تعداد آن

 شمارش و پس از شناسایی، .(APAH ،2005) مترمربع محاسبه گردید

های زیستی مانند شانون، ، برخی از شاخصهانسبی گونه فراوانی تعیین

الف، عدد اول و دوم تنوع هیل، با توجه به سیمپسون، پیلو، مارگ

زمان هم(. Reynold ،1988و  Lndwig) گرفتند ها محاسبه قرارفراوانی

هر ایستگاه جهت تعیین  در ماکروبنتوزها یک نمونه ازبرداری با نمونه

به آزمایشگاه در ظروف مخصوص برداشت و و موادآلی کل  بافت بستر 

 McIntyreو  Holme رایه شده توسططبق روش اشدند. انتقال داده 

از ترتیب هب ،درصد مواد آلی کلو  تعیین بافت بستر، برای (1984)

 گراددرجه سانتی 550در دمای  هاو سوزاندن نمونهروش هیدرومتری 

  SPSSافزار ای انجام تجزیه و تحلیل آماری از نرمبرگردید. استفاده 

بر ها ابتدا ، دادهلیل آماریبرای تجزیه و تح استفاده گردید. 16نسخه 

، ریشه دوم و چهارم، 10اساس یکی از فرایندهای لگاریتم طبیعی/ پایه 

های  برای تایید نرمال بودن از آزمونبندی انتقال و سپس رتبه

Wilk Test-Shapiro، Levene Statistic ،Sample -Two 

Smirnov Test-Kolmogorov  رسم  نمودار وQ-Q   فت گرتایید مورد

(Siapatis  ،2008و همکاران).  جهت بررسی تغییرات مکانی و زمانی

های مورد نظر، از آزمون آنالیز واریانس فراوانی ماکروبنتوزها و شاخص

ها و آزمون برای مقایسه دو بدوی آن (Tukey)طرفه، آزمون توکی یک

با استفاده از ( استفاده گردید. Independent Samples Test) تی

ایی در آزمون آنالیز خوشه Bray–Curtis indexروش شابه بهشاخص ت

 
های ساحلی قشمکروکی مناطق مورد مطالعه در آب :1شکل   

 



 Journal of Animal Environment, Vol. 13, No. 1, Spring 2021                        1400، بهار 1، شماره 13زیست جانوری، سال فصلنامه علمی محیط

 

 

154  

 بندیخوشه (Hierarchical Cluster Analysis) روش سلسله مراتبیبه

و دندوگرام ریب تشابه محاسبه ضها براساس بندی( ایستگاه)دسته

و  Clarkeرسم گردید ) 5افزار پریمر نسخه حاصله با استفاده از نرم

Warwick ،1994). 

 

 نتایج
 ماکروبنتوزها نشان داد که میانگین فراوانی حاصل از بررسی نتایج       

دست آمده در اسکله مسافربری هکل ب فراوانی معیار( تغییرات انحراف ±)

عدد در مترمربع و در پارک ساحلی  20–4140، 726±143برابر با 

مربع بوده است. فراوانی کل عدد در متر 0–4440، 930±190معادل 

ترتیب برابر ه، ب6تا  1های درصد فراوانی نسبی در هر یک از ایستگاه و

%(  2/36) ،258 %( 6/5، )795 %( 2/13، )410 %( 9/8) ،972 %( 21با )

(. نتایج 2عدد در مترمربع بوده است )شکل  857 %( 8/15و ) 1675

بری نی کل محاسبه شده در اسکله مسافرترین فراوانشان داد که بیش

و در منطقه پارک ساحلی در فصل  1بهار مربوط به ایستگاه  در فصل

های (. نتایج آزمون3)شکل  بوده است 5تابستان متعلق به ایستگاه 

طرفه و دوطرفه( نشان داد که اثرات )آنالیز واریانس یک تجزیه واریانس

اسکله  )فصل( بر فراوانی ماکروبنتوزها در زمان×مکان )ایستگاه( زمانهم

، =05/0P>،6df)ساحلی پارک و (=05/0P>، 6df=، 29/1F) مسافربری

14/2F=) (. نتایج آزمون همبستگی اسپیرمن 1 )جدول دار نیستمعنی

های محاسبه شده نشان داد که در طی دوره مورد بررسی بین فراوانی

داری ( ارتباط منفی معنیP، 77/0= 2R ،71=N<05/0و مواد آلی کل )

طور هدر این مطالعه ب .ود داشته استدرصد وج 99در سطح احتمال 

ها مورد شناسایی کمی و جنس از ماکروبنتوز 86خانواده و  49کلی 

  Pitarهای های شناسایی شده جنسکیفی قرار گرفتند. از میان جنس

 6940%( و  44/28) عدد 16960ترتیب با فراوانی کل هب Pronospioو 

رین فراوانی را در طی تها بیش%( نسبت به سایر جنس 64/11) عدد

های متعلق به اسکله دوره مورد بررسی از خود نشان دادند. در ایستگاه

 62های شناسایی شده برابر با ( تعداد جنس3)ا الی  مسافربری قشم

های شناسایی شده عدد و تعداد افراد شمارش شده مربوط به جنس

فراوانی با  Pronospioعدد، که در این میان جنس  26138برابر با 

تری ها از فراوانی بیش%( نسبت به سایر جنس 5/22عدد ) 5880کل 

های مربوط به منطقه پارک ایستگاهدر که درحالی برخوردار بوده است.

تا و تعداد  52های شناسایی شده برابر با ساحلی قشم تعداد جنس

 33499های شناسایی شده برابر با جنس افراد شمارش شده متعلق به

( 51/50) عدد 16920با فراوانی کل Pitarها جنس که از بین آنعدد، 

   تری برخوردار بوده است.نسبت به سایرین از غالبیت بیش

های زیستی مورد مطالعه روند تغییرات زمانی و مکانی شاخص       

های نشان داد که در اسکله قشم، میانگین مقادیر مربوط به شاخص

عدد دوم دوم تنوع هیل، پیلو  شانون، سیمپسون، عدد اول تنوع هیل،

، 4/5±24/3 ،35/0±18/0 ،53/1±57/0 ترتیب برابر باهو مارگالف ب

و در پارک ساحلی معادل با  72/0±4/1 ،17/0±65/0، 33/2±91/3

61/0±24/1 ،23/0±44/0 ،78/2±12/4 ،69/1±99/2   ،24/0±65/0 

های تجزیه (. نتایج آزمون6 و 5 ،4 های)شکل بوده است 98/0±65/0و 

نشان داد که اثرات  test-tطرفه( و آزمون )آنالیز واریانس یک واریانس

ایستگاه( و زمان )فصل( بر روی مقادیر مربوط به هر یک از ) مکان

 و 2(، )جداول <05/0Pاثر بوده است )های محاسبه شده بیشاخص

ها براساس ایی دادهگرام نتایج حاصل آزمون آنالیز خوشهدندو (.3

سی و مقایسه میزان تشابه یا عدم رها جهت برماکروبنتوز فراوانی کل

نتایج نشان  ارایه گردید. 7مطالعه در شکل  های موردتشابه ایستگاه

ها نظر میزان پراکنش ماکروفون ترین قرابت یا تشابه ازکه بیش دهدمی

 ( بوده است.21/45) 5 ،4( و 32/45) 2 ،1های بین ایستگاه

 
 : تغییرات فراوانی کل ماکروبنتوزها به تفکیک ایستگاه2شکل 

 دار بودن است.*حروف نامتشابه نشانه معنی
 

 
 زها به تفکیک ایستگاه: تغییرات فصلی فراوانی کل ماکروبنتو3شکل 
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یز واریانس دو طرفه جهت بررسی اثرات مکان و : نتایج آنال1جدول 
 زمان بر تغییرات فراوانی کل ماکروبنتوزها

 منطقه: اسکله مسافربری
سطح 
معنی 

 دار

F 
میانگین 
 مربعات

درجه 
 آزادی

مجموع 
 مربعات

 منابع تغییرات

271/0  38/1  3/990442  2 8/1980884  ایستگاه 
688/0  50/0  6/356129  3 9/1068288  فصل 
299/0  29/1  8/925851  6 9/5555110 ایستگاه× فصل    
  1/717951  24 7/18230826  خطا 
   36 0/44783820  تغییرات کل 

a R Squared = 0.333(Adjusted R Squared = 0.027) 

 منطقه: پارک ساحلی
سطح 
معنی 

 دار

F 
میانگین 
 مربعات

درجه 
 آزادی

مجموع 
 مربعات

 منابع تغییرات

003/0  49/7  7/2196065  2 4/12130433  ایستگاه 
25/0  46/1  4/1183107  3 3/3549322  فصل 
085/0  15/2  1/1739164  6 6/10434984 ایستگاه× فصل    
  8/809629  24 6/19431114  خطا 
   36 0/76680395  تغییرات کل 

a R Squared = 0.573(Adjusted R Squared = 0.378) 

جهت مقایسه میزان طرفه : نتایج آنالیز واریانس یک2جدول
 های مورد مطالعهها در بین ایستگاهشاخص

 مورد مطالعه ها بین دو منطقهجهت مقایسه شاخص t: نتایج آزمون 3جدول

  
های زیستی به تفکیک فصل در اسکله : مقایسه تغییرات شاخص4شکل

 مسافربری قشم
های زیستی به تفکیک فصل در اسکله پارک رات شاخص: مقایسه تغیی 5شکل

 ساحلی قشم
  

  
های زیستی محاسبه شده به مقایسه تغییرات برخی از شاخص : 6شکل

 تفکیک ایستگاه
ها اساس فراوانی کل ماکروبنتوزایی بر: دندوگرام حاصل از آنالیز خوشه7شکل

 هابندی ایستگاهجهت گروه
  

 منابع تغییرات
مجموع 
 مربعات

درجه 
 آزادی

میانگین 
 مربعات

F 
 سطح

 دارمعنی

297/2 تعداد جنس  5 459/0  916/0  493/0  

318/0 تعداد افراد  5 064/0  747/1  175/0  

628/2 مارگالف  5 526/0  672/1  192/0  

331/0 پیلو  5 066/0  727/1  170/0  

469/64 عدد اول تنوع هیل  5 894/12  595/1  212/0  

558/32 عدد دوم تنوع هیل  5 512/6  841/1  155/0  

      

 منابع 
 تغییرات

t 
درجه 
 آزادی

اختالف 
 میانگین

اختالف 
 خطای معیار

سطح 
 دارمعنی

 0/135 2/378 333//5 22 2/242 جنستعداد 
 0/497 888/758 613/417- 22 0/690- تعداد افراد
 0/146 0/27889 0/41994 22 1/506 مارگالف

 1 0/085868 0/00042 22 0/000 پیلو
 0/236 0/2425 0/2953 22 1/218 شانون

 0/278 0/0849. 0/0944- 22 1/112- سیمپسون
 0/311 1/2315 1/2771 22 1/037 عدد اول تنوع هیل
 0/281. 0/8310 0/9185 22 1/105 عدد دوم تنوع هیل
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  حثب

های شناسایی شده در اسکله ترین جنسدر پژوهش حاضر غالب       

درصد و در پارک ساحلی  63با فراوانی نسبی  Pronospioمسافربری 

رسد نظر میهدرصد بوده که ب 7/84با فراوانی نسبی  Pitarجنس 

ها بوده است. تر از سایر جنسمراتب بیشهری جنس مورد نظر بسازگا

های شناسایی شده در اسکله قشم و جنس نتایج نشان داد که تعداد

عدد بوده و مابین دو منطقه  52و  62ترتیب برابر با هپارک ساحلی ب

های شناسایی شده وجود دارد. سداری از نظر تعداد جناختالف معنی

مراتب هتوان اظهار کرد که تنوع در اسکله مسافربری ببا این نتیجه می

ساحلی باشد و باال بودن تعداد کل افراد شمارش  تر و بهتر از پارکبیش

توان به ظهور افراد مربوط به یک یا چند شده در پارک ساحلی را می

اند با فراوانی جنس نسبت داد که با مهیا شدن شرایط محیط توانسته

مشاهده گردند. در تحقیقات مشابه انجام شده  ترییا تراکم بیش

اکبرزاده (، 1384(، ابراهیمی و همکاران )1372اردالن )اشجع توسط

، (1380)(، دقوقی 1383و همکاران ) جوکار(، 1383و همکاران )

دست آمده هو مقایسه آن با نتایج ب (1382)شهباز و  (1380)عطاران 

های تفاوت شده، ی غالب گزارشهاجنس در مورد فراوانی پژوهش این در

واسطه نوع هتواند بمحسوسی وجود داشته است که علت آن می

های مورد مطالعه و شرایط زیستی حاکم بر آن باشد. نتایج اکوسیستم

ها از نظر طرفه نشان داد که مابین ایستگاهحاصل از آنالیز واریانس یک

که  وجود دارد داریدست آمده اختالف معنیهمیزان فراوانی کل ب

 1های دلیل آن باال بودن نسبی فراوانی کل ماکروبنتوز ها در ایستگاه

در گزارش  (1376)ها بوده است. نیکوییان نسبت به سایر ایستگاه 5و 

طور طبیعی عوامل مختلفی هها بدارد که در اکوسیستمخود اظهار می

 تراکم و پراکنش و تنوع موجودات بنتیکوجود دارند که قادرند بر 

اند که نوع بافت بستر، چنین محققین براین عقیدههم اثرگذار باشند.

دهنده آن و میزان تجمع مواد آلی موجود در بستر از ذرات تشکیل

شوند عوامل مهم در توزیع و پراکنش جوامع بنتیک محسوب می

رگرسیونی و آزمون  در این تحقیق نتایج آنالیز (.1376 نیکوییان،)

 اییهمبستگی پیرسون نشان داد که بین فراوانی و درصد ذرات ماسه

(81/0+= 2R) اکثرداری وجود داشته است. معنی یک ارتباط مثبت و 

عالوه سترس محیطی، امعتقدند که در شرایط وجود عدم  محققین

 عنوان یکی از عواملهبتواند ، میزان مواد آلی نیز میجنس رسوباتبر

، Seralathan) گرددبنتیک محسوب جوامع کننده در پراکنش تعیین

 . در این تحقیق مابین پراکنش ماکروبنتوزها و مواد آلی کل(2008

(77/0- = 2R) داری در سطح احتمال نیز یک همبستگی منفی معنی

اظهار  مطالعات خود در Emary (1990) درصد مشاهده گردید. 99

د در رسوبات از منابع مختلفی نظیر بقایای دارد که مواد آلی موجومی

های شهری، صنعتی و کشاورزی فاضالب های گیاهی و جانوری،اندام

دست آمده و اظهارات هتواند سرچشمه گیرد. با توجه به نتایج بمی

توان دریافت که در این تحقیق میزان تجمع مواد محققین مختلف می

ر از منابع آنتروپوژنیک تآلی موجود در مناطق مورد بررسی بیش

عنوان یک عامل ههای شهری سرچشمه گرفته و بحاصل از فعالیت

مهم باعث نوسانات تنوع و تراکم ماکروبنتوزها در این تحقیق محسوب 

در تحقیقات  (2010) و همکاران Mohammadi Roozbahaniگردد. 

وثر در تواند از عوامل منمایند که منابع آنتروپوژنیک میخود اظهار می

گردند. نتایج مربوط به توزیع و پراکنش جوامع بنتیک محسوب می

 که اثرات زمان و مکان بر های زیستی محاسبه شده نشان دادشاخص

اثر بوده و نتایج آنالیز های زیستی بیمیزان شاخص روند تغییرات 

ها یا بین فصل دار ماطرفه نیزحاکی از عدم اختالف معنیواریانس یک

این نتیجه  های مختلف در طی دوره مورد مطالعه بوده است.هایستگا

تواند همسان بودن شرایط دو محیط را از نظر وضعیت تنوع و می

نتایج  در این تحقیق دهد. پراکنش ماکروبنتوزها یا درجه آلودگی نشان

های شانون، دهد که میانگین مقادیر مربوط به شاخصنشان می

دوم تنوع هیل، پیلو و مارگالف ، عدد سیمپسون، عدد اول تنوع هیل

، 35/0±53/1،18/0±57/0ترتیب برابر با هدر اسکله قشم، ب

ساحلی  و در پارک 72/0±4/1 ،17/0±65/0، 33/2±91/3، 24/3±4/5

، 99/2±69/1، 12/4±78/2، 44/0±23/0، 24/1±61/0معادل با 

های از نتایج مربوط به شاخصده است. بو 98/0±65/0و  24/0±65/0

 تنوع هیل، عدد دوم ، عدد اول تنوع هیل، سیمپسونشانون تنوع

ترین میزان تنوع در در طی دوره بررسی بیش توان اظهار نمود کهمی

بوده است. از طرفی با مقایسه  6ترین آن در ایستگاه و کم 2 ایستگاه

های شاخص به مربوط جه به مقادیرتو که با نمود توان اظهارمنطقه می دو

تر از پارک ساحلی بری بیشمورد نظر میزان تنوع در اسکله مسافر

ه در یک محیط چاند که چنانباشد. محققین مختلف اظهار نمودهمی

باشد محیط  1، سیمپسون نزدیک به 3تر مقدار شاخص شانون بزرگ

عنوان هودگی بمورد مطالعه از تنوع خوب برخوردار بوده و از لحاظ آل

گردد. از طرفی باال بودن اعداد تنوع آلوده تلقی مییک محیط غیر

تواند دلیل بر پایداری محیط در یک محیط نیز می (N2و  N1) هیل

توانند تحت و شرایط خوب تنوع اجتماعات باشد. این اعداد خود می

، Reynoldsو  Ludwig) قرار گیرند سیمپسون و شانون هایشاخص تاثیر

 طرفی از (.2010و همکاران،  Mohammadi Roozbahani ؛1988

Welch (1992  در مطالعات خود )نماید که جهت بررسی می اظهار

درجه   3توان  اساس شاخص شانون میوضعیت آلودگی یک محیط بر

تر مقدار شانون کم بندی اگربرای محیط در نظر گرفت. در این درجه

 باشد 3تر از کم 1تر از زرگ، ب( محیط آلودهH´<1) از یک باشد

(3H´<>1محیط از آلودگی متوسط و بیش ) باشد محیط  3تر از

توان ، میدست آمدههبا توجه به نتایج ب آلوده خواهد بود. بنابراینغیر
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این تحقیق از آلودگی  هر دو منطقه مورد مطالعه دردریافت که 

به فعالیت  توانباشند که علت این آلودگی را میمتوسطی برخوردار می

انسانی موجود در مناطق مورد مطالعه نسب داد. در تحقیقی مشابه 

( در خور 2010) و همکاران Roozbahani Mohammadiکه توسط 

هایی را که ایستگاه، بهرکان واقع در شمال خلیج فارس انجام گردید

)شانون و سیمپسون( در حد  های محاسبه شدهاز نظر میزان شاخص

هایی معرفی گردید که از تنوع پایین و ن ایستگاهعنواهاند بپایین بوده

اند، بنا به اظهارات محققین فوق، این آلودگی متوسطی برخوردار بوده

ترین ترین و کماند. بیش، قرار گرفتهمناطق در معرض صید و صیادی

های به ایستگاه باشد مربوطجمعیت می معرف غنای که مارگالف شاخص

(، بین تعداد کل 1964) Menhinick اتبوده است. طبق اظهار 6و  2

های شناسایی شده در این ها یا جنسافراد شمارش شده و تعداد گونه

شاخص رابطه مستقیمی بایستی وجود داشته باشد. در این تحقیق 

ترین شاخص مارگالف نیز نتایج نشان داد که در ایستگاهی که بیش

سایی شده را های شناترین تعداد جنسخود اختصاص داده بیشهرا ب

جنس( و برعکس در  40: 2خود اختصاص داده است )ایستگاه هب

ترین ها کممارگالف نسبت به سایر ایستگاه که میزان شاخص ایستگاهی

: 6هایی شناسایی شده )ایستگاه ترین تعداد جنسمقدار را داشته، کم

توان گفت که این میخود اختصاص داده است. بنابرجنس( را به 19

تر های شناسایی شده کمها یا جنسنه هر چقدر تعداد گونهدر یک نمو

باشد میزان شاخص مارگالف کاهش خواهد یافت. در رابطه با شاخص 

د که مابین دو منطقه تشابه یا تراز محیطی، نتایج حاصله نشان دا

های مورد چنین مابین ایستگاهبری و پارک ساحلی و هماسکله مسافر

دهنده این شاخص نشان جود نداشته است.داری واختالف معنی مطالعه

باشد. ها در یک نمونه میها و نحوه توزیع آنمیزان فراوانی افراد گونه

ها در یک نمونه یکسان باشد رقم شاخص اگر توزیع فراوانی افراد گونه

ها هگون فوق حداکثر و هر چقدر میزان توزیع تراکم و فراوانی افراد

یکسانی پراکندگی  دیگر عبارتهشاخص یا ب این درجه باشد رمتغی تربیش

(. Pielou ،1966؛ 1376، افراد در حداقل خود خواهد بود )نیکوییان

بندی دست آمده از شاخص تشابه در رابطه با گروههبرای صحت نتایج ب

ایی نشان داد که آزمون آنالیز خوشههای مورد مطالعه نتایج مکان

های بری قشم مابین ایستگاهفرترین میزان تشابه در اسکله مسابیش

 6و  5های ( و در ناحیه پارک ساحلی مابین ایستگاه3/44) 2و  1

توان اظهار نمود دست آمده میهبوده است. با توجه به نتایج ب (2/45)

 ها تقریباً، تراکم و تنوع ماکروبنتوزهای مورد نظر توزیعکه در ایستگاه

ها وجود نداشته آن در یک شرایط بوده و تفاوت قابل توجهی در بین

های شده در سال که در برخی از مطالعات انجام الزم به ذکر است است.

دست آمده از جوامع ههای شانون و مارگالف باساس شاخصاخیر بر

های مورد مطالعه را از لحاظ شرایط اکولوژیکی یا ، محیطماکروبنتیک

 Bad و High ،Good  ،Moderate ،Poorگروه   5محیطی به زیست

و همکاران،  Chainho؛ 2004و همکاران،  Prior) اندنموده بندیتقسیم

های بندی ارایه شده و نتایج حاصل از شاخصاساس تقسیم(. بر2007

یابیم که مناطق مورد بررسی در این نامبرده در این تحقیق در می

در رابطه با شرایط  محیطیلحاظ شرایط اکولوژیکی یا زیست پژوهش از

 باشند.ها در حد متوسطی از آلودگی میاکروبنتوززیست م
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