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 Introduction: Similarity of the pattern distribution of macrofauna in the intertidal zone 

was studied at two cobble stations in Bushehr province, during winter and summer 2014, 

and spring 2015.  

Materials & Methods: In this study, 1495 individuals (N/m2) were collected. These are 

classified by similar biological, nutritional or reproductive characteristics into 12 groups 

and are arranged in the following taxa-groups dominancy: 

[Mollusks>Peracarid>Balanus>Xanthoid crabs>Echinoderms>other crabs>Alpheus> 

Porcellanidae crabs>Anemone-Sponge>Portunidae crabs>Grapsidae crabs] 

Result: The highest frequency of macrozoobenthos was in winter and the least in the 

spring. The mollusks are abundant in two stations and three seasons. These are aggregated 

on cobble surfaces during winter for foraging and breeding. The wave action in the rainy 

months and the time in which these are out of water, also behavioral variations have 

influences on the spatial patterns in gastropods. The lower tidal zone showed more 

taxonomic similarity by habitats for distribution of macrozoobenthos, especially 

gastropods. 

Conclusion: The pattern of mollusks distribution increased from the upper tidal zone to 

the lower tidal zone. The distribution of other taxa-groups was more density in the middle 

zone. Golestan and Rostami stations were similar by the cobble coverage substrate so 

presented close abundances and structure of macrofauna. In order to values of Shannon's 

diversity index, were calculated in the stations (H'=0.6 Golestan and H'= 0.7 Rostami). 

Nasrin Azizi 1, Seyed Mohamadreza Fatemi 1*, Alireza Sari 2, Parvin Farshchi 1, Rezvan Mousavi Nadushan 3 
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مختلف بین جزر و مدی بستر سنگی بر اساس الگوی پراکنش  نواحیبررسی 

 استان بوشهر، خلیج فارس  در ماکروبنتوزها
 

 

 

 3ندوشن، رضوان موسوی1، پروین فرشچی2، علیرضا ساری*1، سیدمحمدرضا فاطمی1نسرین عزیزی

 
 ، ایراندانشگاه آزاد اسالمی، تهران ،یط زیست، واحد علوم و تحقیقاتدانشکده منابع طبیعی و مح ،علوم دریایی هگرو 1

 ، تهران، ایرانعلوم جانوری، دانشکده زیست شناسی، پردیس علوم، دانشگاه تهران گروه 2

 ، دانشکده علوم و فنون دریا، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسالمی، تهران، ایرانشیالت گروه 3
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گلستان  در دو ایستگاه یبردارنمونهدر منطقه بین جزر و مدی در استان بوشهر،  بنتوزهاتشابه الگوی پراکنش ماکرومنظور بررسی به :مقدمه

 انجام گردید. یسنگپارهبا بستر قلوه و  و بندر رستمی

 5/0×5/0صورت تصادفی، با استفاده از کوادرات ه( و ب1393(، تابستان و بهار )1392برداری در سه فصل زمستان )نمونه ها:وشمواد و ر

 وز شناسایی شد.عدد در مترمربع ماکروبنت 1495ها مورد شناسایی مورفولوژیک قرارگرفتند و مربع در زمان حداکثر جزر انجام شد. نمونهمتر

گروه تاکسونی ماکروبنتوز  12ای و یا تولیدمثلی مشابه در یک گروه تاکسونی قرار داده شد و های زیستی، تغذیهویژگی های دارایگونه

 .بندی گردیددسته

در مترمربع(  عدد 627زمستان )ماکروبنتوزها در  تراکم ترینیشبداری بین فصول وجود نداشت و آمده اختالف معنیدستطبق نتایج به نتایج:

 . دو ایستگاه بود سه فصل تاکسون در ینترفراوانمترمربع  عدد در 1110با  تناننرمبود. تاکسون  مترمربع( در عدد 357) بهار در تراکمترین مک و

پراکنش بین جزر و مدی افزایش داشت.  پایین منطقهبه سمت ی بین جزر و مدی باالمنطقه از  تناننرمالگوی پراکنش   :بحثگیری و نتیجه

های گلستان و بندر رستمی به لحاظ ایستگاهرا نشان دادند. تری تراکم بیشمنطقه بین جزر و مدی میانی  بخشتاکسونی دیگر در  یهاروهگ

شاخص تنوع شانون در . باشدو شیب بصری  یسنگقلوهنوع بستر دلیل به تواندیمو ساختار اجتماعات ماکروبنتیک مشابه بوده که  تراکم

 محاسبه شد. 7/0و در بندر رستمی  6/0ان ایستگاه گلست
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 مقدمه

تغییرات  دستخوشتر کشورها یشدر بامروزه مناطق ساحلی        

 یجخلگیرند. سواحل یمی انسانی قرار سازها و ساختناشی از اثرات 

 از سواحلبرداری شدت بهره یر در امان نمانده است.تأثنیز از این  فارس

یاد است. صنایع عظیم گازی این استان سهم در استان بوشهر بسیار ز

 ساختین نیاز کشور را دارا است. در بین این تخریب و تأممهمی در 

گردد. با توجه یمتغییر  دستخوشهای بسیاری سازگان، بومسازها و

به اهمیت مناطق بین جزر و مدی که ارتباط نزدیکی با اجتماعات 

را دارا است. در این بین ماکروفونی دارد، اهمیت شناختی بسیاری 

 کند.یمتحمل  را تریکم که آسیب آلودگیتوجه به این سنگی با سواحل

( در زمینه گاستروپودهای 2012و همکاران ) Kohanبراساس مطالعه 

 54گونه متعلق به  87بند تا بندر دیلم در استان بوشهر، خلیج نای

به یک  هاآنز گونه ا 13خانواده از گاستروپودها گزارش کردند که 

ی منطقه جزر و مدی اهشناختی ماکروبنتیکایستگاه تعلق داشت. بوم

( در سه فصل بررسی گردید 1391زاده و همکاران )دلوار توسط وزیری

جنس و گونه  14خانواده و  16راسته،  9و سه شاخه، چهار رده، 

تن ( به بررسی جوامع نرم1391) و همکاران زادهوزیری شناسایی شد.

ای اطراف واحل استان بوشهر پرداخت و نشان داد که سواحل صخرهس

تر سبب ثبات متوسط هستند و تنش کم آلودگی سطح گناوه دارای

 یانپاشکم با بررسی( 2012) و همکاران Kohanتنان شد. نرم اجتماعات

تنوع  ترینیشدارای ب ی،ابسترهای صخره گزارش داد کهاطراف گناوه 

با بررسی ( 1389اردالن و همکاران )اشجع .باشندیم یاو غنای گونه

 41، هاایدوکفهگونه از  56 عسلویهبند و بندرخلیج نای ایگونهتنوع 

گونه  6پهن و  هایخرچنگگونه از  9، ناوپایانگونه از  3پا، گونه شکم

گونه  71( 1386عزیزی )چنین خارپوستان را گزارش نمودند. هماز 

بند، جزایر در خلیج نای خانواده را 22جنس و  39متعلق به  ایدوکفه

 (،1391و همکاران ) زادهمطالعات وزیری کرد. شناسایی خارکو و خارک

فارس نشان داده است که سواحل خلیج (1391و همکاران ) عاربی

( خارپوستان خلیج 1385دارای دو فصل گرم و سرد هستند. بدری )

هدف این مطالعه بررسی  کرد. ساییو شش گونه را شنا را مطالعه بندنای

 سنگقلوهدر منطقه بین جزر و مدی بستر  ماکروبنتوزها پراکنش الگوی

بوشهر است.  رستمی در استان های گلستان و بندری ایستگاهسنگپارهو 

در بین جزر و مدی دست یینپااین بررسی در سه منطقه باال، میان و 

 است. شدهانجامسه فصل زمستان، بهار و تابستان 

 

 هامواد و روش

ی سنگقلوهاین مطالعه در منطقه بین جزر و مدی دو ایستگاه        

و  1392ی در استان بوشهر، زمستان بندر رستمسنگی گلستان و پاره

تر است. فصل بهار جهت بررسی بیش شدهانجام 1393تابستان و بهار 

 مختصات برداری گردید.تغییرات بین دو فصل سرد و گرم نمونه

و عرض  51˚ 16ʹ 3/38̋ گلستان )طول جغرافیایی جغرافیایی ایستگاه

ی، )طول جغرافیایی بندر رستم ایستگاه( و 28˚ 14ʹ 3/27̋ جغرافیایی

 استفاده از با (28˚  33ʹ  8/58 ʺو عرض جغرافیایی 51˚ 04ʹ  7/51 ʺ

GPS )S78 
®GPSMAP( با خصوصیات  ایستگاه دو این است. هگردید ثبت

بستر، شیب بصری و سهولت دسترسی  نوع یرنظیکی مشابه، فیز

در سه قسمت متر  30هر ایستگاه ترانسکتی به طول  انتخاب شدند. در

)در مجموع  تصادفیسه کوادرات  با هر کدام دستپایینباال، میان و 

بود  مربعمتر 5/0×5/0. اندازه کوادرات برداری گردیدنمونهکوادرات(  9

. موجودات زنده داخل هر کوادرات جزر انجام گردیدو در زمان حداکثر 

ای که با برچسب نام های جداگانهو در کیسه شدهآوریجمع کامالً

است به  شدهمشخصمدی و شماره کوادرات  ناحیه جزر و ایستگاه،

. قرار گیرند شناسایی مورد ی شناساییتا با کلیدها شد آزمایشگاه منتقل

( که تنوع 1391) ندرلوت ساری و مقاالکلیدهای شناسایی نظیر 

ناطقی زیستی و پراکنش ده پایان در جزیره قشم را بررسی کردند، 

و همکاران  Bosch و فارسخلیج خارپوستان شناسایی (1395) نیرکشاه

بود. جهت جلوگیری از تخریب اکوسیستم و خارج کردن  (1995)

ت بررسی، تر موجودات زنده از اکوسیستم، آبزیان داخل کوادرابیش

های مشابه و تکراری به محیط شمارش و ثبت شد. سپس نمونه

در ایستگاه،  گرفتن قرارپس از شناسایی موجودات و بازگردانده شد. 

ناحیه و فصل مربوطه و تهیه جداول به تفکیک جنس، گونه و گروه 

 .مربوطه انجام گردید هایشاخصهای آماری و ای بررسیگونه
 

 
ی، منطقه بین جزر و مدی سنگی استان بردارنمونههای هایستگا  :1شکل 

 (1392-1393بوشهر )
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افزارهای های حاصل از انجام آزمایشات از نرمتجزیه و تحلیل داده برای

 Primer V.5 (Plymoth Marine Laboratories)  (Clarke کامپیوتری

به  ،فونامیانگین فراوانی ماکرو. استفاده گردید (Warwick ،2001 و

هایی با فراوانی زیاد را شد تا اثر گونه ترانسفورمشکل ریشه چهارم 

جوامع در منطقه  Bray – Curtis تشابه نسبی گیریدهد. با اندازه کاهش

چنین از و هم سواحل سنگی در محدوده جزر و مدی مطالعه مورد

 (MDS Metric از فصلی بررسی شدند و نتایج با استفاده نظرنقطه

(Multidimensional Scaling  .با نمودار غالبیت نمایش داده شد 

(K-dominance curves)های تاکسونی بررسی ، تغییرات تراکم گروه

 موردبررسیهای در ایستگاه فونااین فرضیه که جوامع ماکروشد. 

بررسی  ANOSIMبا انجام آنالیز  متفاوتند باهمداری معنی طوربه

ایستگاه در  دوروبنتوزی در جوامع های خاص ماکگردید. سهم گروه

بررسی  SIMPER آماری از تحلیل دار با استفادهایجاد اختالف معنی

براساس  (Wiener، 1963 و Shannon) وینر-شانون تنوع شد. شاخص

 :شدفرمول زیر محاسبه 

PlogPiH
s

1i

e




 

 نتایج
در  عدد نمونه ماکروبنتوز 1495 در کل زمان این مطالعه       

گونه در ایستگاه  36مترمربع یافت و شناسایی گردید. از این تعداد 

 عدد نمونه در متر 943 بندر رستمی بود.گونه متلق به  49گلستان و 

عدد در مترمربع ماکروبنتوز متعلق  552مربع در ایستگاه گلستان و 

به ایستگاه بندر رستمی ثبت شد. شاخص تنوع شانون در ایستگاه 

 شد.  7/0و بندر رستمی معادل  6/0 گلستان

ای های زیستی، تغذیههای دارای ویژگیپس از شناسایی، گونه       

 12و یا تولیدمثلی مشابه در یک گروه تاکسونی قرار داده شد که در 

شامل:  هاترتیب تراکمبندی گردید، بهگروه تاکسونی ماکروبنتوز دسته

دیگر >خارپوستان>زانتوییدهای خرچنگ>بارناکل>ایزوپودا>تناننرم

 >گروه شقایق و اسفنج>های پرسالنیدخرچنگ >میگوها>هاخرچنگ

های گراپسید است. شقایق و اسفنج خرچنگ>های پورچونیدخرچنگ

 (.2بدلیل تراکم کم در یک گروه قرار داده شده است )شکل 

مطالعه در تحقیق حاضر، مشابه و پوشیده با  دو ایستگاه مورد       

ها در سنگ است. در مقایسه تشابه نسبی ماکروبنتوزسنگ و پارهقلوه

 داده نشد و نشان بندیایستگاه رستمی و گلستان، گروه دو

15/0stress  دهنده تشابه دو ایستگاه است زیرا هرجه میزان نیز نشان

دهد بندی بهتر را نشان میتر  باشد تفکیک و گروهعددی استرس کم

های گروه (K-dominance curves)بیت نمودار غال (.3 شکل)

تاکسونی نشان داد که منحنی منطقه پایین بین جزر و مدی غالب 

 (.4 شکل)و از دو منطقه دیگر بین جزر و مدی جداشده است.  بوده

 

بین نواحی بین ، تناسب گلستان و بندر رستمیگاه هر دو ایست       

پایین جزر و  بخشاست و  شدهدادهنشان  5در شکل  جزر و مدی

ای صورت لکهو بهتر بوده دارای شباهت بیش منحنی بسته() مدی

 
 (1392-1393: تراکم ماکروبنتوزها در دو ایستگاه سنگی استان بوشهر )2شکل 

 

 
در منطقه بین جزر  هاتراکم تاکسون Bray – Curtis: مقایسه تشابه نسبی 3شکل 

ریشه چهارم ترانسفر )( 1392-1393و مدی دو ایستگاه سنگی استان بوشهر )

 stress) 15/0()شده
 

 
گاه های تاکسونی در منطقه بین جزر و مدی دو ایست: نمودار غالبیت گروه4شکل 

 (1392-1393سنگی استان بوشهر )
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 منطقه بین جزر و مدی مقایسه در (.5است )شکل هم قرارگرفته  کنار

 بخشنشان داد  )کالستر( یاخوشه، نمودار مطالعه مورددو ایستگاه 

در مقایسه مناطق بین جزر و مدی میانی و باالیی در بندر رستمی 

 منطقه بین جزر و مدی میانی بخشتری داشته است. تفکیک بیش

نتایج  براساس (.6تری را نشان داد )شکل در گلستان نیز تفکیک بیش

بین  منطقهدر  تراکمای درخصوص تشابه در نمودار خوشه شده ارائه

 درمیانی  بخشهای تاکسونی، مشخص گردید که گروه جزر و مدی

با خروجی  .تر استو دارای تشابه بیش قرارگرفتهخوشه  در یک گلستان

درصد  46میانی با  بخش هایتست سیمپر نیز مشاهده شد که نمونه

باال و  نواحیمیانی با دو  ناحیهاست و  قرارگرفتهتشابه در یک خوشه 

نتایج دندروگرام،  براساس دهد.درصد تشابه را نشان می 50 اًتقریب پایین

 قرارهای تاکسونی زون باال در ایستگاه رستمی در یک خوشه نمونه

در نتایج تست سیمپر مشاهده تر است و و دارای تشابه بیش گرفته

درصد تشابه  56با  ی جزر و مدیباال ناحیههای تاکسونی نمونهشد که 

ای با الزم به ذکر است نمودار خوشهاست.  فتهقرارگردر یک خوشه 

 (.6شکل ) ها رسم شده استنظر گرفتن فصول و میانگین کوادرات در

های تاکسونی در بندر رستمی در فصول زمستان و تابستان گروه تراکم

 (.8و شکل  7تر از ایستگاه گلستان بوده است )شکل بیش

 

 
 (1392-1393های سنگی استان بوشهر )های تاکسونی در منطقه بین جزر و مدی ایستگاهای، مقایسه گروه. نمودار خوشه6شکل 

 خوشه در دو ایستگاه( 18تکرار در فصول است،  3ر ایستگاه و ها مربوط به سه ناحیه بین جزر و مدی در ه)خوشه
 

  
های تاکسونی گلستان در سه فصل، استان بوشهر تراکم گروه :7شکل 

(1393-1392) 

های تاکسونی بندر رستمی در سه فصل، استان . تراکم گروه8شکل 

 (1392-1393بوشهر )

 

 
های گلستان و مدی در ایستگاه نمودار شباهت منطقه بین جزر و: 5 شکل

  =stress)  1/0 ضریب تفکیک)( 1392-1393بندر رستمی، استان بوشهر )
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درصد تراکم تاکسونی  50 سیمپرگلستان شباهت نتایج آنالیز طبق       

عامل شباهت  %90تنان با بیش از نرم که داشته درون ایستگاهی شباهت

بوده است. در ایستگاه رستمی نیز شرایط مشابه گلستان بوده است و 

اند. در ادامه آنالیز سیمپر در عامل تشابه شده %88تنان با نرم

شباهت  های فصول نشان داد که از نظر تراکم فصل زمستانبررسی

ترین نسبت به دو فصل دیگر نشان داده است. بیش تردرون فصلی کم

های تاکسونی مربوط به مقایسه مقدار عددی عدم تشابه تراکم گروه

تنان عامل اصلی تفاوت بوده است. تاکسون نرم بهار بود و -تابستان

عدد در مترمربع، در دو ایستگاه در سه  1110تنان مجموع افراد نرم

عدد در مترمربع( دارای  627شده است. فصل زمستان )بتفصل ث

عدد در مترمربع  511تر از دو فصل دیگر )تابستان، تعداد تعداد بیش

 اطالعات تحلیل آماری عدد در مترمربع( دیگر بود. 357و بهار،  

Two-way crossed ANOSIM زمان ایستگاه و فصل در مقایسه هم

 Global Rها، داری بین آنالف معنیبرداری و تعیین وجود اختنمونه

درصد، در  76داری و سطح معنی -111/0ها معادل در بخش ایستگاه

بود. این  درصد 62داری با سطح معنی -043/0بخش فصل معادل 

ها دارای عدم اختالف سطح داری، ایستگاهدرصد معنی در ستون فرضیه

دار برخوردار معنی سطح اختالف نیز از عدم فصول باشد ومی داریمعنی

در  Two-way crossed ANOSIMاطالعات تحلیل آماری  است.

برداری و های بین جزر و مدی، نمونهزمان ایستگاه و بخشهم مقایسه

در بخش  Global Rها، داری بین آنتعیین وجود اختالف معنی

(، در 002/0درصد ) 2/0داری و سطح معنی 543/0ها معادل ایستگاه

 ( بود. 003/0درصد ) 3/0داری و سطح معنی 469/0معادل زون  بخش

 

  حثب

اساس بر مطالعه حاضر، بررسی تشابه الگوی پراکنش ماکروفونی       

تراکم ماکروبنتوزها در دو ایستگاه سواحل سنگی استان بوشهر است. 

ای تحلیل نتایج این تحقیق جهت یافتن الگوی توزیع بیوتوپ منطقه

 تر موردفارس کمسنگی در خلیجهای قلوهزیستگاهحائز اهمیت است. 

تنان تر به شناسایی رده نرمها، بیشمطالعه قرارگرفته است و یافته

ها، بررسی های زیستی تاکسوناست. با درنظرگرفتن ویژگی پرداخته

عدد در  1495 در مجموع بیوتوپ منطقه بین جزر و مدی انجام شد.

ناحیه بین جزر و مدی دو ایستگاه گلستان  ماکروبنتوز در نمونه مترمربع

ای در استان آوری شد. در ارتباط با شناسایی گونهو بندر رستمی جمع

ای را کفه گونه دو 71( 1385بوشهر با بستر ساحلی مشابه، عزیزی )

چنین هم .بند و جزایر خارک و خارکو شناسایی کرددر خلیج نای

بند و جزایر خارک در خلیج نای خارپوستان را گونه از 8( 1385بدری )

ای در گونه دوکفه 94(، 1372و خارکو شناسایی کرد. اشجع اردالن )

های خلیج چابهار را شناسایی کرد که با توجه به شباهت بستر، نمونه

مطالعه حاضر مشابه آن بود که جهت تأیید شناسایی مورداستفاده 

ها ای ماکروفونگونه تنوع (1389اردالن و همکاران )قرار گرفت. اشجع

اعالم کرد. با توجه  بند و بندر عسلویه را با ارقام مشابهرا در خلیج نای

جغرافیای واقع در استان بوشهر،  جنس بستر و در مختصات در به تشابه

دارای تراکم و پراکنش مشابه بوده است. با توجه به این نکته که 

های ورد است، ویژگیسنگی دارای رکتنان در بستر قلوهبیوتوپ نرم

تنان، خصوصاً فیلترفیدر بودن بسیاری از زیستی و فیزیولوزیکی نرم

ترین علل وجود این گروه تاکسونی در تواند یکی از منطقیها میآن

سنگی در دو ایستگاه گلستان و رستمی بستر سنگی باشد. بستر قلوه

نموده است. شرایط بسیار مطلوبی را برای این گروه ماکروبنتوز فراهم 

ها توانسته است سنگها، طرز قرارگرفته قلوه و پارهخلل و فرج سنگ

ها های کوچک و بزرگ بسیاری را فراهم کند. در این زیستگاهزیستگاه

همزیستی، رقابت و شکار توانسته است تعادل ظهور در ماکروبنتوزها 

نیز ( 2012)و همکاران  Kohan ( و1376زاده )را آشکار سازد. وزیری

تنان در بستر مشابه در استان بوشهر نتایج مشابه، غالبیت تاکسون نرم

با حدود  «طبق نتایج سیمپر»تنان پایان را اعالم کردند. نرمو رده شکم

عامل شباهت درون و بین دو ایستگاه بوده است. طبق نتایج  90%

آنالیز شباهت سیمپر نوع بستر در این تحقیق در دو ایستگاه عامل 

تواند تشابهات موجود را شباهت و تفاوت است. علل مختلفی می مهم

گیری نشده که مقادیر دیگری اندازهتحلیل کند ولی با توجه به این

تواند دلیل مناسبی برای شباهت دو ایستگاه مورد است، نوع بستر می

جوامع ماکروبنتوزی  بزرگ و کوچک هایسنگو پاره سنگقلوه باشد. نظر

آلی عالوه زیستگاه ایدههکند بشدگی محافظت میشکرا از خطر خ

کند. با توجه به این نکته که ها فراهم میپایان و خرچنگبرای شکم

تر قرار دارد، مقادیر کم 1-3بین  معمول طوربه شانون شاخص محدوده

دهنده عدم پایداری در محیط است. با وجود از این محدوده نشان

مکانی در دو ایستگاه، دالیلی که  -زمانی یکسان بودن الگوی تغییرات

تواند بر تفاوت کم شاخص شانون دو ایستگاه متصور باشد، اندازه می

های فیزیکی ذرات بستر و میزان مراجعه به ساحل و در نهایت آشفتگی

تر در معرض آشفتگی قرار داشت و دارای است. ایستگاه گلستان بیش

تواند دلیل یک گروه تاکسونی می تراکم باالی. تر استمقدار تنوع کم

عدد  1110تنان با باشد که تاکسون نرم ('H˂1بودن عدد شانون ) کم

 بسیار تراکم پایان سهم عمده را دارد. علتدر مترمربع است که شکم

 از نامساعد محیطی شرایط برابر در هاآن بودن مقاوم پایان،باالی شکم

 در حضور دائمی که باعث هاآن مدت طوالنی زیستی چرخه و سویک

 هاخانواده از حضور برخی عدم مقابل در .دیگر باشد سوی از سال، تمام

ها باشد آن کوتاه زندگی چرخه از ناشی تواندمی مختلف هایماه در

اثرات تغییرات آب و هوا نظیر دما و  .(1396نژاد و همکاران، )فقیه

های ی گونهشوری که در منطقه بین جزر و مدی شایع است، رو
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های توجهی زیستگاه گونهطور قابلتر است و بهتنان عمیقنشانگر نرم

تأثیر قرار گرفتند.  تر تحتهای حساس کمگونه برده ولی مقاوم را از بین

عنوان های بنتیکی را بهاین مشاهدات دیدگاه جدید استفاده از گونه

و همکاران،   Moraitis) های اکولوژیک را ایجاد کردالزام در کنج

بعد زیستگاهی دیگر، شیب جزر و مدی حاصل از قرارگیری . (2019

نوسان جزر و مد را تحت تأثیر  که توانسته است دامنه ها استسنگپاره

شود. قرار دهد و عالوه بر پیچیدگی زیستگاه، تنوع بیوتوپ ظاهر می

های زیستگاه .داشتند را تریبیش تراکم تناننرم از ها بعدو بارناکل ایزوپود

شدگی ها و زمان متفاوت خشکسنگشده توسط پاره مختلف ایجاد

تواند تنوع را ایجاد کند. در ناشی از شیب موجود در این ایستگاه می

سنگی و وجود ایستگاه گلستان شیب بصری کم، یکنواختی بستر قلوه

زیستی ماکروبنتوزها را های مناسب ایزوپود توانسته است همزیستگاه

عنوان طعمه در گلستان در پود به آوری ایزوتأثیر قرار دهد. جمع تحت

معیشت صیادان مؤثر است. صیادان اقدام به فروش طعمه کرده به 

 کنند.رونق روستا کمک می

های تاکسونی در بندر رستمی در نتایج نشان داد که تراکم گروه       

د در مترمربع در عد 627)تر بوده است فصول زمستان و تابستان بیش

عدد در مترمربع  357عدد در مترمربع در تابستان و  511زمستان، 

(. تفاوت بستر دو ایستگاه در مقایسه فصلی نیز آشکار 8در بهار( )شکل 

های کوچک و بزرگ توانسته سنگاست. بندر رستمی با وجود پاره

ها را از سنگهای بزرگ بین پارهاغلب جانداران موجود در شکاف

های فیزیکی در بهار و زمستان، خشک شدن در تابستان یا خطر آسیب

محافظت کند و تنوع زیستی خود را نسبت به گلستان افزایش دهد. 

تنان است. در این گروه تاکسونی تر نرمفصل زمستان دارای تراکم بیش

پایان های شکمپایان است زیرا جمعیتتر بر تراکم شکمتأکید بیش

گیرند و با عمل موج ها قرار میشد روی سطح سنگجهت تغذیه و ر

توانند الگوهای متنوع های پربارش میو رژیم جزر و مدی در ماه

. فقیه (Leung Ngo Hei ،2012) کنندمی پایان را ایجادپراکنش شکم

پایان دو ایستگاه ( در بررسی اکولوژیک شکم1396) نژاد و همکاران

پایان را در فصل میزان تراکم شکمترین در استان بوشهر، نیز بیش

 هاگروه این فراوانی . دلیلندسرد مطالعه خود )پاییز( عنوان کرد

 این تولیدمثل و زیست مناسب برای محیطی شرایط وجود تواندمی

 زاده و همکارانباشد و فصل بهار را پرتنوع اعالم کرد. والیت هاگونه

 کاهش فراوانی  هرپا در استان بوش( با بررسی جامع شکم1391)

پایان با افزایش دما در فصل تابستان اعالم کرد و مشاهده کرد شکم

داده بود.  ترین تنوع در فصل تابستان رخترین تنوع در بهار و کمبیش

( با بررسی بسترهای مختلف در استان 1391) زاده و همکارانوالیت

دلیل ای بهصخره -های با بستر سنگیبوشهر مشاهده کرد که ایستگاه

تنان های متنوع دارای تنوع و تراکم باالیی از نظر نرموجود زیستگاه

مهردوست  .خوانی داردتحقیق هم این هایمطلب با یافته و این دارا است

های بندی اکولوژیک زیستگاه( در بحث طبقه1396) و همکاران

به این نتایج دست  CMECSدریایی استان بوشهر با روش  -ساحلی

ت که بیوتاپ مشخصی برای مناطقی که تحت تأثیر عوامل انسان یاف

عالوه اجتماعات جانوری محدودی هساخت هستند تعریف نشد، ب

صورت فصلی تنان بهشوند که تنها تعداد محدودی از نرممشاهده می

( 1396) های مهردوست و همکارانمشاهده شدند. با توجه به یافته

مناطق و سواحل تحت اثرات عوارض  نشان از تنوع زیستی پایین در

طور عمده تنان و بهانسانی در استان بوشهر است که در این بین نرم

اند الگوی پراکنش خود را حفظ کنند و نشان داد توانسته پایانشکم

که تنوع زیستی بیش از هر عاملی به ثبات فیزیکی آن اکوسیستم 

 بستگی دارد.

مطالعه در دو ایستگاه  دی موردمقایسه نواحی بین جزر و م       

تر نشان داد ناحیه پایین دارای تشابه تاکسونی درون ایستگاهی بیش

دلیل (. ناحیه پایین منطقه بین جزر و مدی به5بوده است )شکل 

تری غرقاب است سرشار از اکسیژن و مواد غذایی که زمان بیشاین

 و نتایج نشان تواند منبع غذایی برای فیلترفیدرها باشداست که می

( 1389اردالن و همکاران )اشجعتنان است. تر نرمدهنده تعداد بیش

سنگی نشان داد تنان در شیرینو با بستر قلوهدر بررسی پراکنش نرم

که پراکنش از ناحیه باالی بین جزر و مدی به سمت ناحیه پایین بین 

های تنان در ایستگاهجزر و مدی افزایش داشته است. پراکنش نرم

گلستان و بندر رستمی نیز روند مشابه داشته یعنی از ناحیه باالی 

بین جزر و مدی به سمت ناحیه پایین جزر و مدی افزایش داشته 

های تاکسونی الگوی پراکنش منظمی است. پراکنش دیگر گروه

تر است. توزیع موجودات نداشته ولی ناحیه میانی دارای تراکم بیش

که عواملی یدرحالتأثیر جزر و مد است  تحت شدتبهساحلی سنگی 

مانند خشکی، گرمای بیش از حد، انجماد و در معرض قرار گرفتن نیز 

های دریایی مشکالت جدی ایجاد کند، لذا تواند برای ارگانیسمیم

ها از منطقه باالی جزر و مدی به منطقه پایین تنوع کلی ارگانیسم

نتایج  .(2018همکاران،  و Khanamست )یافته ا یشافزاجزر و مدی 

نشان از یکسان بودن نتایج تراکم  (2018) و همکاران Khanam مطالعه

تواند زمان غرقاب در ناحیه پایین بین جزر و مدی بود که می تناننرم

ناحیه  هاییید کند. نمونهتأبودن را از شواهد یکسان با مطالعه حاضر 

دهنده شباهت که نشان گرفته است یک خوشه قرار گلستان در در میانی

(. بندر رستمی به 6)شکل  توجه این ناحیه بین جزر و مدی استقابل

تر در میانه منطقه بین جزر ها که بیشسنگواسطه پوشش قلوه و پاره

 های مطلوب جهت پراکنش شده است، زیستگاه و مدی متمرکز

در در مقایسه دو ایستگاه بن(. 6پایان را فراهم کرده است )شکل شکم

 نظر نقطهاز  )آنالیز مشابهت(، ANOSIMرستمی و گلستان با فرآیند 
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پراکنش در نواحی بین جزر و  ید برتأکهای تاکسونی با پراکنش گروه

 طوربه بین سه ناحیه بود. (=003/0p) داریمعنوجود اختالف مدی، 

تر در ی ناحیه پایین بین جزر و مدی دارای تشابه درونی بیشکل

و ناحیه دیگر بود ولی ناحیه میانی رستمی و ناحیه باال در مقایسه با د

(. تفکیک نواحی بین جزر و مدی 5 گلستان تمایز را نشان داد )شکل

بندی سنگ تری است. دانهنیازمند سنجش پارامترهای فیزیکی بیش

تواند پیوستگی یم که پارامتر است ینترمهم سنگی هایدر ایستگاه بستر

ی هاگونهتنوع  ی قرار داده و تفسیر کند.بررس مورد زیستگاه و آبزیان را

تر و این ناحیه در بخش میانی منطقه بین جزر و مدی بیش تناننرم

و  Khanam) رقابت است غالباً پناهگاه ماکروبنتوزها به لحاظ شکار و

پراکنش  نظر نقطهاز  نظر موردمقایسه دو ایستگاه  در (.2018 ،همکاران

ها با داری بین آنیمعنوجود اختالف ی تاکسونی و هاگروهزمانی 

نشان داد که دو ایستگاه از  (ANOSIM استفاده از فرآیند آماری )

فاقد اختالف  موردمطالعهها در سه فصل فراوانی تاکسون نظرنقطه

دار بودند. این شباهت با سیمپر نیز سنجیده شد و تشابه محل معنی

از ساحل در دو ایستگاه برداری جغرافیایی، جنس بستر و میزان بهره

ای یل تفسیر شباهت در نظر گرفت. در مطالعهاز دالتواند یممذکور را 

ارزیابی و تعیین کمیت تأثیرات انسانی بر دو ساحلی سنگی  باهدفکه 

یدکنندگان و دیگری با بازددر سواحل اسپانیا انجام شد، یکی برای 

ساحل که تا  اختالفاتی موجود در دو دسترسی محدود، با توجه به

 محیطی طبیعی بود، اما تأثیر بازدیدیستزی هاتفاوتدلیل حدی به

 Stevčić ) کنندگان بر کاهش روند برخی از شکارچیان چشمگیر بود

در مدت شش سال ( 2019و همکاران )  Lonhart.(2018و همکاران، 

های دریایی سواحل شرق ( پراکنش و فراوانی گونه2013 -2018)

. مشاهدات نشان ددندا قراری بررس مورداقیانوس آرام در کالیفرنیا را 

ی معتدل و گرمسیری گرم در طی رویدادهای مختلف هاگونهداد 

 های ساحلی و تغییراتیانجرنینو سبب تغییر جریان قطبی مانند ال

ی دریایی هاگونهکه هر دو به حرکت  گرددیرطبیعی دمایی میغ

کنند. با ادامه تغییرات آب یمی کم تا زیاد کمک هاعرضساحلی از 

کنش رود که برهمی جابجایی میهادامنهانتظار افزایش  و هوایی

 تربزرگیا تغییرات  هاگونهین رفتن از بحامل اثرات مهم در  هاگونه

 .باشدمی

های انسانی در سواحل استان بوشهر و دستیابی افزایش فعالیت       

ی هادامنهها سبب تغییر به صنایع عظیم گاز ایران، با افزایش آلودگی

ی هاگونهشود. مهاجرت ماکروبنتوزها می خصوصبهپراکنش آبزیان و 

م نیز ها نمونه بارز این رویداد است که تغییرات اقلیپشتمختلف الک

های است. با توجه به این نکته که فعالیت هاگونهکنش مزید علت برهم

های هدف و ساختار اکوسیستم تأثیرگذار است و انسانی روی گونه

 های خاص برخوردار استتفریحات انسانی در سواحل سنگی از ویژگی

ای صخره -تری از سواحل سنگیدر مطالعات آتی نیاز به اطالعات بیش

های بلندمدت بررسی های بینابینی آن است که در دورهگاهو زیست

 گردد.

 

 منابع
مناطق  هایایکفهدو. شناسایی و پراکنش 1372 .،اردالن، ااشجع .1

دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران  .بین جزر و مدی خلیج چابهار

 صفحه. 194شمال. 

 بررسی پراکنش، شناسایی و تنوع زیستی .1389.، اردالن، ااشجع .2

های پهن و خارپوستان مناطق بین جزر و مدی تنان، خرچنگنرم

 263زیست.  بند. طرح پژوهشی سازمان حفاظت محیطخلیج نای

 صفحه.

بررسی خارپوستان جزایر خارک،  شناسایی و .1385 .،بدری، س .3

ارشد، دانشگاه علوم نامه کارشناسیبند. پایانخارکو و خلیج نای

 صفحه. 120 دریایی خرمشهر.

 بوم شناختی . مطالعه1391زاده، ا.، سواری، ا. و وزیری ؛ربی، ا.عا .4

بوشهر(. انتشارات ) دلوار مدی و جزر رسوبات ماکروبنتیک اجتماعات

 .36تا  27صفحات  شناسی.موسسه ملی اقیانوس

 هایایکفهدوسی پراکنش ر. شناسایی و بر1385 ،عزیزی، ن. .5

ارشد، ارشناسینامه کپایان .بندنای، خارکو و خلیج جزایر خارک

 98دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شمال.  بیولوژی ماهیان دریا،

 فحه.ص

 اکولوژیک بررسی. 1397 ،امامی، س.م. و .ع پذیرا، ؛ا. نژاد،فقیه .6

 )مجله .کنگان و دیر هایشهرستان مدی و جزر بین منطقه پایانشکم

، 4، شماره 31ایران. جلد  شناسیزیست جانوری( مجله هایپژوهش

 .445تا  433صفحات 

بندی طبقه. 1396 ،عوفی، ف. و بهزادی، ص.؛ دوست، م.مهر .7

ناحیه مرکزی( ) دریایی استان بوشهر -های ساحلیزیستگاه اکولوژیک

کارگیری سیستم اطالعات و با به CMECSبر اساس مدل استاندارد 

 شماره، 10دوره زیست جانوری. محیط(. فصلنامه GISجغرافیایی )

 .300تا  293ات صفح، 2

 ،و وثوقی، غ.ح. .نبوی، م.ب ؛م.س.فاطمی،  ؛رکنی، ا.شاهناطقی .8

فارس. مجله بیوسیستماتیک پراکنش خارپوستان، توتیا خلیج .1395

 .27تا  14صفحات ، 11شماره  .جانوری

 بین منطقه در ماکروفونا وضعیت بررسی .1376ا.،  زاده،وزیری .9

بیولوژی  ارشد کارشناسی نامهپایان .بوشهر استان سواحل و مدی جزر

 صفحه. 138 .اهواز چمران شهید دانشگاه دریا، انماهی

 بوم . ارزیابی1391فخری، ع.، و محمدی، م.  ؛زاده، ا.وزیری .10

بوشهر. انتشارات  استان ایصخره سواحل در تننرم جوامع شناختی

 .61تا  55صفحات  شناسی.موسسه ملی اقیانوس

463 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0272771416307958#!


                                                                                .Azizi et al                                                                                 عزیزی و همکاران

 

. بررسی تنوع 1391 ،و حسینی، م. .محب، ه ؛زاده، م.والیت .11

فارس )استان بوشهر(. فصلنامه واحل شمالی خلیجپایان سشکم

 .24تا  15ات صفح، 2 شماره ،4دوره  زیست جانوری.محیط
12. Amini Yekta, F.; Kiabi, B.; Ashja Ardalan, A. and Shokri, 

M., 2013. Temporal variation in rocky intertidal gastropods 

of the Qeshm island in Persian Gulf. Journal of the Persian 

Gulf. Vol. 4, No. 13, pp: 9-18. 
13. Clarke K.R. and Gorley R.N., 2001. PRIMER (Plymouth 

Routines in Multivariate Ecological Research). Vol. 5, 

Manual/Tutorial. 

14. Khanam S. and Saher N.U., 2018. Zonal diversity and 
community structure of invertebrate macrofauna in Rocky 

intertidal area of Manora, Karachi, Pakistan. Pakistan Journal 
of Marine Sciences. Vol. 27, No. 2, pp: 93-104. 

15. Kohan, A.; Badparast, Z. and Shokri, M., 2012. The 
Gastropod fauna along the Busher province intertidal zone of 

the Persian Gulf. Journal of the Persian Gulf (Marine 
Science). Vol. 3, pp: 33-42. 

16. Leung, N.H., 2012. Spatial dispersion patterns of Planaxis 
sulcatus: patterns and consequences. University of Hong 

Kong. Pokfulam, Hong Kong SAR. 

17. Lonhart, S.; Jeppesen, R.; Crooks, J.A. and Lorda, J., 

2019. Shifts in the distribution and abundance of coastal 

marine species along the eastern Pacific Ocean during marine 
heatwaves from 2013 to 2018. Marine Biodiversity Records. 

Vol. 12, No. 13, pp: 1-15.   
18. McLachlan, A. and Dorvlo, A., 2007). Global patterns in 

sandy beach macrobenthic communities: Biological Factors. 
Journal of coastal Research. Vol. 23, No. 5, pp: 1081-1087. 

19. Moraitis, M.L.; Valavanis, V.D. and Karakassis, I., 2019. 

Modelling the effects of climate change on the distribution of 

benthic indicator species in the Eastern Mediterranean Sea. 

Science of The Total Environment. Vol. 667, pp: 16-24. 

20. Naderloo, R.; Türkay, M. and Sari, A., 2013. Intertidal 
habitats and decapods (Crustacea) diversity of Qeshm Island, 

a biodiversity hotspot within the Persian Gulf. Marine 

Biodiversity. Vol. 43, No. 4, pp: 445-462. 
21. Shannon, C.E. and Wiener, W., 1963. The Mathematical 

Theory of Communication. University of Illinois Press, 
Chicago, Illinois. 439 p. 

22. Stevčić, C.; Pérez-Miguel, M.; Drake, P.; Tovar-Sánchez, 

A. and Cuesta, J., 2018. Macroinvertebrate communities on 

rocky shores: Impact due to human visitors. Estuarine, 

Coastal and Shelf Science. Vol. 211, pp: 127-136. 
23. Vazirizadeh, A. and Arebi, E., 2011. Study of Macrofaunal 

communities as indicators of sewage pollution in intertidal 

ecosystem: A case study in Busher (Iran). World Journal of 

Fish and Marine Sciences. Vol. 3, No. 2, pp: 174-182. 

 

464 

https://mbr.biomedcentral.com/
https://mbr.biomedcentral.com/
https://www.sciencedirect.com/science/journal/00489697
https://www.sciencedirect.com/science/journal/00489697/667/supp/C
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0272771416307958#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0272771416307958#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0272771416307958#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0272771416307958#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0272771416307958#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0272771416307958#!
https://www.sciencedirect.com/science/journal/02727714/211/supp/C

