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چکیده
صخرههای مرجانی جزر و مدی تحت تأثیر ترکیبی از عوامل محیطی و اجزاء زیستی قرار دارند که اثر مستقیمی بر جوامع همراه با آنها
دارد .بنابراین در این مطالعه اثرات برخی عوامل محیطی از قبیل عوامل آب دریا و ترکیب بستر بر الگوی پراکنش ماکروبنتوزهای همراه با راسته
زوآنتاریا ( )Zoanthariaدر منطقه بین جزرومدی جزیره هرمز با استفاده از متغیرهای شاخصهای تنوع و مجموعه دادههای فراوانی بهدست آمده
در طی یک دوره  12ماهه بین تیر  1394و تیر  1395بررسی شد .بدین منظور برای ارزیابی فراوانی پولیپ زوآنتیدها و ماکروبنتوزهای همراه در
طول  6ترانسکت با  3نوع بستر سخت از روش ترانسکت منقطع خطی استفاده شد .نتایج حاصل از این مطالعه اختالف معنیداری را در یکنواختی
گونهای و غنای گونهای بین ترانسکتهای  3و  6با سایر ترانسکتها نشان داد .شاخصهای تنوع ماکروبنتوزی آزمون شده با شاخص شباهت
بری -کورتیس ،احتمالا بهعنوان نتیجهای از ترکیبهای مختلف بستر در زیستگاههای نامتجانس ،در همه ترانسکتها بهاستثنای ترانسکتهای 3
و  6بهطور معنیداری یکنواخت بود .نتایج تجزیه و تحلیل پیرسون رابطه مثبت معنیداری میان فراوانی ماکروبنتوزها و اکسیژن محلول در همه
ترانسکتها نشان داد ،بهطوریکه تجزیه و تحلیل رگرسیون خطی چندگانه این رابطه معنیدار را در ناحیه فراساحلی ترانسکتها نشان داد .در
نتیجه ترکیب بستر عامل اصلی محدود کردن پراکنش مکانی ماکروبنتوزهای همراه با زوآنتیدها بود ،اگرچه اکسیژن محلول نیز مهم بود .همچنین
دادههای فراوانی ،دو جامعه کفزی متمایز را نشان داد و این فرضیه را که الگوی پراکنش جوامع در طول منطقه ساحلی در یک شیب از قسمت
بال به پایینتر ناحیه جزر و مدی تغییر میکند را حمایت کرد.
کلمات کلیدی :اکسیژن محلول ،الگوی پراکنش ،ترکیب بستر ،زوآنتیدها ،شاخصهای تنوع ،کفزیان
* پست الکترونیکی نویسنده

مسئولamrollahi@hormozgan.ac.ir :
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مقدمه
طبق تعریف  Parsonsو همکاران ( ،)1977کفزیان به کلیه جاندارانی
اطالق میشود که دارای زندگی بستری یا وابسته به بستر باشند ،یعنی
همیشه در ارتباط با رسوبات کف قرار دارند .ماکروبنتوزها (با اندازه
بین  0/5میلیمتر تا  20سانتیمتر) ،طیف وسیعی از کفزیان را تشکیل
میدهند که در صخرهها یا رسوبات ماسهای و گلی زندگی میکنند
( Meadowsو  .)1986 ،Campellبا مطالعه ماکروبنتوزها توسط
 )1993( Nybakkenمیتوان دریافت که این جانوران در تمامی
زیستگاههای مختلف دریایی از کم عمقترین تا عمیقترین بخش
دریاها یافت میشوند و به عنوان شاخص زیستی برای شناخت کیفیت
منابع آبی ،تشخیص سالمتی محیطزیست ،ارزیابی ظرفیتهای شیالتی
و در نتیجه تعیین پتانسیل از ذخایر کفزیان و منابع زنده دریایی مورد
استفاده قرار میگیرند (میرزاباقری .)1385 ،این گروه از جانوران به
دلیل وابسته بودن به بستر از جوامع آسیبپذیر بهویژه در مناطق با
تنوع زیستی متأثر از فعالیتهای انسانی مانند نواحی ساحلی بهشمار
میروند ( Desroyو همکاران .)2002 ،تغییر در عوامل محیطی دریاها
بیشترین تأثیر را بر روی جمعیت ماکروبنتوزها خواهد داشت ،زیرا بر
اساس گزارش  Webberو  )1991( Thurmanاین موجودات غالباً ثابت
یا از تحرک کمتری برخوردار بوده و توانایی دور شدن از تغییرات
منطقه را ندارند و به شرایط حاکم در بستر سازگار شدهاند و مناطق
مناسبی را با توجه به نوع تغذیه و عادت غذایی برمیگزینند و خود
نیز میتوانند بهعنوان یک بخش غذایی برای موجودات دریایی ،حلقه
ارتباطی بسیار مهمی در انتشار انرژی و انتقال مواد از تولیدکنندگان
اولیه به سطوح باالتر غذایی بهحساب آیند ( Taheriو همکاران.)2010 ،
یکی از نیروهای زیستی اصلی برای حضور جوامع کفزی در مناطق
صخرهای ،رقابت برای کسب فضا میباشد که بهعنوان عاملی برای
پیشگویی کردن درباره ساختار جوامع کفزی درنظر گرفته میشود
که مهمترین این فضاهای رقابتی در اکوسیستمهای صخرهای و مرجانی
قابل مشاهده است ( .)1971 ،Daytonراسته زوآنتاریا که به آن نام
عمومی زوآنتید اطالق میگردد ،گروهی از مرجانها میباشد که عموماً
به شکل کلنی دیده میشوند و در جوامع بین جزر و مدی سواحل
صخرهای و در صخرههایی که سایر مرجانها گستردگی چندانی ندارند،
غالب هستند ( Trivediو  .)2014 ،Vachhrajaniگونههای این راسته
دارای پوستهای چرمی میباشند که قسمتی از آن ترکیبی از کیتین
است و قادرند بهوسیله ترکیب ذرات ماسه ،خارهای اسفنجها و پوسته
روزنداران ساختار خود را استحکام بخشند که این ویژگی آنها را از
سایر گروههای مرجانها مجزا میکند ( Sinnigerو همکاران.)2010 ،
در سالهای اخیر با رشد بیرویه و تکثیر زیاد گونههای راسته زوآنتاریا
292

از طریق پوشش دادن سطح صخرههای مرجانی و تخریب آنها و نیز
رقابت گونههای این راسته با سایر کفزیان همراه با آنها ،سبب توجه
محققان به انجام مطالعات روی این اکوسیستم شده است ( Perezو
همکاران2005 ،؛  Pandyaو همکاران2014 ،؛  Trivediو همکاران،
 .)2014همچنین سمی بودن گونههای راسته زوآنتاریا و سطح باالی
تحمل سمیت در کفزیان همزیست با آنها و درنتیجه حمل و جداسازی
سموم در زنجیرههای غذایی باالتر بر اهمیت تحقیق روی این گروه از
جانوران و موجودات همراه با آنها میافزاید ( Mirzabagheriو
همکاران .)2017 ،از آنجاکه صخرههای مرجانی در خلیج فارس
مکانهایی هستند که دارای زیستگاههای بین جزر و مدی و زیر جزر
و مدی پیچیده و منحصر به فردی میباشند ،ولی بهعلت جدایی از
آبهای آزاد ،خلیج فارس بیشترین شرایط محیطی را از نقطه نظر
دمایی و شوری تحمل میکند و این یک شرایط نامساعد و استرسزایی
را بر موجودات زنده دریایی تحمیل میکند و در نتیجه در این محیط
زیست ،جانداران دریایی ویژه و منحصر به فردی نمو پیدا میکنند
( Colesو  .)1991 ،Fadlallahرابطه بین استرسهای محیطی ،ترکیب
بستر و شاخصهای تنوع ،که خود ترکیبی از غنای گونهای و یکنواختی
گونهای است ،ترکیب پیچیدهای را بهوجود میآورند Smith .و همکاران
( )2001بیان کردند که تنوع و فراوانی موجودات کفزی تابعی از
عوامل زنده و غیرزنده است که غیرقابل تفکیک هستند ،بهنحوی که
با مطالعه  Grayو همکاران ( )2002تغییرات معنیداری در شاخصهای
تنوع کفزیان در شرایط بدون اکسیژن محلول در آب مشاهده شد ولی
در نمونههای مورد آزمایش جهت تعیین سمیت مشاهده نشد.
اگرچه جوامع صخرههای مرجانی در اکثر جزایر خلیج فارس
توسط  Mostafaviو همکاران ( Namin ،)2007و Van Ofwegen
( Rezai ،)2009و همکاران ( Kavousi ،)2010و همکاران ()2011
و  Samieiو همکاران ( )2013توصیف شدهاند ،اما در رابطه با زوآنتیدها
و بهویژه جانداران همراه با آنها اطالعاتی در دست نیست و تنها
مطالعاتی توسط دهقانی ( ،)1388پوریوسف ( ،)1391نوریکوپایی و
همکاران ( )1394و  Noori Koupaeiو همکاران ( 2014و )2015
انجام شدهاند که صرفاً شناسایی ،پراکنش ،فراوانی و تنوع زیستی
زوآنتیدها را گزارش دادهاند که برطبق این مطالعات گونه Zoanthus
 sansibaricusاز خانواده  Zoanthidaeو گونه Palythoa cf. mutuki
از خانواده  Sphenopidaeبهترتیب دارای بیشترین فراوانی در مناطق
نمونهبرداری بودند.
جزیره هرمز در دهانه تنگه هرمز ،در مدخل ورودی خلیج فارس
از دریای عمان واقع شده است .در نواحی اطراف جزیره هرمز
اکوسیستمهای حساسی همچون آبسنگهای مرجانی و سواحل سنگی
و صخرهای وجود دارد که کارکردهای اکولوژیکی فراوانی از
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قبیل ایجاد پناهگاههای مناسب برای تولیدمثل کفزیان و در امان
ماندن از دست شکارچیان را فراهم کرده است (میرزاباقری.)1385 ،
ایستگاههای مورد مطالعه در جزیره هرمز از مناطق منحصر به فرد
محسوب میشود که با قرار گرفتن در دهانه تنگه هرمز از تنوع
اکوسیستمی باالیی برخوردار است ،بهطوریکه سواحل شرق این
جزیره متأثر از جریانهای ورودی از دریای عمان میباشد که میتواند
بر حرکت الروهای زوآنتیدها در این منطقه تأثیرگذار باشد و سبب
رشد افراطی گونههای غالب زوآنتیدها شود (پوریوسف .)1391 ،بر این
اساس با توجه به شرایط ویژه خلیج فارس و نیاز به شناخت هویت
زیستی آن ،بررسی شاخصهای تنوع جانوران همراه با زوآنتیدها حائز
اهمیت است و با توجه به اینکه اطالعات موجود در زمینه پراکنش و
فراوانی جانوران همراه با زوآنتیدها در آبهای ساحلی خلیج فارس،
بهخصوص بررسی اجتماعات کفزی سواحل بین جزر و مدی صخرهای
بهدلیل همپوشانی پولیپهای کلنیهای زوآنتیدها و درنتیجه شرایط
سخت نمونهبرداری بسیار اندک و ناقص است بههمین دلیل با این
مطالعه سعی میشود تالشی در جهت کسب اطالعات الزم از وضعیت
پراکنش ماکروبنتوزهای همراه با زوآنتیدها با ذکر عوامل محیطی مؤثر
بر آنها در ناحیه جزر و مدی شرق و غرب جزیره هرمز با استفاده از
شاخصهای تنوع در طول یکسال بهانجام برسد.
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شكل  :1موقعيت جزيره هرمز در تنگه هرمز و محل ترانسكتهاي
نمونهبرداري ( )Tnبر روي آن
جدول  :1مشخصات ايستگاههاي نمونهبرداري جزيره هرمز
ايستگاه

ترانسكت
1

غرب

2

مواد و روشها

3

بهمنظور ارزیابی صحیح از منطقه مورد مطالعه ،بازدید مقدماتی
از سواحل نمونهبرداری شده بهعمل آمد .سپس با توجه به مساحت
زیستگاه زوآنتیدها در جزیره هرمز ،تعداد  3ترانسکت در ناحیه بین
جزر و مدی شرق و  3ترانسکت در ناحیه بین جزر و مدی غرب جزیره
هرمز بهنحوی انتخاب شد که کل ناحیه نمونهبرداری را پوشش داد
(شکل  .)1البته جهت تعیین اثر غالبیت فراوانی زوآنتیدها روی
ماکروبنتوزهای همراه با آنها ،از بین 3ترانسکت انتخاب شده در هر
ایستگاه نمونهبرداری ،یک ترانسکت بهعنوان شاهد درنظر گرفته شد.
این ترانسکت دارای حداقل کلنی زوآنتیدها بود.
براساس جدولهای جزر و مدی از قبل تهیه شده ،در بهترین زمان
نمونهبرداری (در هنگام جزر کامل) که بیشترین دامنه جزر و مد
وجود داشت ،نمونهبرداری با تناوب هر ماه یکبار در طی یکسال از
تاریخ تیرماه  1394تا تیرماه  1395انجام شد .موقعیت جغرافیایی
ترانسکتهای نمونهبرداری با استفاده از دستگاه  GPSمشخص شد
(جدول  .)1همچنین عوامل محیطی آب نظیر (اکسیژن محلول،pH ،
شوری و دما) در ترانسکتهای نمونهبرداری ،بهوسیله دستگاه سنجش
کیفیت آب مدل  Horiba U-10اندازهگیری شد.

4
شرق

5
6

مختصات جغرافيايی
56°25'30.1"E
27°04'09.9" N
56°25'26.6"E
27°04'00.3" N
56°25'15.3" E
27°03'34.2" N
56°30'07.5"E
27°03'21.1" N
56°29'53.9"E
27°03'01.4"N
56°29'44.8"E
27°02'39.6"N

ترکيب غالب بستر
تخته سنگی -صخرهای
قلوه سنگی -گلی
خرده سنگی صدفی -شنی
تخته سنگی -صخرهای
قلوه سنگی -گلی
خرده سنگی صدفی -شنی

طبق روش کار ارائه شده توسط  Pohleو  ،)2001( Thomasدر
ناحیه بین جزر و مدی (فراساحلی ،میانساحلی و فروساحلی) از هر
ترانسکت ،کوآدرات  0/25مترمربع (چهارچوب مربعی با ابعاد  0/5متر
در  0/5متر) بهطور تصادفی و با  4دفعه تکرار پرتاب شد و نمونههای
ماکروبنتوزی درون هر کوآدرات جمعآوری شدند .الزم بهذکر است در
ابتدا پولیپ زوآنتیدها که تعدادشان در واحد سطح زیاد است در محل
نمونهبرداری شمارش و در جدولهای مرتبط یادداشت شده و جهت
شناسایی تعدادی از آنها بهعنوان نمونه جمعآوری شدند .سپس
نمونههای ماکروبنتوزی همراه با زوآنتیدها درون هر کوآدرات به ظروف
پالستیکی دربدار مخصوص نمونهبرداری منتقل شده و در صورت
نیاز جهت تشخیص بافت زنده از غیرزنده به آنها رزبنگال با غلظت
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 1گرم در لیتر اضافه شد تا عمل رنگآمیزی بافت زنده صورت گیرد.
سپس با ریختن فرمالین  4تا  10درصد بهداخل ظروف ،عمل تثبیت
نمونهها انجام گرفت و بر روی هر ظرف مشخصات مربوط به نام
ایستگاه ،ترانسکت ،ناحیه و ماه نمونهبرداری ثبت شده و نمونهها به
آزمایشگاه خانه زیست آبزیان واقع در شهر کرمان انتقال داده شدند.
پس از انتقال نمونهها به آزمایشگاه برای جداسازی نمونههای ماکروبنتوزی
از الک  0/5میلیمتر ( 500میکرون) استفاده شد .بدینمنظور که ابتدا
نمونههای درون ظروف پالستیکی دربدار بهصورت جداگانه بر روی
الک ریخته شده و سپس شستشو داده شدند .نمونههای حاصل نیز
جهت مشاهده در پتریدیش ریخته و در زیر استریومیکروسکوپ
جداسازی و شمارش شدند .برای نگهداری نمونهها الکل اتیلیک (اتانول)
 70درصد استفاده شد .پس از آن ،عکس و اسالید تهیه کرده و با
استفاده از مقاالت معتبر و کتاب ماکروبنتوزهای سواحل صخرهای
جزیره هرمز ارائه شده توسط میرزاباقری و میرزاباقری ( )1386شناسایی
نمونهها انجام شد .در نهایت اطالعات بهدست آمده در برنامه Excel
وارد شد و محاسبات اولیه مانند میانگین و انحراف معیار و نیز رسم
نمودارها و تهیه جدولها در این برنامه انجام گردید .تشابه بین
ترانسکتهای نمونهبرداری با آنالیز خوشهای براساس شاخص شباهت
بری -کورتیس ( )Bray-Curtis’s similarity indexبر روی دادههای
شاخصهای تنوع شامل غالبیت سیمپسون ( Simpson’s dominance
 ،)indexتنوع شانون -وینر (،)Shannon wiener’s diversity index
یکنواختی پیلو ( )Pielou’s evenness indexو غنای مارگالف
( )Margalef’s richness indexدر نرمافزار  Pastنسخه  3مورد سنجش
قرار گرفتند .برای بررسی اثر همزمان بین عوامل محیطی و فراوانی
کل ماکروبنتوزها با استفاده از رگرسیون خطی چندمتغیره و همچنین
آنالیز همبستگی بین عوامل محیطی و زوآنتیدها با فراوانی کل
ماکروبنتوزها و تحلیل واریانس یکطرفه شاخصهای تنوع کل
ماکروبنتوزها بههمراه آزمون تعقیبی توکی ،نرمافزار  SPSSنسخه 16

مورد استفاده قرار گرفت .سطح معنیداری جهت آزمونهای آماری به
میزان ( )p>0/05درنظر گرفته شد.

نتایج
مقادیر میانگین سالیانه عوامل مختلف آب شامل اکسیژن
محلول ،pH ،شوری و دما در بین ترانسکتها از نوسانات کمی
برخوردار بود .شوری ،دما و  pHبیشترین مقادیر و اکسیژن محلول
کمترین مقدار را در ترانسکتهای  1و  4داشت .همچنین شوری ،دما
و  pHکمترین مقادیر و اکسیژن محلول بیشترین مقدار را در
ترانسکتهای  3و  6داشت .در کل ،شوری و دما و  pHدر ایستگاه
غرب نسبت به ایستگاه شرق مقادیر باالتر و اکسیژن محلول مقدار
پایینتر داشت (جدول .)2
میانگین فراوانی پولیپ زوآنتیدها در طول یکسال  1580عدد
در مترمربع برآورد شد ،که از این مقدار  %40متعلق به ایستگاه غرب
و  %60متعلق به ایستگاه شرق بود .بیشترین فراوانی در ترانسکتهای
 1و  4و کمترین فراوانی در ترانسکتهای  3و  6مشاهده شد (شکل
 .)2میانگین سالیانه فراوانی پولیپ زوآنتیدها در نواحی مختلف جزر
و مدی بیشترین فراوانی در ناحیه فروساحلی و کمترین فراوانی در
ناحیه فراساحلی از هر ایستگاه میباشد (شکل .)3
میانگین فراوانی کل ماکروبنتوزها در طول یکسال  211عدد
در مترمربع برآورد شد ،که از این مقدار  %55متعلق به ایستگاه غرب
و  %45متعلق به ایستگاه شرق بود .بیشترین فراوانی در ترانسکتهای
 2و  5و کمترین فراوانی در ترانسکتهای  3و  6مشاهده شد (شکل
 .)4میانگین سالیانه فراوانی کل ماکروبنتوزها در نواحی مختلف جزر
و مدی بیشترین فراوانی در ناحیه میانساحلی از هر ایستگاه میباشد
(شکل .)5

جدول  :2عوامل محيطی آب در ترانسكتهاي نمونهبرداري غرب و شرق جزيره هرمز در طول سال ()95-1394
(ميانگين  ±انحراف معيار)
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ايستگاه

ترانسكت

اکسيژن محلول

pH

شوري

دما

غرب

1
2
3

6/71 ± 0/78
6/72 ± 0/78
6/72 ± 0/79

8/28 ± 0/19
8/26 ± 0/18
8/23 ± 0/19

37/30 ± 0/80
37/20 ± 0/72
37/10 ± 0/71

28/80 ± 4/71
28/60 ± 4/59
28/50 ± 4/56

شرق

4
5
6

6/79 ± 0/82
6/80 ± 0/82
6/80 ± 0/80

8/26 ± 0/18
8/23 ± 0/18
8/19 ± 0/20

37/20 ± 0/82
37/10 ± 0/75
37/10 ± 0/72

28/70 ± 4/70
28/60 ± 4/60
28/40 ± 4/56

فصلنامه علمی پژوهشی محیط زیست جانوری

سال دهم ،شماره  ،2تابستان 1397

شكل  :2ميانگين ماهيانه فراوانی پوليپ زوآنتيدها در ترانسكتهاي نمونه برداري غرب و شرق جزيره هرمز در طول سال ()1394-95

شكل  : 3ميانگين فراوانی پوليپ زوآنتيدها در نواحی مختلف جزرومدي از ترانسكتهاي نمونهبرداري غرب و شرق جزيره هرمز در طول سال ()1394-95

شكل  :4ميانگين ماهيانه فراوانی کل ماکروبنتوزها در ترانسكتهاي نمونهبرداري غرب و شرق جزيره هرمز در طول سال ()1394-95
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اثرات عوامل محیطی بر الگوی تنوع و فراوانی ماکروبنتوزهای همراه با راسته زوآنتاریا....

میرزاباقری و همکاران

شكل  : 5ميانگين فراوانی کل ماکروبنتوزها در نواحی مختلف جزرومدي از ترانسكتهاي نمونهبرداري غرب و شرق جزيره هرمز در طول سال ()1394-95

همزمان عوامل محیطی مؤثر با فراوانی کل ماکروبنتوزها ،رگرسیون
خطی چندمتغیره مورد محاسبه قرار گرفت و مشخص شد که بین
اکسیژن محلول و  pHبا فراوانی ماکروبنتوزهای ناحیه فراساحلی رابطه
مثبت و معنیداری وجود دارد (جدول .)4

نتایج حاصل از آزمون همبستگی پیرسون عوامل محیطی با
فراوانی کل ماکروبنتوزها ارتباط قوی و معنیداری را نشان داد ،اما
بین فراوانی زوآنتیدها با فراوانی کل ماکروبنتوزها همبستگی
معنیداری مشاهده نشد (جدول  .)3بر این اساس جهت بررسی اثرات

جدول  : 3همبستگی عوامل محيطی و زوآنتيدها با فراوانی کل ماکروبنتوزها در ترانسكتهاي نمونهبرداري غرب و شرق جزيره هرمز در طول سال ()1394-95
ترانسكت 2

ترانسكت 1
ضريب
همبستگی

ضريب

همبستگی

Sig.

پيرسون
اکسيژن

ترانسكت 3

ضريب
Sig.

همبستگی

همبستگی

Sig.

همبستگی

همبستگی

Sig.

پيرسون

پيرسون

پيرسون

پيرسون

*

*

*

*

pH

**-0/801

0/002

*-0/694

شوري

**-0/789

0/002

*-0/682

0/014

دما

**-0/819

0/001

**-0/710

0/010

-0/501

0/063

0/847

-0/084

0/795

0/344

فراوانی

ضريب
Sig.

ضريب

**

*0/705

زوآنتيدها

ترانسكت 5

ضريب
پيرسون

0/010

محلول

ترانسكت 4

ترانسكت 6

0/607

0/036
0/012

-0/516
-0/322

0/308
0/097

**-0/715

0/247

-0/098

Sig.

0/775

0/003

0/615

0/033

0/622

0/031

0/598

0/040

0/002

0/086

**-0/799

0/002

**-0/776

0/003

**-0/803

*-0/652

0/022

*-0/685

0/014

*-0/671

0/017

0/009

*-0/675

0/016

**-0/750

0/005

0/761

0/047

0/885

0/391

0/209

(* :همبستگی معنیدار در سطح  ** ،0/05همبستگی معنیدار در سطح )0/01

جدول  : 4رگرسيون خطی چند متغيره عوامل محيطی با فراوانی کل ماکروبنتوزها در نواحی مختلف جزرومدي از ترانسكتهاي نمونهبرداري غرب
و شرق جزيره هرمز در طول سال ()1394-95
اکسيژن محلول
ضريب رگرسيون استاندارد

Sig.

ضريب رگرسيون استاندارد

Sig.

ضريب رگرسيون استاندارد

Sig.

ناحيه فروساحلی

0/360

0/673

1/784

0/482

2/075

0/490

-2/753

0/481

ناحيه ميانساحلی

0/167

0/916

2/152

0/643

-0/129

0/980

-1/273

0/890

ناحيه فراساحلی

*0/775

0/029

*2/807

0/035

0/225

0/339

-1/904

0/083

(* :رگرسیون معنیدار در سطح )0/05
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شوري

pH

دما
ضريب رگرسيون استاندارد

Sig.

سال دهم ،شماره  ،2تابستان 1397

فصلنامه علمی پژوهشی محیط زیست جانوری

(جدول  ،)5که نتایج اختالف معنیداری را در بین مقادیر شاخص
یکنواختی پیلو و در بین مقادیر شاخص غنای مارگالف از هر ایستگاه
نشان داد و پیرو این نتایج با استفاده از آزمون تعقیبی توکی (جدول
 ،)6اختالف معنیداری بین ترانسکتهای  3و  6با سایر ترانسکتها
مشاهده شد (.)p>0/05

نتایج حاصل از بررسی شاخصهای تنوع نشان داد که بیشترین
غالبیت ،تنوع ،یکنواختی و غنای گونهای بهترتیب در ترانسکتهای
 1 ،6 ،4 ،3و در ناحیه فروساحلی از هر ایستگاه محاسبه شد (شکل
 6و  .)7تشخیص اختالف بین مقدار شاخصهای تنوع ایستگاهها در
طول سال از طریق آنالیز واریانس یکطرفه مورد بررسی قرار گرفت

شكل  :6روند تغييرهاي شاخصهاي غالبيت سيمپسون و تنوع شانون -وينر کل ماکروبنتوزها در نواحی مختلف جزرومدي از ترانسكتهاي
نمونهبرداري غرب و شرق جزيره هرمز در طول سال ()1394-95

شكل  :7روند تغييرهاي شاخص هاي يكنواختی پيلو و غناي مارگالف کل ماکروبنتوزها در نواحی مختلف جزرومدي از ترانسكتهاي نمونهبرداري
غرب و شرق جزيره هرمز در طول سال ()1394-95

جدول  :5آناليز واريانس يکطرفه شاخصهاي تنوع کل ماکروبنتوزها در بين ترانسكتهاي نمونهبرداري غرب و شرق جزيره هرمز
در طول سال ()1394-95
شاخص یکنواختی پیلو

شاخص غنای مارگالف

ایستگاه غرب

F
3/617

Sig.
0/093

F
2/774

Sig.
0/140

F
*32/941

Sig.
0/001

F
*5/917

Sig.
0/038

شاخص غالبیت سیمپسون

شاخص تنوع شانون -وینر

ایستگاه شرق

3/446

0/101

3/004

0/125

*18/325

0/003

*5/055

0/052

(* :اختالف معنیدار در سطح )0/05
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جدول  :6آزمون تعقيبی توکی پيرو نتايج آناليز واريانس يکطرفه
متغير وابسته
ترانسکت 3
شاخص
یکنواختی پیلو

ترانسکت 6
ترانسکت 3

شاخص غنای
مارگالف

ترانسکت 6

اختالف ميانگين
ترانسکت 1

*0/34650

Sig.
0/002

ترانسکت 2

*0/42170

0/001

ترانسکت 4

*0/31423

0/009

ترانسکت 5

*0/39390

0/003

ترانسکت 1

*

-2/40667

0/036

ترانسکت 2

-1/70567

0/120

ترانسکت 4

*-2/50767

0/044

ترانسکت 5

-1/46700

0/233

(* :اختالف معنیدار در سطح )0/05

شاخص شباهت بری -کورتیس براساس شاخصهای تنوع کل
ماکروبنتوزها ترسیم شد (شکل  .)8این شاخص نشان داد که ترانسکتهای
نمونهبرداری در  3دسته قرار گرفتند و  77درصد شباهت دارند .طبق
نتایج بهدست آمده ،ترانسکتهای  1و  4در یک دسته با ترانسکتهای
 2و  5از دستهای دیگر با  90درصد تشابه بههم متصل شدند.

شكل  :8آناليز خوشهاي ترانسكتهاي نمونهبرداري با استفاده از
شاخص شباهت بري -کورتيس براساس شاخصهاي تنوع کل
ماکروبنتوزها در طول سال ()1394-95

بحث
در میان ماکروبنتوزهای بررسی شده ،هر چهار گروه ماکروبنتوزی
معمول همراه با راسته زوآنتاریا در ناحیه بین جزرومدی با بستر سخت
شامل شاخههای کرمهای حلقوی ،بندپایان ،نرمتنان و خارپوستان که
در مطالعات انجام شده توسط  Perezو همکاران ( Pandya ،)2005و
همکاران ( )2014و  Trivediو همکاران ( )2014گزارش شدهاند ،در
منطقه مورد مطالعه از جزیره هرمز نیز مشاهده شدند که نشاندهنده
درجه باالیی از ارتباط و سازگاری این جانداران با شرایط منحصر به
فرد محیط بهدلیل پوشیده شدن بستر سخت با گونههای سمی زوآنتیدها
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است ( Mirzabagheriو همکاران .)2017 ،طبق نتایج حاصل از تحقیق
حاضر ،ماکروبنتوزها از بهمنماه تا اردیبهشتماه دارای بیشترین
فراوانی بودند که براساس مطالعه میرزاباقری و همکاران ( )1387دلیل
افزایش فراوانی ماکروبنتوزهای جزیره هرمز در ماههای سرد سال ناشی
از تغییرات عوامل محیطی در طول سال میباشد ،چنانکه آقاجاری و
همکاران ( )1394افزایش فراوانی ماکروبنتوزهای سواحل هرمزگان در
فصل بهار را در شرایط دمایی و میزان بارندگی این فصل گزارش کردند.
در مطالعه حاضر از بین عوامل اندازهگیری شده آب در ایستگاه
شرق ،فقط عامل اکسیژن محلول دارای میانگین سالیانه باالتری نسبت
به ایستگاه غرب بود .زیرا ساحل شرق جزیره هرمز در معرض امواج و
جریانهای شدید دریایی است و همین امر باعث افزایش میزان
اکسیژن محلول در آب میشود (پوریوسف .)1391 ،همچنین تنها عامل
اکسیژن محلول همبستگی مثبت و معنیداری را با فراوانی ماکروبنتوزها
در هر  6ترانسکت نشان داد .در گزارش میرزاباقری و همکاران ()1387
اکسیژن محلول بهعنوان مهمترین عامل محیطی اندازهگیری شده بر
روی پراکنش ماکروبنتوزهای سواحل صخرهای جزیره هرمز ذکر شد.
با محاسبه رگرسیون خطی بین عوامل محیطی آب با فراوانی ماکروبنتوزها
جهت بررسی همزمان تأثیر عوامل محیطی بر فراوانی ماکروبنتوزها در
نواحی مختلف جزرومدی ،اکسیژن محلول رابطه معنیداری را در
ناحیه فراساحلی نشان داد .همچنین در بررسی اثرات عوامل محیطی
آب روی زوآنتیدها تنها عامل اکسیژن محلول دارای همبستگی
معنیداری با فراوانی زوآنتیدها بود .اصغری و همکاران ( )1394در
مطالعه بر روی سواحل دریای عمان ،اکسیژن محلول را بهعنوان یک
عامل محیطی با همبستگی معنیدار روی فراوانی برخی گروههای
ماکروبنتوزی گزارش کردند .در شرایط جزر در نواحی ساحلی خصوصاً
ناحیه فراساحلی تحت تأثیر شرایط جوی مانند خشکیزدگی و حرارت
زیاد قرار گرفته و میتواند مشکالت کمبود اکسیژن را در این بسترها
بهوجود آورند ( .)1993 ،Nybakkenدر چنین شرایطی براساس مدل
 Stephensonو  )1972( Stephensonاحتماالً جمعیت آن دسته از
ماکروبنتوزها که با این گونه تغییرها عادتپذیری کردهاند ،افزایش مییابد
و بالعکس جمعیت گونههایی که به شرایط محیطی خاص عادتپذیری
یافتهاند ،کاهش مییابد .کاهش طوالنی اکسیژن محلول در نواحی
فراساحلی باعث میشود که ماکروفونای طبیعی منقرض شده و گونههای
فرصتطلب ظهور پیدا کنند ( Webberو .)1991 ،Thurman
ساختار بستر سواحل نقش مهمی بر جوامع ماکروبنتوزها از مکانی
به مکان دیگر دارد .در ترانسکتهای  3و  6کمترین میزان فراوانی
ماکروبنتوزها و زوآنتیدها مشاهده شد که میتوان عامل مؤثر بر آن را
در ترکیب غالب بستر سخت دانست ،زیرا بسترهای سخت با غالبیت
جنس خرده سنگی صدفی -شنی بهدلیل جابجایی توسط

فصلنامه علمی پژوهشی محیط زیست جانوری

امواج و جریانهای شدید جزرومدی و عدم ثبات عموماً یک بستر
نامناسب جهت نشست الرو گونههای چسبنده محسوب میشوند .در
بسترهای از جنس خرده صدفی میزان مواد آلی نیز کاهش مییابد
(جلیلی و رضاییمارنانی .)1391 ،همچنین در مطالعه امینی و همکاران
( )1393بر روی بیمهرگان کفزی خلیج چابهار ،جنس بستر را به
عنوان تأثیرگذارترین عامل در پراکنش گروههای جانوری کفزی تشخیص
دادند .در مطاله حاضر ،در ترانسکتهای  1و  4با بستر سخت با
غالبیت جنس تخته سنگی -صخرهای ،علیرغم ثبات بستر برای
ماکروبنتوزها ،بهدلیل رقابت الرو زوآنتیدها با سایر ماکروبنتوزهای
چسبنده برای نشست روی این بسترها از میزان فراوانی ماکروبنتوزها
نسبت به ترانسکتهای  2و  5با بستر سخت با غالبیت جنس قلوه
سنگی -گلی کاسته شد .بهطوریکه در ترانسکتهای  2و  5با کمتر شدن
ثبات بستر نسبت به ترانسکتهای  1و  4از میزان فراوانی زوآنتیدها کاسته
شده و بالعکس بر میزان فراوانی ماکروبنتوزها افزوده شد .بررسیهای
محققین در خورهای موسی و غنام نیز نشان داد که فراوانی ماکروبنتوزها
در بسترهای گلی افزایش داشت (طباطبایی و همکاران.)1388 ،
بسترهای با خلل و فرج فراوان بهعنوان پناهگاه مناسبی برای
ماکروبنتوزها بهمنظور جلوگیری از شسته شدن آنها توسط جریانات
شدید جزر و مدی و امواج سهمگین و همچنین دور ماندن از دید
شکارچیان میباشند ( Webberو 1991 ،Thurman؛ ،Nybakken
 .)1993با این وجود در سواحل صخرهای بهدلیل قرارگیری بیشتر
در معرض برخورد امواج شدید ،بستر نامناسبی برای النهگزینی الرو
زوآنتیدها محسوب میشوند (پوریوسف .)1391 ،در مطالعه حاضر
میزان رسوبگذاری بسیار باال در بسترهای با غالبیت جنس تخته
سنگی -صخرهای حاکی از مناسب بودن شرایط برای تکثیر ،رشد و
افزایش میزان پوشش توسط زوآنتیدها نسبت به سایر بسترها میباشد.
همچنین شیب مالیمتر بستر در ایستگاه شرق نسبت به ایستگاه غرب
منجر میشود کلنیها در زمان جزرومد برای مدت زمان کمتری در
معرض خشکیدگی قرار گیرند و در نتیجه درصد پوشش زوآنتیدها در
ایستگاه شرق نسبت به ایستگاه غرب بیشتر باشد.
گونه  Zoanthus sansibaricusمقاومترین گونه در بین زوآنتیدها
در منطقه مورد مطالعه بوده که بهطور گسترده بیشترین مساحت از
بستر را اشغال میکند .رسوبات زیاد و کدورت باالی آب در این مناطق
میتوانند یکی از علل افزایش رشد و پراکنش این راسته از جانداران
در منطقه باشد .بهطور عمده سه گونه زوآنتید در منطقه مورد مطالعه
مشاهده شدند که با توجه به مطالعه انجام شده توسط Noori Koupaei
و همکاران ( )2014و ثبت سه گونه در جزیره قشم میتوان دریافت
که تنوع موجود در این دو جزیره مشابه بوده و حرکت الروها توسط
جریانهای آبی غالب منجر به پراکنش یکنواخت گونهها در مناطق

سال دهم ،شماره  ،2تابستان 1397

فوق شده است .از آنجاکه در گزارش پوریوسف ( )1391زوآنتیدها از
جانوران دائمی جزیره هرمز محسوب شده و در اوقات مختلف سال
دارای نوسانات کم و منظمی بودند لذا فراوانی پولیپ زوآنتیدها در
طول سال تغییر قابل مالحظهای را نشان نداد و در نتیجه بین فراوانی
زوآنتیدها با فراوانی کل ماکروبنتوزها در طول سال همبستگی
معنیداری مشاهده نشد .همچنین از سمت ناحیه فروساحلی به سمت
ناحیه فراساحلی بهدلیل افزایش خشکیدگی پولیپ زوآنتیدها ،کاهش
چشمگیری در فراوانی آنها مشاهده شد که نشان از وجود دامنه
تحمل بسیار محدود این گونه از جهت قرار گرفتن در معرض هوا و
نور خورشید میباشد (میرزاباقری .)1385 ،در هنگام جزر کامل،
پولیپ زوآنتیدها دهانه خود را بسته و با جمع کردن خود به سمت
ستونهای قاعدهای از اثرات زیانبار نور خورشید و پدیدة خشکیدن
در امان باقی میماند (.)1982 ،Sebens
استفاده از شاخصهای تنوع در بررسیهای اکولوژیک بهمنظور
توصیف شرایط حاکم بر یک اکوسیستم آبی از اهمیت ویژهای برخوردار
است ( Pohleو  .)2001 ،Thomasدر این مطالعه مقادیر شاخصهای
غالبیت سیمپسون و تنوع شانون -وینر ماکروبنتوزها در ناحیه فروساحلی
ترانسکتها بهصورت بالعکس بهدست آمد که با رابطه معکوس بین
شاخصهای غالبیت و تنوع مطابقت داشت ،ولی برخالف انتظار در
نواحی میانساحلی و فراساحلی با کاهش و یا افزایش مقادیر شاخص
غالبیت سیمپسون ،مقادیر شاخص تنوع شانون -وینر نیز بههمان
ترتیب با کاهش و یا افزایش مشاهده شد .همچنین در بررسی ساختار
جوامع خور جاسک برخالف انتظار و با وجود تعداد زیاد گونههای
شناسایی شده ،مقادیر بهدست آمده از شاخص تنوع شانون -وینر
پایین بود (سلیمانیراد و همکاران .)1392 ،این روند احتماالً به این
دلیل است که وجود تعداد گونههای فراوان به تنهایی بیانگر تنوع
باالی ماکروبنتوزها محسوب نمیشود ،بلکه توزیع متعادل و وسیع
افراد در بین گونهها از مالکهای اصلی افزایش تنوع آنها محسوب
میشود (.)2002 ،Gray
با محاسبه مقادیر شاخصهای یکنواختی پیلو و غنای مارگالف
میتوان ارتباط بین تعداد کل گونهها و تعداد کل افراد در هر نمونه را
بیان کرد .براساس نتایج حاصل از آنالیز واریانس یکطرفه و متعاقباً
آزمون تعقیبی توکی ،اختالف معنیداری بین شاخص یکنواختی پیلو
و فراوانی ماکروبنتوزها و همچنین شاخص غنای مارگالف و فراوانی
ماکروبنتوزها در بین ترانسکتهای نمونهبرداری از هر ایستگاه مشاهده
شد .بهطوریکه در هر سه ناحیه بین جزرومدی از ترانسکتهای  3و
 6بیشترین مقادیر شاخص یکنواختی پیلو و کمترین مقادیر شاخص
غنای مارگالف بهدست آمد که با کاربرد آنالیزهای چندمتغیره میتوان
توجیه کرد که چرا علیرغم بهدست آمدن بیشترین مقادیر شاخصهای
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اثرات عوامل محیطی بر الگوی تنوع و فراوانی ماکروبنتوزهای همراه با راسته زوآنتاریا....

غالبیت سیمپسون و تنوع شانون -وینر ماکروبنتوزها در ناحیه فروساحلی
ترانسکتها ،این روند در ترانسکتهای  3و  6بهدست نیامد .برخی از
محققین معتقدند که شاخصهای تنوع فقط با کمک آنالیزهای چند
متغیره میتوانند پیچیدگی یک اکوسیستم را اندازهگیری و مشخص
کنند ( Hammerو همکاران .)2001 ،بر این اساس برای مشخص نمودن
تناقضها در شاخصهای تنوع ماکروبنتوزها در بین ترانسکتها ،آنالیز
خوشهای ترانسکتهای نمونهبرداری با استفاده از شاخص شباهت
بری -کورتیس براساس شاخصهای تنوع کل ماکروبنتوزها نشان داد
که ترانسکتهای  3و  6در یک دسته جدا با  77درصد تشابه با سایر
ترانسکتها قرار گرفتند ،اما با مشاهده  90درصد تشابه بین دو دسته
دیگر از ترانسکتها که بیشترین فراوانی و تعداد گونهای را بهخود
اختصاص دادهاند میتوان نتیجه گرفت که منطقه مورد مطالعه از نظر
شاخصهای تنوع ماکروبنتوزهای همراه با راسته زوآنتاریا در وضعیت
مطلوبی قرار دارد .البته دلیل اصلی در ایجاد دستهبندی ترانسکتهای
مطالعه حاضر را میتوان در ترکیب غالب بستر سخت در آن ترانسکتها
ذکر کرد .در سایر مطالعات انجام شده در جوامع ماکروبنتوزی عوامل
مختلفی برای تفسیر دستههای حاصل از آنالیز خوشهای معرفی شده
است ،بهطوریکه  Jayarajو همکاران ( )2007در مطالعه بر روی
ماکروبنتوزهای شمالغربی فالت هند علت تفاوت دستهها را در عمق
آب و جنس رسوب بستر و فارسی و همکاران ( )1392در مطالعه بر
روی جوامع کفزی نواحی بین و زیر جزرومدی علت تفاوت دستهها را
در آلودگی و بار مواد آلی گزارش کردند.
در مناطقی که عوامل محیطی آب برای گونههای مختلف مناسب
است و جنس بستر اجازه نشست و سکونت جانداران مختلف را میدهد،
تنوع و غنای گونهای افزایش مییابد ( Heilskovو .)2003 ،Holmer
در بررسی حاضر مقادیر شاخص غنای مارگالف در کل ترانسکتها
حدود  4تا  8بهدست آمد که نشاندهنده مناسب بودن زیستگاه
ماکروبنتوزهای همراه با راسته زوآنتاریا بود .همچنین مقادیر شاخص
تنوع شانون -وینر در کل ترانسکتها حدود  2/5بهدست آمد که در
مقایسه با مطالعه  Perezو همکاران ( )2005بر روی ماکروبنتوزهای
همراه با زوآنتیدها در سواحل شمالشرق برزیل و همچنین مطالعه
 Trivediو همکاران ( )2014بر روی ماکروبنتوزهای همراه با زوآنتیدها
در سواحل غرب هند و با قرار دادن مقادیر حاصل از شاخص تنوع
شانون -وینر در جدول  Wilhmو  ،)1966( Dorrisکه حالت کیفیت
اکولوژیکی خوب برای این مناطق برآورد شد (شاخص تنوع شانون
وینر> ،)3در منطقه مورد مطالعه حالت کیفیت اکولوژیکی متوسط به
دست آمد (>3شاخص تنوع شانون -وینر> .)1در نتیجه نیاز به اقدامات
مدیریتی کارا در جهت شناسایی و حذف عوامل آالینده از سواحل
جزیره هرمز میباشد.
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در نتیجهگیری کلی میتوان بیان کرد که بررسی شاخصهای
تنوع ماکروبنتوزها در ناحیه بین جزرومدی از هر ایستگاه نمونهبرداری
در طول سال نشان از افزایش غالبیت ،تنوع و غنای گونهای از ناحیه
فراساحلی به سمت نواحی میانساحلی و فروساحلی بود .البته از
نواحی فراساحلی و فروساحلی به سمت ناحیه میانساحلی ،کاهش
یکنواختی گونهای مشاهده شد .همچنین در مقایسه بین ایستگاههای
نمونهبرداری در طول سال ،بیشترین فراوانی و تعداد گونههای
ماکروبنتوزی در ایستگاه غرب نسبت به ایستگاه شرق ثبت گردید که
میتوان به کاهش فراوانی پولیپ زوآنتیدها بهعلت کاهش میزان
اکسیژن محلول در ایستگاه غرب نسبت به ایستگاه شرق و در نتیجه
کاهش میزان رقابت بین زوآنتیدها با ماکروبنتوزهای همراه با آنها در
ایستگاه غرب ارتباط داد .در نهایت باید تأکید نمود علیرغم اثرات
ترکیب غالب بستر بر روی پراکنش و فراوانی ماکروبنتوزها در بین
ترانسکتهای نمونهبرداری منطقه مورد مطالعه ،این عامل محیطی به
ندرت به تنهایی عمل کرده و روند پراکنش ماکروبنتوزها بدون استثناء
تابع واکنشهای پیچیده بین بسیاری از عوامل محیطی دیگر از قبیل
تغییرات عوامل محیطی آب ،اثر امواج و جریانهای شدید جزرومدی،
شیب بستر و غیره است.
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