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 1597اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان، بندرعباس، صندوق پستی: 

 

 1396 دیتاریخ پذیرش:            1396 مهر تاریخ دریافت:

 چکیده

الیه  تکرار از 3ایستگاه و  4برداری دردو فصل سرد وگرم و با انتخاب منظور بررسی جوامع بنتیک در خوریات الفت و تیاب، نمونهبه

ترین عدد درمترمربع بیش19دهد که در فصل گرم پرتاران بامیانگین وین صورت پذیرفت. نتایج حاصله نشان می-استفاده از گراب ون بنتیک با

خورتیاب،  4 تگاهایس در هادارند. باتوجه به میانگین تراکم تر از صفر(ترین فراوانی )کمپایان درفصل سرد دارای کمکه شکمفراوانی را دارند درحالی

باشد. شاخص مارگالف وشانون می مکان در تراکم ماکروبنتوزها تاثیرگذار و (p<05/0) اندداری نشان دادهماکروبنتوزها ازنظرمکانی اختالف معنی

یری امری طبیعی محسوب برند و این در مناطق گرمسسر میکنند که تمامی مناطق مورد مطالعه از نظر آلودگی در وضعیت مطلوبی بهچنین بیان می

باشند. های بدون آلودگی میمحیط برند و تقریبا  سر میدهد که خور الفت و تیاب از نظر آلودگی درشرایط مطلوبی بهشود. شاخص اونس  نشان می

دهد وزن نیز نشان می – از دید شاخص سیمپسون نیز مناطق مورد مطالعه تحت تاثیر آلودگی جدی قرار ندارند. شاخص اکولوژیک  منحنی فراوانی

دست آمده باشد. براساس نتایج بهدهنده یک محیط بدون استرس میها منحنی وزن باالی منحنی فراوانی قرار دارد و این نشانکه در تمام ایستگاه

قیم پسماندها از مزارع پرورش باشد که نتیجه ورود و تاثیر مستخورتیاب با توجه به موقعیت مکانی آن یک محیط تحت استرس می 4تنها ایستگاه 

 باشد.میگو می

    تنوع زیستی، جوامع بنتیک، خور، تیاب، الفت، استان هرمزگان کلمات کلیدی:

 Maziar_yahyavi@yahoo.com :* پست الکترونیکی نویسنده مسئول
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 مقدمه

كه با توجه  هاي ساحلي هستندترين زيستگاهجمله مهمخوريات از       

هاي هاي خاص خود مانند عمق كم، تأثيرپذيري از زيستگاهبه ويژگي

ان امن جهت تغذيه و توليدمثل و نوزادگاه انواع آبزيان، از خشكي، مك

ها زيستگاه هستند. اين محيطي و شيالتي بااليي برخورداراهميت زيست

دليل قرارگرفتن در حد فاصل بين هاي ساحلي بهمانند ساير زيستگاه

كنند، سازگان خشكي و دريا از هر دو منبع آالينده دريافت ميدو بوم

آيند، بنابراين حساب ميعنوان مناطق حساس ساحلي بههدر نتيجه ب

تر در معرض هاي ساحلي كه بيشمورد اجتماعات در آب بررسي در

دارند )پارسامنش  فراواني هستند، اهميت محيطيمختلف زيست خطرات

ترين ارزش با و مناطق جزء پرتوليدترين چنين اينهم (.1372 و همكاران،

، Folkaو  Costanza) شوندان محسوب ميهاي طبيعي در جهسيستم

(.  اين مناطق نقش اساسي در تامين مواد مغذي دارند و محيطي 1997

باشند. براي مناسب براي برقراري زنجيره غذايي از ساحل به دريا مي

ها، هاي انساني بر اكوسيستمسنجش و مديريت تأثيرات سوء فعاليت

هاي عددي شاخص چونهم ابزاري شيميايي، هايآالينده عالوه بر بررسي

گردد. كمک ارزيابي جوامع بنتيک، استفاده ميهاي اكولوژيک بهو مدل

بررسي پراكنش و تنوع انواع موجودات آبزي چه از نظر اقتصادي و چه 

اهميت فراواني  دست آوردن اطالعات اكولوژيک از منابع آبي،لحاظ بهبه

 قدرتمندي نشانگرهاي عنوانهب ماكروبنتوزها (.1380)عطاران،  دارند

 چنينهم. هستند آبي هاياكوسيستم سالمت وضعيت بررسي براي

هاي بسيار خوبي براي ارزيابي عنوان شاخصتوان از اين موجودات بهمي

هاي موجود و تركيب محيطي استفاده كرد و با دانستن گروهزيست

اي و تراكم گونه ها، اين جوامع را پايش كرد. بررسي تنوعاي از آنگونه

تواند معرف ها در هر منطقه نيز مياين آبزيان و حضور يا عدم حضور آن

توان در مطالعه مي شاخص كه از اين محيطي باشدوضعيت شرايط زيست

عالوه، اهميت مطالعه هاي مورد مطالعه استفاده كرد. بهوضعيت ايستگاه

اي از در بخش عمده هاماكروبنتوزها در دريا نه تنها به جهت حضور آن

عنوان غذاي اصلي كفزيان بوده است، بلكه زنجيره غذايي دريايي به

دهنده كيفيت آن محيط بوده ها نشانوجود و يا عدم وجود برخي از آن

از طرفي  شود.شناختي نام برده ميزيست هايعنوان شاخصها بهو از آن

كه شامل سطح بستر با توجه به تماس مستقيم اين آبزيان با بستر دريا 

هاي متفاوت رسوبات است، هر گونه تغيير و ناهنجاري در بستر و اليه

اثر مستقيمي بر اجتماع كفزيان بوم سامانه خواهد گذاشت، بنابراين 

كيفيت بستر  نسبي تشخيص عنوان شاخصتوانند بهموجودات مذكور مي

نوان بهترين عهمين دليل كفزيان بهبوم سامانه مد نظر قرار گيرند. به

شاخص براي مطالعه تنوع زيستي از نظر كمي و كيفي در نزد محققان 

 شود. درنظر گرفته مي

پذير ماكروبنتوزها به سبب وابسته بودن به بستر از جوامع آسيب       

عبارت منزلة نشانگر اثر توسعه در محيط يا بهبنابراين به ،روندشمار ميبه

آن در مطالعات اكولوژيک  تغييرات و آب تكيفي زيستي هايشاخص ديگر،

همكاران،  و Izadpanahاند )محيطي انسان حائز اهميتو آثار زيست

هاي حساس به تنان از گونهپوستان و نرمكه، سختطوريه(. ب2007

هاي بردبار به آلودگي محسوب تاران از گونهآلودگي و پرتاران و كم

ويژه توليد ثانوية كفزيان، به شوند. مطالعة فراواني، بيوماس ومي

منزلة شاخصي براي تواند بههاي دريايي ميماكروبنتوزها، در اكوسيستم

هاي سالمتي محيط زيست، ارزيابي ظرفيت منابع آبي، تشخيص شناخت

برداري مناسب از ذخاير شيالتي و در نتيجه براي تعيين پتانسيل بهره

 (.Nikoueian ،2001) غذايي زندة كفزيان استفاده شود

 

 هامواد و روش

صورت ههاي خوريات الفت و تياب ببرداري در حوضه آبنمونه       

 به تفكيک دو 94لغايت تابستان  93سال از پاييز مدت يکفصلي به

چهار ايستگاه درنظر گرفته  گرم صورت گرفت. در هر خور و فصل سرد

وم در ميانه اول شده است كه ايستگاه اول در ابتداي خور ايستگاه د

 انتهاي خور ايستگاه چهارم در خور و ايستگاه سوم در ميانه دوم خور و

وين با  -برداري در اين مناطق با استفاده از گراب وننمونه باشد.مي

 3صورت هبرداري از رسوب بمترمربع جهت نمونه 04/0سطح مقطع 

وسيله هب هاي رسوب پس از تخليه از گرببار تكرار انجام شد. نمونه

هاي پالستيكي ميكرون شستشو و پس از آن به دبه 500يک الک 

درصد تثبيت و محلول  75وسيله الكل ههاي رسوب بمنتقل شد. نمونه

درصد فيكس شدند. 95آميزي و با الكل گرم بر ليتر رزبنگال رنگ 2/0

چنين در مرحله وسيله استريوميكروسكوپ و ميكروسكوپ نوري و همبه

، Fauchaldدسترس از قبيل )كمک كليدهاي معتبر و در بعدي به

، Wolfgangو ) (Bruyne، 2003) و (1995 همكاران، و Donald) و (1977

( در سطح علمي Barnes ،2004ها با استفاده از )( و ساير بنتيک1986

صورت عدد در ها بهجنس شناسايي و فراواني آن خانواده و برخي تا حد

پس از شمارش ثبت گرديد. در بررسي وزن تر توده ربع محاسبه و ممتر

وسيله ترازوي زنده، موجودات شناسايي شده هر دبه پس از آبگيري، به

، Mcintyreو  Holme) شدند توزين گرمميلي 0001/0دقت  با الكترونيكي

ها هاي زيستي مربوط به بنتيکچنين  از برخي شاخص(. هم1984

 ايگونه غالبيت شاخص وينر، -نشانو ايگونه تنوع شاخص مانند

اي مارگالف، شاخص يكنواختي پيلو، سيمپسون، شاخص غناي گونه

، و همكاران Marques) محاسبه شد ABCشاخص غالبيت كا و شاخص 

2009.) 



 1397 پاییز، 3، شماره دهمال س                                                                      پژوهشی محیط زیست جانوری    فصلنامه علمی 
 

379 
 

 شانون:شاخص تنوع  

 (: 1رابطه )

 Niتعدادافراد :i گونه امين، N: شناخته شده براي تمام  كل افراد تعداد

 عيتجم گونه در

 ترين كاربردشناسي اجتماع، شاخص تنوع شانون گستردهبوم در       

را دارد. مقدار شاخص شانون از يک محيط تحت استرس شديد با 

كه  6الي  5شود و تا حدود زياد، از مقدار عددي صفر شروع مي آلودگي

منظور سنجش از اين شاخص به رسد.بيانگر يک محيط سالم است مي

ها استفاده و منابع آالينده بر موجودات زنده و تنوع گونه هاتأثير فاضالب

بنابراين شاخص شانون در صورتي  (.1382)اردكاني،  شودزيادي مي

برداري موجود باشد و زماني صفر است كه تنها يک گروه در نمونه

دهنده هر يک از تر و افراد تشكيلها بيشحداكثر است كه تعداد گونه

شاخص  (.1385پور، نمونه تقريباً يكسان باشند )خواجهها نيز در گروه

، Reynoldsو  Ludwig) گرددمحاسبه مي 2 تنوع سيمپسون طبق رابطه

1988 :)                                                       ∑  (𝑃𝑖)2𝑠
𝑖=1  λ 

اشد كه بها در نمونه مينسبت فراواني هر يک از گونه Piدر اين رابطه 

 = N             گردد:صورت زير محاسبه ميهب
𝑁𝑖

𝑁
      i = 1, 2, 3,…, s 

دهنده تعداد كل افراد تشكيل  Nو  iتعداد افراد گونه  𝑁𝑖در اين رابطه 

باشد. رقم شاخص سيمپسون از صفر تا يک ها در نمونه ميتمام گونه

فرد انتخاب شده  دهنده ميزان احتمال تعلق دومتغير است و نشان

 طوريهباشد. بمي مشخص جمعيت به يک گونه تصادفي از كل صورتهب

تر تر باشد عدد شاخص به يک نزديکكه هرچه ميزان اين احتمال بيش

خواهد بود و به معني آن است كه دو فرد انتخاب شده از جمعيت 

تر باشد، متعلق به يک گونه هستند و هرچه عدد شاخص به صفر نزديک

و فرد  انتخاب شده از دو گونه متفاوت هستند. بنابراين در حالت اول د

 تنوع كم و در حالت دوم تنوع زياد مي باشد.

شاخص تراز محيطي ميزان فراواني افراد  شاخص تراز محيطي:       

دهد. به اين ها و نحوه توزيع اين فراواني را در يک نمونه نشان ميگونه

ها در نمونه يكسان باشد عدد اني افراد گونهترتيب كه اگر توزيع فراو

ها شاخص تشابه حداكثر و هر چه توزيع تراكم و فراواني افراد گونه

تر متغير باشد درجه تشابه يا يكساني پراكندگي افراد به حداقل بيش

 (.2009و همكاران،  Marques) خواهد رسيد

                                                   (:3) رابطه
)(

'
)'(

sLn

H
JE  

H'شاخص شانون : ،Sهاكل گونه : تعداد 

توصيف  درخصوص مهم هايشاخص از يكي اي:شاخص غناي گونه       

باشد كه عبارت اي ميوضعيت اجتماعات بنتيک شاخص غناي گونه

 باشدها در اجتماع مورد بررسي مياست از مقايسه تعداد كل گونه

(Marques 2009مكاران، و ه)  . 

                                                      (:4رابطه )
)(

1

nLn

S
R


 

Sها: تعداد كل گونه ،n تعداد كل افراد شناخته شده براي تمام :s  گونه

 در جمعيت

فراواني هر گروه از ماكرو  در اين شاخص به :شاخص غالبيت کا       

ترين فراواني در داده شده و رتبه اول براي گروه با بيشها رتبه بنتوز

باشد و فراواني شود و لگاريتم آن مقادير محور طول مينظر گرفته مي

تر يد منحني با شيب بيشآها به نمايش در ميها در محور عرضگروه

 باشد.تر ميدهنده منطقه با تنوع بيشنشان

باشد. مي زنده توده -اوانيفر يا منحني ABC شاخص ABC:شاخص       

  .باشدهاي وزن و فراواني مياين منحني مبتني بر موقعيت منحني

شاخص ديگري است كه مبناي توصيف : وزن -وانيمنحني فرا       

باشد. پس از رسم منحني فراواني و وزن منطقه فراواني و وزن مي

ر داشته چه منحني فراواني نسبت به وزن درموقعيت باالتري قراچنان

باشد هاي كوچک با تعداد زياد و وزن كم ميمعني غالبيت نمونه باشد به

كه دو منحني برهم باشد. درصورتيكه حاكي از يک منطقه آلوده مي

 صورت محيط غيرآلوده است.منطبق باشد آلودگي متوسط و در غير اين

وي ها برربردارينمونه در :اطالعات و محاسبات آماري پردازش       

هاي زيستي، محيطي )فراواني پرتاران، برخي شاخصفاكتورهاي زيست

انجام گرفت  انحراف معيارمحاسبات آماري ازقبيل: ميانگين، واريانس، 

و آناليز  (t-test)تغييرات مربوط به اين فاكتورها نيز ازطريق آزمون  و

بررسي  منظورچنين به( آزمايش شد. هم>05/0pواريانس درسطح )

زيستي شانون،  هايمحيطي بين شاخصزيست فاكتورهاي تأثير انزمهم

شاخص زيستي و  ترازمحيطي وغناي طبيعي معادله رگرسيون بين هر

 محاسبه شد.  و پرايمرSPSS 15 طريق فاكتورهاي محيطي از
 

 نتایج

عدد در هر مترمربع ماكروبنتوز  898  ًطول دوره بررسي جمعا در       

عدد در هر  413ها در مجموع تعداد ايستگاهثبت گرديد. در تمام 

عدد در  74پوستان، عدد در هر مترمربع سخت 198مترمربع پرتاران، 

پايان عدد در هر مترمربع مربوط به شكم17اي و هر متر مربع دوكفه

خور  اين دو هاي ماكروبنتوز درشناسايي گروه برداري واست. طي نمونه

سخت  عدد در هر مترمربع و413فراواني  هاي پرتاران باتعداد خانواده

 هاي غالب اين دوترتيب خانوادهمربع به متر هر عدد در198پوستان با 

 230 كل سال پرتاران با ايستگاهي در تياب از نظر منطقه بودند. در

ترتيب مترمربع به هر در عدد11پايان بامترمربع و شكم هر در عدد

خوداختصاص دادند. ازنظر ايستگاهي رين فراواني را بهتكم ترين وبيش

پايان شكم مترمربع و هر در عدد 183كل سال درالفت پرتاران با  نيز در
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ترين تعداد كم ترين وترتيب داراي بيشمترمربع به عدد در هر 6با 

ترين مترمربع بيش در عدد 19ميانگين  فصل گرم پرتاران با هستند. در

ترين فراواني كم فصل سرد داراي پايان دركه شكمدرحالي فراواني را دارد

داري بين تفاوت معني (t-testتر از صفر( هستند. انجام آزمون ))كم

چنين هم (.<05/0p) فصل نشان نداد دو تراكم ماكروبنتوزها بين ميانگين

 3و 1كه بين ايستگاه  نشان داد ((ANOVAنتايج آزمون آناليزواريانس 

داري از اختالف معني 4و2تگاه با ايستگاههاي اين ايسميانگين تراكم

ميانگين  2چنين بين ايستگاه (. همP<05/0) خود نشان داده است

داري ديده شد. با توجه به تياب نيز تفاوت معني 4ايستگاه  ها درتراكم

توان نتيجه گرفت در خور تياب بين چهار ايستگاه در هر دو نمودار مي

 4( و ايستگاه P<05/0) دار وجود داردفصل سرد و گرم اختالف معني

 هاي)شكل است بوده برخوردار تريبيش تراكم ها ازنسبت به ساير ايستگاه

كه طوريهتر از نمودار تياب است ب(. اما نمودار الفت كمي متفاوت2و1

 ها داشته استساير ايستگاه دار بااختالف معني 1ايستگاه  در فصل سرد

(05/0>P) شاخص  خود اختصاص داده استراكم را بهترين تو بيش

ها و تعداد كل افراد اي كه مبتني بر تعداد گروهمارگالف يا غناي گونه

ترين كم دهد كهمي نشان نتايج حاصل از اين شاخص. باشدهر گروه مي

ترتيب در به 55/4و  46/14ترين مقدار اين شاخص با مقادير و بيش

اصل از چنين نتايج ح. هم(3شد )شكل مي با 2t و ايستگاه 4tايستگاه 

ترتيب با به 2tو  4tدهد كه مطابق آن ايستگاه شانون نشان مي شاخص

باشند. مي مقدار برخوردار ترينترين و كمبيش از 695/3و  942/5 مقادير

معرف يک محيط  0كه  باشدمي 5و  0محدوده توصيف اين شاخص بين 

شاخص تراز (. 4باشد )شكل يمعرف يک محيط غيرآلوده م 5آلوده و 

ها و نيز محيطي يا اونس كه اين شاخص با لحاظ نمودن تعداد گونه

تواند موثر ها در محاسبه كيفيت رسوبات اكوسيستم مينحوه توزيع آن

ترين مقدار اين شاخص ترين و كمكه بيش دهدنشان مي نتايج شود. واقع

و  9997/0ا مقدار ب 1t در مناطق مورد مطالعه مربوط به ايستگاه

   (. 5باشد )شكل مي 9979/0با مقدار  t3ايستگاه 
 

 
هاي تياب ميانگين تراکم ماکروبنتوزها براساس ایستگاه :1شکل 

 در فصول مختلف

 
هاي الفت ميانگين تراکم ماکروبنتوزها براساس ایستگاه: 2شکل 

فصول مختلف در  
 

خص در ترين مقدار اين شاو كم ترينكه بيش دهدنتايج نشان مي       

ستگاه و اي 9997/0با مقدار  1t مناطق مورد مطالعه مربوط به ايستگاه

t3  (. نتايج حاصله از شاخص 5باشد )شكل مي 9979/0با مقدار

اين شاخص  ترين مقدارترين و كمدهد كه بيشسيمپسون نشان مي

اشد بمي 64/1 و 75/7ترتيب با مقادير به 4tو  2t مربوط به ايستگاه

باشد. اين توده زنده مي -منحني فراواني كه ABC(. شاخص 6)شكل 

ين باشد. در اهاي وزن و فراواني ميمنحني مبتني بر موقعيت منحني

ي مطالعه در كليه مناطق مورد مطالعه منحني تراكم در باالي منحن

  غالبيت كا شاخص بعدي شاخص (.8و  7 هاي)شكل گرفته است وزن قرار

k-Dominant ي است كه در باشد كه اين شاخص منحنيا شاخص مي

به هر ها و در محور افقي آن لگاريتم رتمحور عمودي آن فراواني گروه

قه از گروه از نظر فراواني آورده شده است كه اين منحني براي هر منط

 بخش مستقيم با شيب زياد و خميده با شيب كم تشكيل شده است  دو

ين باشد. در ان كيفيت رسوب منطقه از نظر آلودگي ميكه مبناي تعيي

ترين منحني مربوط به خورالفت داراي بيش 10مطالعه مطابق شكل

باشد. ترين شيب ميمربوط به خور تياب داراي كم 9شيب و شكل

شود در است چنين نتيجه مي ترباشد، تنوع بيش ترهرچه شيب بيش

 تر است.خور الفت تنوع بيش

 
روندتغييرات شاخص مارگالف :3شکل   
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روندتغييرات شاخص شانون :4شکل   روندتغييرات شاخص اونس :5شکل   

   

 

 

 

  روند تغييرات شاخص سيمپسون :6شکل 
 توده زنده در تياب  –یا منحني فراواني  ABCشاخص  :7شکل 

 )آبي: وزن ، سبز: فراواني(
   

 

 

 

 الفت  توده زنده در –راواني یا منحني ف ABCشاخص  :8شکل 

 )آبي: وزن ، سبز: فراواني(

هاي چهارگانه در در ایستگاه K-Dominanceشاخص غالبيت کا  :9شکل  

 تياب
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 هاي چهارگانه درالفتدر ایستگاه  K-Dominanceشاخص غالبيت کا : 10شکل 

 بحث
 راحتيبه كنند،مي دريا دريافت از را خود آب جاكهآن از خورها       

 و گرفته قرار آلودگي نفتي خصوصبه دريايي هايآالينده تأثير تحت

 هايكناره به سهولت شده وارد نفت ها،آن در آب ضعيف چرخش دليلبه

 مجموعه باشد.سازي نميپاك قابل سادگي به و سازدمى آلوده را خود

 تبديل ساحلي حساس مناطق از يكي عنوانبه را خورها شرايط، اين

هاي ها محيطها، خورها و مصبخليج(. 1377كار، )دانه است كرده

تغييرات شديدي  فردشان،همنحصرب خصوصيات با كه پويايي هستند بسيار

شوند. اين مناطق جزء پرتوليدترين را در طول زمان و مكان متحمل مي

 Costanza) شوندمي محسوب جهان در طبيعي هايسيستم ترينبا ارزش و

ها، عنوان نوزادگاه و پناهگاه بسياري از ماهي( و بهFolka ،1997و 

پوستان هستند. اين مناطق نقش هاي سختتنان و گونهپرندگان، نرم

اساسي در تامين مواد مغذي دارند و محيطي مناسب براي برقراري 

باشند. براي سنجش و مديريت زنجيره غذايي از ساحل به دريا مي

ها، عالوه بر بررسي هاي انساني بر اكوسيستمليتتأثيرات سوء فعا

هاي هاي عددي و مدلچون شاخصهاي شيميايي، ابزاري همآالينده

بررسي گردد. استفاده ميكمک ارزيابي جوامع بنتيک، اكولوژيكي به

پراكنش و تنوع انواع موجودات آبزي چه از نظر اقتصادي و چه به لحاظ 

 اهميت فراواني دارند ژيک از منابع آبي،دست آوردن اطالعات اكولوبه

  .(1380)عطاران، 

هاي آبي بوده كه نيازهاي كفزيان جزيي از زنجيره غذايي زيستگاه     

 نمايندخصوص ماهيان را تأمين ميههاي آبزي، بغذايي بسياري از گونه

(Paine ،1966 هرگونه تغيير در اكوسيستم ساحلي و منطقه بين جزر .)

شود كه اين ث تغيير در عوامل حاكم بر جوامع بنتيک ميو مدي باع

خوبي در عوامل ديناميكي اين جوامع قابل مشاهده، بررسي هتغييرات ب

جمله اين عوامل محسوب هاي زيستي ازباشد و شاخصو محاسبه مي

هاي (. در حقيقت با محاسبه برخي از شاخصPaine ،1966مي شوند )

نحوه توزيع و پراكندگي موجودات در  زيستي، وضعيت ماكروبنتوزها،

 آناليزهاي چنينباشد. هماجتماعات بنتيک قابل بيان و توضيح مي

 داد نشان تياب و خورالفت دو را بنتوزي مختلف هايگروه تراكم آماري

 4 ايستگاه و ماكروبنتوزها تراكم ميانگين بين داريمعني اختالف كه

 تحت منطقه اين شودمي جهنتي چنين كه (P<05/0) داشت وجود تياب

 .دارد قرار ميگو پرورش هايسايت پساب از ناشي آلودگي تاثير

 تراكم بين داريمعني تفاوت آمار آناليزهاي به اما با توجه       

ندارد  گرم وجود و سرد فصول در و تياب الفت خوريات ماكروبنتوزهاي

(05/0<Pدر .) نسبت اي كه اين بررسي شاخص زيستي غناي گونه

كند در ايستگاه تعداد هر گونه را به كل جمعيت موجودات بررسي مي

باشد. ايراد وارده بر اين شاخص اين ترين مقدار ميتياب داراي بيش 4

به  4باشد ولي براي اين شاخص مقدار است كه فاقد مقدار كيفي مي

به پايين را محيط با كيفيت پائين  4باال را محيط با كيفيت خوب و 

يف نمودند و اين در حالي است كه براي اين شاخص در محدوده توص

را محيط با كيفيت خوب تر از آنمحيط را آلوده و بيش 05/2تر از كم

ترين (. در اين بررسي در بدبينانهSantini، 1980و  Bellan) نمود توصيف

 2در ايستگاه  5/4حالت مقدار شاخص مارگالف داراي مقدار عددي 

تمامي مناطق مورد مطالعه از  شودد كه چنين نتيجه ميباشتياب  مي

تواند در مناطق برند و اين ميسر ميهنظر آلودگي در وضعيت مطلوبي ب

هاي شاخص روي بر زمانهم بررسي شود. محسوب طبيعي امري گرمسيري



 1397 پاییز، 3، شماره دهمال س                                                                      پژوهشی محیط زیست جانوری    فصلنامه علمی 
 

383 
 

هاي ارزيابي خطر اكولوژيک كه به ارزيابي غلظت اكولوژيک و شاخص

اي جرشد، به نتايج مشابهي رسيده و غناي گونهمن ها در رسوبآالينده

 (.1392)اجاللي،  دست آوردهرا باال ب

شاخص شانون بوده كه  اي،هاي مهم تنوع گونهيكي از شاخص       

 در ارزيابي اكولوژيكي در ارتباط با آلودگي مناطق كاربرد دارد

(Marques  ،2009و همكاران) ز كننده نحوه توزيع هر يک او بيان

(. در تمام Welch ،1992) باشدهاي ماكروبنتوز در محيط ميهگرو

قرار داشته  (9/5-6/3) مناطق مورد مطالعه، شاخص شانون در محدوده

كه با توجه به دامنه شاخص شانون در وضعيت مطلوبي قرار داشته و 

توان عنوان نمود كه محيط تحت استرس  با توجه به اين شاخص مي

تنها با  توان صرفاًچه مسلم است نميته است ولي آنآلودگي قرار نگرف

مراجعه به اين دو شاخص قضاوت درستي از كيفيت محيط داشت لذا 

طراحي شده است  براي حل اين مشكل شاخص ديگري بنام اونس پيلو

توان ارزيابي ها ميها و نيز نحوه توزيع آنكه با لحاظ كردن تعداد گونه

 ر اين مطالعه شاخص اونس بينبهتري از كيفيت محيط داشت. د

كه دامنه توصيف آن طوريهباشد بدر نوسان مي 9979/0و  9997/0

بدون آلودگي توصيف  1تحت شرايط الودگي باال و  0در منابع بين 

توان گفت مناطق (. لذا با توجه به اين دامنه ميPielou ،1969) شودمي

 برند ور ميسهمطلوبي ب مورد مطالعه از نظر آلودگي در شرايط نسبتاً

 باشند.محيطي بدون آلودگي مي تقريباً

چنين مبناي محاسبه شاخص سيمپسون مبتني بر وجود هم       

 1و  0باشد. دامنه توصيف اين شاخص نيز بين هاي غالب ميهگرو

براي يک محيط عاري از  0كه طوريه(. بSimpson ،1949باشد )مي

ترين ين مطالعه بيشباشد. در ابراي يک محيط آلوده مي 1آلودگي و 

دست آمد كه هب 077/0مقدار شاخص در دومين ايستگاه تياب با مقدار 

دارد و بنابر اين از ديد اين  1فاصله فاحشي با بيشينه مقدار آن يعني 

شاخص نيز مناطق مورد مطالعه تحت تاثير آلودگي جدي قرار ندارند. 

داد كه در وزن نيز نشان  -منحني فراوانيچنين شاخص اكولوژيک هم

ها منحني وزن باالي منحني فراواني قرار دارد و اين نشان تمام ايستگاه

 .باشددهنده يک محيط بدون استرس مي

 

 تشکر و قدردانی 
وسيله از رياست محترم پژوهشكده اكولوژي خليج فارس و بدين       

شان، به جهت مساعدت و در اختيار قرار دادن درياي عمان و همكاران

 .گرددتشكر مي ،نياز امكانات مورد
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