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 Introduction: Estuaries play an important role in environmental protection, biodiversity, 

flood control and drinking water supply and can play an important role in the production of 

biological materials and the production of medicinal plants. 

Materials & Methods: Hormozgan province as a coastal province in the south of Iran has several 

wetlands. For this purpose, to identify and determine the abundance of Benthose of the international 

wetlands of the estuary of Shoor, Shirin and Minab in Tiab estuary and Yek shabe in 2016 seasonally. 

For this purpose, sampling of sediments was carried out using a Van veen grab with a cross section of 

0.04 m2 in two estuaries. 

Result: In this study, different groups of Macrobenthos (Annelida, Mollusca, Crustacea and 

other macrobenthos (Nemertea, Fish larvae and Echinodermata)) were identified. 23 families 

of Polychaetes, 5 families of Bivalves, 6 families of Gastropods, 7 families of Arthropods, 2 

families of Foraminifera and 1 family of Sipuncula were also identified as 37 genera and 9 

species of different families suitable for Tiab. Most abundance belonged to the Foraminifera 

and also the polychaetes had a considerable abundance. The results of this study showed that 

a total of polychaetes (17 families), bivalves (5 families), Gastropods (11 families), 

Scaphopoda (1 family), Arthropods (3 families) and 1 family of Foraminifera as well as 37 

genera and 9 species were identified in Yek shabe estuary. Macrobenthos in Tiab estuary with 

an average of 9428±4376 n/m2 had a higher abundance and Yek shabe estuary with an average 

of 2.78±.55 g/m2 had a higher weight macrobenthos in Tiab estuary with average of 

9428±4376 n/m2 had higher abundance and in Yek shabe estuary with average of 2.78±.55 

g/m2 had higher weight.  

Conclusion: According to the results of this study, in general, the abundance of macrobenthos 

in the Yek shabe estuary was lower than the Tiab estuary, while the weight of all organisms 

in the Yek shabe estuary was higher than the Tiab estuary. Although several factors affect the 

final weight of macrobenthos in an area, it seems that the conditions are suitable Yek shabe 

to provide a greater opportunity for the presence of macrobenthos, followed by feeding, 

growth and increase in body size and ultimately weight gain.  

Seasonal evaluation of abundance and biomass of macrobenthos 
communities in estuaries of Hormozgan Province (Tiab and Yek shabe)
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 یکیولوژیب مواد دیتول در توانندیم و داشته شرب آب نیتأم و البیس کنترل ،یستیز تنوع ست،یزطیمح حفظ در یمهم نقش خورها :مقدمه

 . ندینما فایا را یمهم نقش ییدارو اهانیگ دیتول و

 نییتع و ییشناسا به منظورنیبد بوده یمتعدد یهاتاالب یدارا رانیا جنوب در یساحل استان کی عنوانبه هرمزگان استان ها:مواد و روش

. شد پرداخته یفصل صورتبه 1395 سال در شبهکی و ابیت خور دو در نابیم و نیریش شور، رود مصب یالمللنیب تاالب یبنتوزها تراکم

 . رفتیپذ صورت مترمربع04/0 مقطع سطح با نیو ون گرب و یقاتیتحق شناور توسط یبردارنمونه

 یماه الرو ن،ینمرت) ماکروبنتوزها ریسا و پوستانسخت تنان،نرم ،یحلقو یهاکرم) یماکروبنتوزها مختلف یهاگروه پژوهش نیا در نتایج:

 خانواده 2 ان،یبندپا از خانواده 7 ان،یپا شکم از خانواده 6 ها،یادوکفه از خانواده 5 پرتار، یهاکرم از خانواده 23. شد ییشناسا((، خارتنان و

. گرفتند قرار ییشناسا مورد ابیت خوردر  مختلف یهاخانواده از گونه 9 و جنس 37 نیچنهم پونکوالهایس از خانواده 1 و دارانروزن از

 نشان پژوهش نیا از حاصل جینتا. اندبوده برخوردار یتوجهقابل تراکم از پرتار یهاکرم نیچنهم ،بوده دارانروزن به متعلق یفراوان نیترشیب

( خانواده 3) انیبندپا ،(خانواده کی) انیناوپا ،(خانواده 11) انیپاشکم  ،(خانواده 5) هایادوکفه  ،(خانواده 17) پرتار یهاکرم  جمعاً داد

 در ماکروبنتوزها. گرفتند قرار ییشناسا مورد شبهکی خور در مختلف یهاخانواده از گونه 9 و جنس 37 نیچنهم ،دارانروزن از خانواده 1 و

 مترمربع، در گرم 0/2±55/78 نیانگیم با شبهکی خور در و ترشیب یفراوان زانیم از مترمربع، در عدد 9428±4376 نیانگیم با ابیت خور

 . بودند برخوردار یترشیبزنده  توده زانیم از

 یترکم ریمقاد از ابیت خور با سهیمقا در شبهکی خور یماکروبنتوزها یفراوان درمجموع ،یبررس نیا جینتا به توجه با :گیری و بحثنتیجه

 زانیم بر یمتعدد عوامل گرچه. دیگرد برآورد ترشیب ابیت خور به نسبت شبهکی خور در موجودات کل تر وزن کهیحالدر بود برخوردار

 فرصت که بوده فراهم یاگونهبه شبهکی خور در طیشرا رسدیم نظربه اما دارند ریتأث منطقه کی در ماکروبنتوزها موجودات یینها وزن

 .است داشته دنبالبه را وزن شیافزا تاًینها و موجودات جثه شیافزا و رشد ه،یتغذ آن دنبالبه و ماکروبنتوزها حضور یبرا یترشیب
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 قدمهم

 یهامرداب بعضاً و آلودگل عمق،کم مناطق از یعیوس ینواح اتیخور       

 یفصل یهارودخانه ها،ایدر آب قیطر از یمغذ مواد. باشندیم ینمک

. گردندیم رهیذخ جاهمان در و شده اتیخور وارد مجاور، یهامرداب و

 ییایدر اناتیجر اثر بر انیآبز یالروها و نیمولد از رهاشده یهاتخم

 یزندگ هیاول مراحل مدت نیترشیب که یمناطق یعنی شده خور وارد

 میمستق طوربه زین انیآبز از یبعض کنندیم یسپر جاآن در را خود

 رزمجو، و جوکاریخداداد) گردندیم اتیخور وارد یزیرتخم جهت

 یساحل یهابومستیز نیترسازندهو  نیترمهم از مناطق نیا. (1374

 منحصر و مهم یبومستیز منابع داشتن لیدلبه و هستند یکیولوژیب و

 از یانسان جامعه و ییایدر و یساحل مناطق به یرسانخدمات و فردبه

 به خوریات (.2009 همکاران، و Kairo) برخوردارند ییباال تیاهم

 مختلف یهاگونه جذب در عامل نیترمهم تولید، میزان بودن باال علت

 رویشگاهی مناطق اولیه تولید .هستند جاآن در کردن سپری برای انیآبز

 درختان شامل، که است دکنندهیتول جوامع نوع سه وجود علتبه حرا

 از(. Chong، 2007) است یزکف جوامع و توپالنکتونیف جوامع حرا،

 دسترسی و هستند انسانی جوامع نزدیك معموالً جوامع این کهییجاآن

 از یبرخ وجود ریاخ یهاسال در است، سواحل از ترآسان هاآن به

 طیشرا که شده باعث مذکور اتیخور کنار در یساحل ساتیتأس

 استفاده نیچنهم. گردد یراتییتغ دستخوش انیآبز از یبرخ یستیز

 نقل و حمل شناورها، یریپهلوگ یهااسکله عنوانبه مناطق نیا از

 نیا یستیز بیتخر در یصنعت یماندهاپس ورود و سوخت یرقانونیغ

 یآبز یهاگونه تیجمع تراکم در رییتغ یبررس. هستند مؤثر مناطق

 که است یموضوعات از یکی مختلف جوامع در یفراوان و تعداد لحاظ از

 توجه آن به همواره منطقه انیبوم و یساحل مناطق بردارانبهره

 یدارا مناطق نیا دیگرد عنوان که گونههمان یطرف از. اندداشته

 که طیمح آن در موجود انیآبز و بوده یبومستیز ژهیو تیاهم

 تحت کنند،یم یسپر مناطق نیا در را خود یستیز مراحل از یقسمت

 اکوسیستم بر منفی اثر تواندیم که قرارگرفته یانسان یهاتیفعال ریتأث

 حرا، جوامع کنار در صنعتی ساتیتأس وجود. باشد داشته آن

 کف رسوبات به سنگین فلزات و پسماندها مانند را ییهاندهیآال

 از باعث خوریات در نفتی تولیدات انواع. کنندیم منتقل حرا خوریات

 پرورش مزارع وجود چنینهم. گرددیم حرا اکوسیستم رفتن بین

 محسوب هاآن برای یادکنندهیتهد عامل حرا یهاجنگل کنار در آبزیان

 موجودات انیزکف (.Bingham، 2001 وKathiresan ) گرددیم

 رخ بستر رسوبات در که یرییتغ هر جهینت در. هستند بستر ساکن

 نیا تا شودیم سبب موضوع نیا و گذاشته اثر هاآن یرو بر دهدیم

 در و کنند انیب یخوببه را خود سکونت محل طیشرا موجودات

 به توجه با. رندیگ قرار استفاده مورد هاسامانه بوم یابیارز مطالعات

 یانرژ چرخش ،ییغذا رهیزنج ساختار در بنتوزها که یفراوان تیاهم

 یبررس دارند یمعدن مواد به یآل مواد لیتبد و یآب یهابوم ستیز در

 همکاران، و شوکت) است یضرور مختلف یهاجنبه از هاآن تیوضع

 تشکیل را بیآ منابع بستر نفو از مهمی بخش هازبنتووماکر(. 1397

. باشندیم تناننرم و پوستانسخت پرتاران، شامل، غالباً که دهندیم

 ستیزطیمح سالمت و ینامیكد تولید ر،ساختا در داتموجو ینا

 ینا اننشمنددا هعقید بنابر ،هستند حیاتی نقش دارای یآب منابع

 در یکلید نقش که هستند نبزیاآ ییاغذ منبع نیترمهم داتموجو

 طیمح در تغییر هرگونه کهینحوبه کنندیم یفاا هاآب ییغذا هنجیرز

 کندیم وارد تجتماعاا ینا به را رییانباز تصدما هاآن نمواپیر ستیز

(Andrew، 1996ماکر .)شان از بنتوزها بسته به نوع، اندازه و تراکمو

طریق تغذیه و حفاری بستر، در مخلوط کردن رسوبات نقش مهمی 

 اتیخور نقش و تیاهم به توجه با(. 1397 ،یشهرکزارعو  ی)لطف دارند

 ماکروبنتوزها عنوان تحت یزکف موجودات مهم نقش و ییایدر مناطق در

 بر ریتأث آن دنبالبه و مناطق نیا یاگونه یغنا و ییغذا رهیزنج در

 ات،یخور با مجاور یهاستگاهیز در گوهایم مانند یانیآبز ریذخا زانیم

 در یاهیپا اطالعات عنوانبه مطالعه نیا جینتا از استفاده نیچنهم

 با شبهكی و ابیت خور دو در ماکروبنتوزها تیجمع نده،یآ قاتیتحق

 در هرمزگان استان یهاآب یساحل مناطق در هاآن تیموقع به توجه

 .گرفت قرار یبررس موردطول چهار فصل 
 

 هامواد وروش

 شور، رود مصب یالمللنیب تاالب یبنتوزها ییشناسا منظوربه      

 و ابیت یخورها در سالكی مدتبه یبردارنمونه ناب،یم و نیریش

. رفتیپذ انجام یفصل صورتبه و آغاز 95 سال آذرماه از شبهكی

 قایق فروند یك از استفاده با یبردارنمونه عملیات و دریایی یهاگشت

 انجام عمان یایدر و فارسجیخل یاکولوژ پژوهشکده به متعلق موتوری

 یهاتیموقع با ستگاهیا 2 شبهكی خور در و 3 ابیت خور در. دیگرد

 ستگاهیا و یمرکز بخش در ،3 و 2 ستگاهیا خور، یابتدا در ،1 ستگاهیا

 گرفته درنظر و نییتع ایدر به خور اتصال محل در شاهد عنوانبه ،4

 رسوبات ماکروبنتوزها، مطالعه منظوربه (.1 جدول و 1 شکل) شدند

 متر 04/0 مقطع سطح با( Van veen) نیو ون گرب دستگاه لهیوسبه

 محل در و برداشت شدهنییتع یهاستگاهیا در تکرار سه صورتبه مربع

 شستشو ایدر آب با و کرونیم 500چشمه با الك لهیوسبه ،یبردارنمونه

. شوند جدا رسوبات از ذرات ریسا و زائد مواد کهیطوربه شدند داده

 مشخصات با یتریل مین یکیپالست ظروف به الك یرو ماندهیباق اتیمحتو

 96 اتانول الکل با آن از بعد و شدهمنتقل ستگاهیا هر موردنیاز و کامل
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به ذکر است  الزم. شدند تثبیت رسوب حجم برابر دو میزانبه درصد

استفاده  یاز رسوبات توسط دستگاه گرب از تکرارها یبرداردر نمونه

 حاوی ظروف برداری،نمونه عملیات اتمام از پس. اندبودهشد که پر 

 بنتوز آزمایشگاه به ماکروبنتوزها به مربوط آنالیزهای منظوربه رسوبات

 در. یافتند انتقال عمان دریای و فارسخلیج اکولوژیپژوهشکده در

 الك کمك با و شده هیتخل تشت درون رسوب یحاو ظروف شگاهیآزما

 کردن ظرف به ظرف عمل قیطر از مجدد یشستشو و کرونیم 500

 یرو ماندهیباق و جدا زائد مواد ریسا و یوالگل ذرات ممکن حد تا

 سپس(. MOOPAM، 2010) شدند منتقل شیدیپتر ظروف به الك

 یاختصاص ییشناسا یدهایکل و کروسکوپیومیاستر از استفاده با هانمونه

 De) تناننرم ،(Fauchald ، 1977؛pleijel ، 2001و Greg) پرتاران

Bruyne، 2003) و Bosch پوستانسخت ،(1995) همکاران و، (Klein، 

 خانواده علمی سطح در (Barnes، 2004) ،موجودات ریسا و( 2001

 حجم در تعداد صورتبه هاآن یفراوان و ییشناسا جنس حد تا برخی و

 ماکروبنتوزها، هندز دهتو تر وزن برآورد منظوربه. شدند ثبت گرب نمونه

 ،یصاف کاغذ لهیوسبه یریآبگ از پس نمونه هر شدهییشناسا داتموجو

 جهت. شدند ینزتو گرمیلیم 0001/0 دقت با یکیالکترون یترازو با

 از نمودارها رسم و یبررس مورد پارامترهای از حاصل یهاداده ثبت

 از هاداده لیتحل و هیتجز جهت و 2010 نسخه Excel افزارنرم

. دیگرد استفاده 5 نسخه Primer و18 نسخه SPSS آماری یافزارهانرم

 در ،(هافصل نیماب) یزمان و یمکان نظر از هانیانگیم سهیمقا منظوربه

 از بودن نرمال ریغ و طرفهكی انسیوار لیتحل از بودن نرمال صورت

 . شد استفاده ،(Kruskal Wallis Test) سیوال کروسکال آزمون

 خور دو نیب سهیمقا مثالً) مستقل ریمتغ دو وجود صورت در نیچنهم

 T-Test از یشمارش -یکم یهاداده بودن نرمال با( قیتحق نیا در

(Independent Samples Test )از نرمال ریغ یهاداده یبرا و 

 استفاده ،(Kolmogorov-Smirnov Test) رنوفیاسم -کولموگروف

 ازین صورت در پارامترها نیب ارتباط یبررس جهت قیتحق نیا در. شد

 ای 95 احتمال سطح در رمنیاسپ ای رسونیپ یهمبستگ کسیماتر از

 شد استفاده ها،مؤلفه آزمون از حاصل یعامل بیضرا از ای و درصد 99

(Liu 2003 همکاران، و.) 

 

 (1395-1396هرمزگان استان) شبهکی و ابیت یدرخورها یبردارنمونه یهاستگاهیا ییایجغراف تیموقع: 1جدول

 ییایجغراف طول ییایجغراف عرض ستگاهیا تیموقع متر/عمق نیانگیم ستگاهیا شماره خور نام

 56˚ 50َ 22/50˝ 27˚ 06َ 99/27˝ خور یابتدا 4 1 ابیت

 56˚ 49َ 07/43˝ 27˚ 06َ 63/12˝ خور یمرکز بخش 4 2 ابیت

 56˚ 49َ 16/52˝ 27˚ 05َ 19/34˝ خور یمرکز بخش 4 3 ابیت

شبهکی خور یمرکز بخش 2 1   ˝27/29 َ09 ˚27 ˝39/20 َ35 ˚56 

 56˚ 34َ 39/57˝ 27˚ 09َ 41/10˝ ایدر به خور اتصال محل در 2 2 شبهکی

 نتایج 
 مختلف هایگروه فصل، چهار طول در خوریات بررسی طی       

 تناننرم ،(پرتار هایکرم) حلقوی هایکرم شامل ماکروبنتوزی

 پودا آمفی ایزوپودا، ها، کوماسه) بندپایان ،(پایان شکم و هاایدوکفه)

 شناسایی( خارتنان و ماهی الرو نمرتین،) ماکروبنتوزها سایر و( غیره و

  از خانواده Annelida، 11 از خانواده 23 جمعاً تیاب خور در. شدند

Mollusca (5 خانواده Bivalvia خانواده 6 و Gastropoda)، 7 

 خانواده 1 و Foraminifera  خانواده Arthropoda، 2 خانواده

Sipuncula مختلف هایخانواده از گونه 9 و جنس 37 چنینهم 

 فراوانی ترینبیش میان این در(. 2 جدول) گرفتند قرار شناسایی مورد

 توجهیقابل تراکم از پرتار هایکرم چنینهم بوده دارانروزن به متعلق

 .است بوده برخوردار

 

 
  شبهیک و تیاب خورهای از هوایی عکس: 1شکل

 ( 1395-1396هرمزگان استان)
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 (1395-1396هرمزگان استان) ابیت خور در شدهییشناسا یماکروبنتوزها: 2جدول
 گونه جنس خانواده راسته رده شاخه

Annelida Polychaeta 

Amphinomida Amphinomidae Notopygos sp. 

Spionida 
Apistobranchidae Apistobranchus sp. 

Spionidae 
Paraprionospio sp. 

* * 

Eunicida 
Oenonidae * * 
Eunicidae * * 

Syllidae Syllidae * * 

Phyllodocida 

Goniadidae * * 
Glyceridae * * 

Nephtyidae 
* * 

nephtys sp. 
Nereididae * * 

Phyllodocidae * * 
Pilargidae Sigambra sp. 

Terebellida 

Cirratulidae 

*  
Cirriformia sp. 
Cirratulus sp. 

Tharyx sp. 
Sternaspidae Sternaspis scutata 

Terebellidae 
Neoamphitrite sp. 
Streblosoma sp. 

Sabellida Sabellidae 
Perkinsiana sp. 
Potamilla torelli 

* 

Maldanidae * * 
Capitellidae * * 

Chaetopteridae * * 
Paraonidae Aricidea sp. 

Cossuridae Cossura 
sp. 

Candida 
Orbiniidae Leitoscoloplos sp. 

Magelonidae Magelona sp. 

Mollusca 

Gastropoda 

Neogastropoda 
Columbellidae Mitrella blanda 

Terebridae Hastula sp. 
Nassariidae Nassarius sp. 

Cephalaspidea Tornatinidae Tornatina 
persiana 

inconspicua 
* Pyramidellidae Odostomia sp. 
* Nacellidae Cellana rota 

Bivalvia 

Venerida Veneridae 
Lioconcha sp. 

Pitar sp. 
Cardiida Tellinidae Tellina nitens 

 Cardiidae Fulvia sp. 
Lucinida Lucinidae pillucina sp. 

Adapedonta Solenidae Solen digitalis 

Arthropoda 

 

Malacostraca 

Cumacea Bodotriidae 
Cyclaspis sp. 

Glyphocuma sp. 
Isopoda Idoteidae Idotea pelagica 

 Penaeidae * * 
Decapoda * * * 

Amphipoda Melitidae * * 
 Caprellidae Caprella sp. 

Tanaidacea * * * 
Euphausiacea Euphausiidae Euphausia sp. 

Calanoida Calanidae * * 
Ostracoda * * * * 

Foraminifera 
Globothalamea Rotaliida Ammoniidae Ammonia sp. 
Tubothalamea Miliolida Spiroloculinidae Spiroloculina sp. 

Nemertean * * * * * 
Tardigrada * * * * * 
Sipuncula Sipunculidea Golfingiida Sipunculidae Siponculus sp. 
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 Bivalvia خانواده Mollusca (5 خانواده Annelida، 16 خانواده 17

 خانواده Scaphopoda، 3 خانواده Gastropoda )، 1 خانواده 11 و

Arthropoda خانواده 1 و Foraminifera 9 و جنس 37 نیچنهم 

 قرار ییشناسا مورد شبهكی خور در مختلف یهاخانواده از گونه

 (.3)جدول  گرفتند
 

 

 (1395-1396هرمزگان استان) شبهکی خور در شدهییشناسا یماکروبنتوزها:  3جدول
 گونه جنس خانواده راسته رده شاخه

Annelida Polychaeta 

Spionida Spionidae Paraprionospio sp. 
 Poecilochaetidae Poecilochaetus sp. 
 Apistobranchidae Apistobranchus sp. 

Terebellida 
Cirratulidae Tharyx sp. 
Sternaspidae Sternaspis scutata 

Terebellidae 
Streblosoma sp. 

 Neoamphitrite sp. 
* Paraonidae * * 

Eunicida Oenonidae * * 

Phyllodocida 

Goniadidae * * 
Glyceridae Glycera sp. 
Nephtyidae nephtys sp. 
Pilargidae Sigambra sp. 

Sabellida Sabellidae Potamilla torelli 
* Capitellidae * * 
* 

Orbiniidae 
Orbinia sp. 

* Scoloplos sp. 
* Cossuridae Cossura sp. 
* Magelonidae Magelona sp. 

Mollusca 

Gastropoda 

Neogastropoda 
Columbellidae Mitrella blanda 

Muricidae * * 
Cystiscidae Gibberula sp. 

Anomalodesmata Pandoridae Pandora sp. 

Neogastropoda Terebridae 
Terebra sp. 

Hastula 
sp. 

Nana 
Heterobranchia Mathildidae Mathilda sp. 

* 
Pyramidellidae 

Turbonilla linjaica 
* Odostomia eutropia 

Cephalaspidea Cylichnidae Cylichna sp. 
Neogastropoda Nassariidae Nassarius * 
Cephalaspidea Tornatinidae Tornatina sp. 

Arcida Arcidae * * 

Bivalvia 

Adapedonta Pharidae Siliqua sp. 

Venerida Veneridae 
Callista florida 

Lioconcha sp. 
Pitar sp. 

Cardiida Tellinidae Tellina nitens 
Cardiida Cardiidae Microcardium sp. 

Adapedonta Solenidae Solen sp. 
Scaphopoda Dentaliida Dentaliidae Dentalium octangulatum 

Arthropoda 
Malacostraca 

Cumacea Bodotriidae 
Glyphocuma sp. 

Cyclaspis sp. 
Decapoda Penaeidae * * 

Amphipoda * * * 
Isopoda * * * 

Tanaidacea * * * 
Hexanauplia Calanoida Calanidae * * 

Foraminifera Tubothalamea Miliolida Spiroloculinidae Spiroloculina sp. 
Echinodermata Ophiuroidea * * * * 

Nemertean * * * * * 
Chordata (Fish Larvae) * * * * * 

Cnidaria Anthozoa Pennatulacea * * * 
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 دوره طی در ماکروبنتوزها کل فراوانی برآورد از حاصل نتایج       

( M±SD) میانگین  با تابستان فصل که داد نشان خوریات در بررسی

 مترمربع در 1092±228 میانگین با پاییز فصل و 16476±30354

 شبهیك خور در و تیاب خور در را مقادیر ترینکم و ترینبیش ترتیببه

 میانگین با زمستان فصل و 5779±3280 میانگین با بهار فصل

 را مقادیر ترینکم و ترینبیش ترتیببه مترمربع در 2077±2667

 (.3 و 2 هایشکل) دادند نشان

 بررسی، دوره طول در که داد نشان والیس کروسکال آزمون نتایج       

 ماکروبنتوزها کل فراوانی نظر از داریمعنی اختالف مختلف، فصول مابین

 آزمون این نتایج که هرچند ،(P<05/0) است داشته وجود خورتیاب در

 مختلف فصول مابین بررسی دوره طول در داد نشان شبه یك خور در

 نداشته وجود ماکروبنتوزها کل فراوانی نظر از داریمعنی اختالف

 در ماکروبنتوزها کل تر وزن محاسبه از حاصل نتایج(. P>05/0) است

 میزان با بهار فصل که داد نشان خوریات در بررسی دوره طی

 در مترمربع در گرم 03/0±01/0 میزان با پاییز فصل و 15/60±0/0

 با زمستان فصل و مقادیر ترینکم و ترینبیش ترتیببه تیاب خور

 در گرم 60/1±96/0 میزان با بهار فصل در و 87/3±90/1 میزان

 را مقادیر ترینکم و ترینبیش ترتیببه شبهیك خور در مترمربع

 (. 5 و 4 هایشکل) اندداشته

 خور بررسی طی در که داد نشان والیس کروسکال آزمون نتایج       

 کل تر وزن نظر از داریمعنی اختالف ،مختلف فصول مابین تیاب

 شبه یك خور در آزمون این نتایج(. P<05/0) دارد وجود ماکروبنتوزها

 فصول بین داریمعنی اختالف ماکروبنتوزها، کل تر وزن نظر از داد نشان

 طی در خوریات کل فراوانی نتایج(. <05/0P) ندارد وجود مختلف

 نسبت 9428±4376 میانگین با تیاب خور که داد نشان بررسی دوره

 فراوانی از مترمربع، در تعداد 3626±2945 میانگین با شبهیك خور به

 اسمیرنوف  کولموگروف آزمون نتایج (.6شکل) است برخوردار تریبیش

 اختالف شبهیك و تیاب خور مابین بررسی، دوره طی در که داد نشان

 (. P<05/0) است داشته وجود ماکروبنتوزها کل فراوانی نظر از داریمعنی

 

 
  تیاب خور در ماکروبنتوزها کل فراوانی میانگین: 2شکل

 (1395-1396هرمزگان استان)
 

 

  شبهکی خور در ماکروبنتوزها کل یفراوان نیانگیم: 3شکل

 (1395-1396هرمزگان استان)
 

 

 
  ابیت خور در ماکروبنتوزها کل تر وزن نیانگیم: 4شکل

 (1395-1396هرمزگان استان)
 

 
  شبهکی خور در ماکروبنتوزها کل تر وزن نیانگیم: 5شکل

 (1395-1396هرمزگان استان)
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 نشان بررسی دوره طی در خوریات در کل تر وزن برآورد نتایج       

 با تیاب خور به نسبت 78/2±55/0 میانگین با شبهیك خور که داد

 تریبیش کل تر وزن میزان از مترمربع، در گرم 27/0±05/0 میانگین

 (.7 شکل) است برخوردار

 دوره طی در که داد نشان اسمیرنوف -کولموگروف آزمون نتایج       

 تر وزن نظر از داریمعنی اختالف شبهیك و تیاب خور مابین بررسی،

 فراوانی درصد برآورد(. P<05/0) است داشته وجود ماکروبنتوزها کل

 در تابستان فصل داد، نشان بررسی دوره طی در ماکروبنتوزها نسبی

 85/39 مقدار با شبهیك خور در بهار فصل و 49/80 مقدار با تیاب خور

 حاصل نتایج (.9 و 8 هایشکل) اندداشته را میزان ترینبیش درصد

 تیاب خور در که داد نشان خوریات در موجودات کل فراوانی برآورد از

 خور در و ترینکم و ترینبیش از ترتیببه پائیز و تابستان هایفصل

 تراکم، ترینکم و ترینبیش از ترتیببه پاییز و بهار هایفصل شبهیك

 (.4 جدول) بودند برخوردار هافصل سایر به نسبت

 کیتفک به ماکروبنتوزها کل یفراوان به مربوط راتییتغ: 4جدول

 (1395-1396هرمزگان استان) خور و فصل

 

 خوریات در موجودات کل تر وزن برآورد از حاصل نتایج چنین، هم   

 وزن کمترین و بیشترین تیاب خور در که داد نشان مختلف فصول در

 به متعلق شبهیك خور در و پائیز و بهار فصول به مربوط ترتیب به تر

 (.5 جدول) باشد می بهار و زمستان فصول
 

 
 اتیخور در ماکروبنتوزها کل یفراوان نیانگیم: 6شکل

 (1395-1396هرمزگان استان)
 

 

 
 اتیخور کل تر وزن نیانگیم: 7شکل

 (1395-1396هرمزگان استان)
 

 
  ابیت خور در ماکروبنتوزها ینسب یفراوان درصد: 8شکل

 (1395-1396هرمزگان استان)
 

 
 در شبهکی خور در ماکروبنتوزها ینسب یفراوان درصد: 9شکل

 یبررس دوره یط
 

 

 ابیت

نیانگیم حداکثر حداقل فصل  
یخطا  

اریمع   

 انحراف

 اریمع 

 1432 413 1717 5125 425 بهار

 57074 16476 30354 184700 1475 تابستان

زییپا  75 2150 1092 228 791 

 4807 1388 4548 17175 100 زمستان

 30319 4376 9428 184700 75 راتییتغ

كی

 شبه

 8034 3280 5779 16225 475 بهار

 404 1798 3258 11900 625 تابستان

زییپا  300 4225 2800 758 1882 

 5087 2077 2667 13050 500 زمستان

 5129 1047 3626 16225 300 راتییتغ

 24992 2945 7494 184700 75 کل راتییتغ
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 کیتفک به ماکروبنتوزها کل تر وزن به مربوط راتییتغ: 5جدول

 ( 1395-1396هرمزگان استان) خور و فصل

 که داد نشان شبهیك و تیاب خور در اسپیرمن همبستگی آزمون       

 ماکروبنتوز، غالب هایخانواده از برخی کل تر وزن و کل فراوانی مابین

 هایجدول) دارد وجود درصد 95 و 99 سطوح در داریمعنی ارتباط

 (.7 و 6
 

 ارتباط یبررس جهت رمنیاسپ یهمبستگ آزمون جینتا: 6 جدول

 در ماکروبنتوزها کل یفراوان و کل تر وزن با غالب یهاخانواده نیب

 (1395-1396هرمزگان استان) ابیخورت

کل یفراوان خانواده کل تر وزن   

Ammoniidae 0/834** 225/0  

Pilargidae 0/533** 111/0  
Spionidae 144/0  015/0  

Spiroloculinidae 0/683** 022/0  

Tellinidae 032/0  084/0-  

Veneridae 024/0  -0/313* 

کل یفراوان  - 153/0  

 

 ارتباط بررسی جهت اسپیرمن همبستگی آزمون نتایج: 7جدول

 در ماکروبنتوزها کل فراوانی و کل تر وزن با غالب هایخانواده بین

 (1395-1396هرمزگان استان) شبهخوریک

کل یفراوان خانواده کل تر وزن   

Ammoniidae 0/759** -0/441* 

Spiroloculinidae 058/0  -0/613** 

کل یفراوان  - -0/553** 

  است داریمعن 01/0 سطح در یهمبستگ** 

 است داریمعن 05/0 سطح در یهمبستگ* 

 بحث
 شامل یماکروبنتوز مختلف یهاگروه اتیخور یبررس یط در         

 الرو ن،ینمرت) ماکروبنتوزها ریسا و پوستانسخت تنان،نرم پرتاران،

 خانواده، 44 درمجموع ابیت خور در. شدند ییشناسا( خارتنان و یماه

 خانواده تنوع، زانیم اساس بر. شدند ییشناسا گونه 9 و جنس 37

Ammoniidae درصد، 71/90 مقدار با ،(فراینیفرام) دارانروزن گروه از 

. است بوده برخوردار هاخانواده ریسا به نسبت یباالتر ینسب یفراوان از

 ییشناسا گونه 9 و جنس 37 خانواده، 38 درمجموع شبهكی خور در

 یهاکرم گروهاز   Pilargidaeخانواده تنوع، زانیم اساس بر و شدند

 ریسا به نسبت یباالتر ینسب یفراوان از درصد، 92/35 مقدار با پرتار

 تاالب در(، 1396) حوتبخش و یشکور. بود برخوردار هاخانواده

 یکفز جوامع ساختار یبررس به بلوچستان و ستانیس استان در پاریل

 گروه سه ماکروبنتوز یهاگروه نیب از مطالعه نیا در. پرداختند

 تراکم نیترشیب که شد مشاهده انیپاشکم و فراینیفرام ده،یرونومیش

 کم ازداران . روزناست بوده فراینیفرام و دهیرونومیش به متعلق

 ندینمایم ستیز هاانوسیاق و اهایدر در نقاط نیترقیعم تا نیترعمق

 ،است یکیاکولوژ و یطیمح عوامل ریتأث تحت شانیپراکندگ و

 تواندمی آن ایگونه تنوع تغییرات و فرامینیفرا که است واضح نیبنابرا

 گذشته هایمحیط بازسازی و درک برای ابزار بهترین از یکی عنوانبه

 ارتباط درک در مهمی نقش فرامینیفرا است مسلم چهآن. آید کاربه

 با از یکی و دارند محیط شناختیزیست شیمیایی و فیزیکی شرایط

 شماربه دریا حاشیه و دریایی محیط در خصوصبه گروه تریناهمیت

 ازجمله پرتار، حلقوی هایکرم .(1389 ی،و اخالق دانشیان) روندمی

 تمام در تقریباً که هستند رسوبات در ساکن ماکروبنتوزی مهرگانبی

و همکاران،  Gopalakrishnan) شوندمی یافت دریایی هایسامانه بوم

 نقش زیاد، تنوع و ایگونه غنای داشتن با موجودات ینا .(2008

 این (.Gregory، 2007) کنندمی ایفا هاآب غذایی زنجیره در کلیدی

 هایگونه از برخی و کنندمی زیست بسترها انواع در چنینهم موجودات

 و باشندمی زیاد تحمل دارای محیطی هایآشفتگی به نسبت هاآن

 گیرندمی قرار استفاده مورد دریایی هایمحیط زیستی پایش مباحث در

(Koptal، 2002 .)خور در هرمزگان، استان مهم خوریات بررسی در 

 میان نای در که شدند شناسایی ماکروبنتوزها از جمعیت 6 تیـاب

جوکار یخداداد) بودند غالب یهاتیجمع از هایادوکفه و انیپاشکم

 هازبنتو سیربر در(، 2010) همکاران و Tabatabaie (.1374 رزمجو، و

 رانپرتا به را نیاوافر صددرترین بیش مغنا و موسیرخو یدرخورها

 در بوشهر، سواحل یمد و جزر ریز ینواح مطالعه در. اندداده نسبت

 کهیطوربه. شدند ییشناسا ماکروبنتوزها از خانواده 17 مجموع

 یهاکرم تنان،نرم به متعلق بیترتبه غالب اجتماعات نیترشیب

 
ابیت  

 نیانگیم حداکثر حداقل فصل
 یخطا

 اریمع

انحراف 

 اریمع

02/0 بهار  61/1  60/0  15/0  51/0  

02/0 تابستان  78/0  31/0  07/0  23/0  

زییپا  01/0  13/0  03/0  01/0  03/0  

02/0 زمستان  94/0  15/0  08/0  23/0  

01/0 راتییتغ  61/1  27/0  05/0  37/0  

شبهکی  

13/0 بهار  20/6  60/1  96/0  36/2  

61/0 تابستان  78/3  74/2  45/0  11/1  

زییپا  40/1  25/5  92/2  67/0  65/1  

01/0 زمستان  32/11  87/3  90/1  66/4  

01/0 راتییتغ  32/11  78/2  56/0  73/2  

کل راتییتغ  01/0  32/11  11/1  23/0  98/1  
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 بوده ماکروبنتوزها جوامع گرید یهاگروه و پوستانسخت ،یحلقو

 تیفیک و ماکروبنتوزها مطالعه در( 1392) همکاران، و یفارس. است

 و خانواده 53 یطورکلبه فارس،جیخل در بحرکان سواحل یکیاکولوژ

 نیترشیب یبررس نیا در. گرفتند قرار ییشناسا مورد گونه /جنس 77

 با هایادوکفه ،% 65 با انیپاشکم به مربوط بیترتبه یفراوان زانیم

 است بوده ماکروبنتوزها تیجمع کل به نسبت%  9 با پرتاران ،% 13

 برآورد از حاصل جینتا یبررس نیا(.  در 1397 همکاران،و  شوکت)

 با تابستان فصل که داد نشان ابیت خور در ماکروبنتوزها کل یفراوان

 در 1092±228 نیانگیم با زییپا فصل و 30354±16476 نیانگیم

 خور در. است داشته را ریمقاد نیترکم و نیترشیب بیترتبه مترمربع

 نیانگیم با زمستان فصل و 5779±3280 نیانگیم با بهار فصل شبهكی

 را ریمقاد نیترکم و نیترشیب بیترتبه مترمربع در 77/2667±0

 از متأثر ییدما طیشرا از یناش راتییتغ نیا رسدیم نظربه. اندداشته

 در(، 1394) همکاران و نژادیداع گرچه باشد بوده یفصل راتییتغ

 غالب یهاگونه بر دیتأک با شادگان تاالب انیزکف یستیز تنوع مطالعه

 جزبه یگرید عوامل که دندیرس جهینت نیا به تابستان، و بهار در

 ریتأث منطقه نیا در ماکروبنتوزها یفراوان یرو بر یفصل طیشرا رییتغ

(، 1378) یاحمد و رادیبهروز توسط که ایمطالعه در. است داشته

 کالهی یالمللنیب هایتاالب Macrofauna روی بر بررسـی عنوان با

 گونه 25 گرفت، صورت هرمزگان استان ایران، جنوب در تیاب و

 که شد یمعرف کالهی خور در گونه 30 و تیاب خور در ماکروبنتوز

 ترینکم و تابستان فصل در موجودات نیا تراکم و تنوع ترینبیش

 گروه تیاب خور در ادشدهی مطالعه در. بودند زمستان فصل در هاآن

 غالب یهاگروه عنوانبه پوستانسخت گروه کالهی خور در و هاکرم

 خور دو هر در موجودات تراکم و تنوع تغییرات. انددهیگرد یمعرف

 همبه هیشب یمحیط شرایط از ناشی تواندیم امر نیا که بودند مشابه

 از Dosinia و پرتاران از Nereis مذکور مطالعه در. گردد عنوان

 بقیه از فصل چهار طول در پوستانسخت از  Pagurus و هایادوکفه

 نیترشیب (،1397) همکاران و شوکت مطالعه در .بودند ترفراوان جانوران

 بیترتبه فارسجیخل بحرکان سواحل در ماکروبنتوزها تراکم نیترکم و

 زانیم نیترشیب که شدند مشاهده تابستان و زمستان فصول در

در  .بود پرتاران و هایادوکفه انیپا شکم به مربوط بیترتبه یفراوان

 9428±4376 نیانگیم با ابیت خور در کل یفراوان حاضر، مطالعه

 مترمربع، در تعداد 3626±2945 نیانگیم با شبهكی خور به نسبت

 ریتأث تحت ابیت خور کهییجاآن از. بود برخوردار یترشیب زانیم از

 مجاورت در حرا یهاجنگل نیچنهم و گویم پرورش مزارع یهاپساب

 نیا ریتأث تحت تواندیم ماکروبنتوزها یفراوان شیافزا است، خود

 یاهیتغذ طیشرا ،یآل مواد بار شیافزا با کهیطوربه. ردیگ قرار عوامل

 از. سازدیم فراهم ماکروبنتوز یهاخانواده از یبرخ یبرا را یترشیب

 منابع از یآل مواد دیشد یگذاررسوب ریتأث تحت شبهكی خور یطرف

 یبرا را مناسب یطیمح طیشرا و داشته قرار کم عمق و خور از رونیب

 از یمختلف عوامل .است آورده فراهم ماکروبنتوزها از یترکم تعداد

 و آب ییایمیش و یکیزیف طیشرا ،یآل مواد رسوبات، یبنددانه جمله

؛ Gregory، 2007) است گذارریتأث ماکروبنتوزها تنوع و تراکم بر، رهیغ

Samhouri ،2014 در اطالعات نیا نبودن دسترس در به توجه(. با 

 در خور دو نیا یطیمح طیشرا تفاوت که رسدیم نظربه مطالعه، نیا

 یطرف از. نباشد ریتأثیب موجودات نیا تنوع و تراکم نوسانات زانیم

 خور اطراف در گویم پرورش یهاتیفعال از یناش یهاپساب وجود

 اطراف در حرا یهاجنگل وجود نیچنهم و ریاخ یهاسال در ابیت

 و حضور تاًینها و یآل مواد زانیم و رسوبات بافت بر ریتأث با اتیخور

 از هاآن تنوع و تراکم زانیم در رییتغ و ماکروبنتوزها حضور عدم

 جینتا .گرفت دهیناد را هاآن توانینم و است برخوردار یاژهیو تیاهم

 اتیخور در یبررس دوره یط در ماکروبنتوزها تر وزن محاسبه از حاصل

 زانیم با زییپا فصل و 60/0±15/0 زانیم با بهار فصل که داد نشان

 و نیترشیب بیترتبه ابیت خور در مترمربع در گرم 01/03±0/0

 بهار فصل در و 87/3±90/1 زانیم با زمستان فصل و ریمقاد نیترکم

 بیترتبه شبهكی خور در مترمربع در گرم 60/1±96/0 زانیم با

 دوره یط در زین کل تر وزن. اندداشته را ریمقاد نیترکم و نیترشیب

 ابیت خور به نسبت 78/2±55/0 نیانگیم با شبهكی خور در یبررس

 برخوردار یترشیب زانیم از مترمربع، در گرم27/0±05/0 نیانگیم با

 یطیمح یپارامترها ریتأث یبررس در(، 1392و همکاران ) ی. فارسبود

 ارتباط بوشهر، استان سواحل یماکروبنتوزها تنوع و وماسیب تراکم، بر

 از یبعض وماسیب و تراکم با یرسوب یفاکتورها یبرخ نیب یداریمعن

 درمجموع ،یبررس نیا جینتا به توجهبا  .کردند دایپ ماکروبنتوزها

 ریمقاد از ابیت خور با سهیمقا در شبهكی خور یماکروبنتوزها یفراوان

 شبهكی خور در موجودات کل تر وزن کهیحالدر بود برخوردار یترکم

 بر یمتعدد عوامل گرچه. دیگرد برآورد ترشیب ابیت خور به نسبت

 دارند ریتأث منطقه كی در ماکروبنتوزها موجودات یینها وزن زانیم

Gascon) ؛2007 همکاران، و Guzman-Alvis  وDiaz، 1977). نظربه 

 یترشیب فرصت که بوده فراهم یاگونهبه شبهكی خور در طیشرا رسدیم

 جثه شیافزا و رشد ه،یتغذ آن دنبالبه و ماکروبنتوزها حضور یبرا

 جیتوجه به نتا . بااست داشته دنبالبه را وزن شیافزا تاًینها و موجودات

مناطق  یطیمح ستیز شیحفاظت و پا رسدینظر مبه قیتحق نیا

در جهت حفظ تراکم و تنوع ماکروبنتوزها  یشده گام موثر یبررس

  خورها باشد. نیدر ا
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