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چکیده
بهمنظور بررسی جوامع بنتیک در خوریات الفت و تیاب ،نمونهبرداری دردو فصل سرد وگرم و با انتخاب  4ایستگاه و  3تکرار از الیه
بنتیک با استفاده از گراب ون-وین صورت پذیرفت .نتایج حاصله نشان میدهد که در فصل گرم پرتاران بامیانگین 19عدد درمترمربع بیشترین
فراوانی را دارند درحالیکه شکمپایان درفصل سرد دارای کمترین فراوانی (کمتر از صفر) دارند .باتوجه به میانگین تراکمها در ایستگاه  4خورتیاب،
ماکروبنتوزها ازنظرمکانی اختالف معنیداری نشان دادهاند ( )p>0/05و مکان در تراکم ماکروبنتوزها تاثیرگذار میباشد .شاخص مارگالف وشانون
چنین بیان میکنند که تمامی مناطق مورد مطالعه از نظر آلودگی در وضعیت مطلوبی بهسر میبرند و این در مناطق گرمسیری امری طبیعی محسوب
شود .شاخص اونس نشان میدهد که خور الفت و تیاب از نظر آلودگی درشرایط مطلوبی بهسر میبرند و تقریبا محیطهای بدون آلودگی میباشند.
از دید شاخص سیمپسون نیز مناطق مورد مطالعه تحت تاثیر آلودگی جدی قرار ندارند .شاخص اکولوژیک منحنی فراوانی – وزن نیز نشان میدهد
که در تمام ایستگاه ها منحنی وزن باالی منحنی فراوانی قرار دارد و این نشاندهنده یک محیط بدون استرس میباشد .براساس نتایج بهدست آمده
تنها ایستگاه  4خورتیاب با توجه به موقعیت مکانی آن یک محیط تحت استرس میباشد که نتیجه ورود و تاثیر مستقیم پسماندها از مزارع پرورش
میگو میباشد.
کلمات کلیدی :تنوع زیستی ،جوامع بنتیک ،خور ،تیاب ،الفت ،استان هرمزگان
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مقدمه
خوريات ازجمله مهمترين زيستگاههاي ساحلي هستند كه با توجه
به ويژگيهاي خاص خود مانند عمق كم ،تأثيرپذيري از زيستگاههاي
خشكي ،مك ان امن جهت تغذيه و توليدمثل و نوزادگاه انواع آبزيان ،از
اهميت زيستمحيطي و شيالتي بااليي برخوردار هستند .اين زيستگاهها
مانند ساير زيستگاههاي ساحلي بهدليل قرارگرفتن در حد فاصل بين
دو بومسازگان خشكي و دريا از هر دو منبع آالينده دريافت ميكنند،
در نتيجه بهعنوان مناطق حساس ساحلي بهحساب ميآيند ،بنابراين
بررسي در مورد اجتماعات در آبهاي ساحلي كه بيشتر در معرض
خطرات مختلف زيستمحيطي هستند ،اهميت فراواني دارند (پارسامنش
و همكاران .)1372 ،همچنين اين مناطق جزء پرتوليدترين و با ارزشترين
سيستمهاي طبيعي در جهان محسوب ميشوند ( Costanzaو ،Folka
 .)1997اين مناطق نقش اساسي در تامين مواد مغذي دارند و محيطي
مناسب براي برقراري زنجيره غذايي از ساحل به دريا ميباشند .براي
سنجش و مديريت تأثيرات سوء فعاليتهاي انساني بر اكوسيستمها،
عالوه بر بررسي آاليندههاي شيميايي ،ابزاري همچون شاخصهاي عددي
و مدلهاي اكولوژيک بهكمک ارزيابي جوامع بنتيک ،استفاده ميگردد.
بررسي پراكنش و تنوع انواع موجودات آبزي چه از نظر اقتصادي و چه
بهلحاظ بهدست آوردن اطالعات اكولوژيک از منابع آبي ،اهميت فراواني
دارند (عطاران .)1380 ،ماكروبنتوزها بهعنوان نشانگرهاي قدرتمندي
براي بررسي وضعيت سالمت اكوسيستمهاي آبي هستند .همچنين
ميتوان از اين موجودات بهعنوان شاخصهاي بسيار خوبي براي ارزيابي
زيستمحيطي استفاده كرد و با دانستن گروههاي موجود و تركيب
گونهاي از آنها ،اين جوامع را پايش كرد .بررسي تنوع و تراكم گونهاي
اين آبزيان و حضور يا عدم حضور آنها در هر منطقه نيز ميتواند معرف
وضعيت شرايط زيستمحيطي باشد كه از اين شاخص ميتوان در مطالعه
وضعيت ايستگاههاي مورد مطالعه استفاده كرد .بهعالوه ،اهميت مطالعه
ماكروبنتوزها در دريا نه تنها به جهت حضور آنها در بخش عمدهاي از
زنجيره غذايي دريايي بهعنوان غذاي اصلي كفزيان بوده است ،بلكه
وجود و يا عدم وجود برخي از آنها نشاندهنده كيفيت آن محيط بوده
و از آنها بهعنوان شاخصهاي زيستشناختي نام برده ميشود .از طرفي
با توجه به تماس مستقيم اين آبزيان با بستر دريا كه شامل سطح بستر
و اليههاي متفاوت رسوبات است ،هر گونه تغيير و ناهنجاري در بستر
اثر مستقيمي بر اجتماع كفزيان بوم سامانه خواهد گذاشت ،بنابراين
موجودات مذكور ميتوانند بهعنوان شاخص تشخيص نسبي كيفيت بستر
بوم سامانه مد نظر قرار گيرند .بههمين دليل كفزيان بهعنوان بهترين
شاخص براي مطالعه تنوع زيستي از نظر كمي و كيفي در نزد محققان
درنظر گرفته ميشود.
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ماكروبنتوزها به سبب وابسته بودن به بستر از جوامع آسيبپذير
بهشمار ميروند ،بنابراين بهمنزلة نشانگر اثر توسعه در محيط يا بهعبارت
ديگر ،شاخصهاي زيستي كيفيت آب و تغييرات آن در مطالعات اكولوژيک
و آثار زيستمحيطي انسان حائز اهميتاند ( Izadpanahو همكاران،
 .)2007بهطوريكه ،سختپوستان و نرمتنان از گونههاي حساس به
آلودگي و پرتاران و كمتاران از گونههاي بردبار به آلودگي محسوب
ميشوند .مطالعة فراواني ،بيوماس و توليد ثانوية كفزيان ،بهويژه
ماكروبنتوزها ،در اكوسيستمهاي دريايي ميتواند بهمنزلة شاخصي براي
شناخت منابع آبي ،تشخيص سالمتي محيط زيست ،ارزيابي ظرفيتهاي
شيالتي و در نتيجه براي تعيين پتانسيل بهرهبرداري مناسب از ذخاير
غذايي زندة كفزيان استفاده شود (.)2001 ،Nikoueian

مواد و روشها
نمونهبرداري در حوضه آبهاي خوريات الفت و تياب بهصورت
فصلي بهمدت يکسال از پاييز  93لغايت تابستان  94به تفكيک دو
فصل سرد و گرم صورت گرفت .در هر خور چهار ايستگاه درنظر گرفته
شده است كه ايستگاه اول در ابتداي خور ايستگاه دوم در ميانه اول
خور و ايستگاه سوم در ميانه دوم خور و ايستگاه چهارم در انتهاي خور
ميباشد .نمونهبرداري در اين مناطق با استفاده از گراب ون -وين با
سطح مقطع  0/04مترمربع جهت نمونهبرداري از رسوب بهصورت 3
بار تكرار انجام شد .نمونههاي رسوب پس از تخليه از گرب بهوسيله
يک الک  500ميكرون شستشو و پس از آن به دبههاي پالستيكي
منتقل شد .نمونههاي رسوب بهوسيله الكل  75درصد تثبيت و محلول
 0/2گرم بر ليتر رزبنگال رنگآميزي و با الكل 95درصد فيكس شدند.
بهوسيله استريوميكروسكوپ و ميكروسكوپ نوري و همچنين در مرحله
بعدي بهكمک كليدهاي معتبر و در دسترس از قبيل (،Fauchald
 )1977و ( Donaldو همكاران )1995 ،و ( )2003 ،Bruyneو (،Wolfgang
 )1986و ساير بنتيکها با استفاده از ( )2004 ،Barnesدر سطح علمي
خانواده و برخي تا حد جنس شناسايي و فراواني آنها بهصورت عدد در
مترمربع محاسبه و پس از شمارش ثبت گرديد .در بررسي وزن تر توده
زنده ،موجودات شناسايي شده هر دبه پس از آبگيري ،بهوسيله ترازوي
الكترونيكي با دقت  0/0001ميليگرم توزين شدند ( Holmeو ،Mcintyre
 .)1984همچنين از برخي شاخصهاي زيستي مربوط به بنتيکها
مانند شاخص تنوع گونهاي شانون -وينر ،شاخص غالبيت گونهاي
سيمپسون ،شاخص غناي گونهاي مارگالف ،شاخص يكنواختي پيلو،
شاخص غالبيت كا و شاخص  ABCمحاسبه شد ( Marquesو همكاران،
.)2009
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شاخص تنوع شانون:
رابطه (:)1
 :Niتعدادافراد iامين گونه :N ،تعداد كل افراد شناخته شده براي تمام
گونه در جمعيت
در بومشناسي اجتماع ،شاخص تنوع شانون گستردهترين كاربرد
را دارد .مقدار شاخص شانون از يک محيط تحت استرس شديد با
آلودگي زياد ،از مقدار عددي صفر شروع ميشود و تا حدود  5الي  6كه
بيانگر يک محيط سالم است ميرسد .از اين شاخص بهمنظور سنجش
تأثير فاضالبها و منابع آالينده بر موجودات زنده و تنوع گونهها استفاده
زيادي ميشود (اردكاني .)1382 ،بنابراين شاخص شانون در صورتي
صفر است كه تنها يک گروه در نمونهبرداري موجود باشد و زماني
حداكثر است كه تعداد گونهها بيشتر و افراد تشكيلدهنده هر يک از
گروهها نيز در نمونه تقريباً يكسان باشند (خواجهپور .)1385 ،شاخص
تنوع سيمپسون طبق رابطه  2محاسبه ميگردد ( Ludwigو ،Reynolds
λ ∑𝑠𝑖=1 (𝑃𝑖)2
:)1988
در اين رابطه  Piنسبت فراواني هر يک از گونهها در نمونه ميباشد كه

Ni Ni
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N
N
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s
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𝑖𝑁

بهصورت زير محاسبه ميگردد:
در اين رابطه 𝑖𝑁 تعداد افراد گونه  iو  Nتعداد كل افراد تشكيلدهنده
تمام گونهها در نمونه ميباشد .رقم شاخص سيمپسون از صفر تا يک
متغير است و نشاندهنده ميزان احتمال تعلق دو فرد انتخاب شده
بهصورت تصادفي از كل جمعيت به يک گونه مشخص ميباشد .بهطوري
كه هرچه ميزان اين احتمال بيشتر باشد عدد شاخص به يک نزديکتر
خواهد بود و به معني آن است كه دو فرد انتخاب شده از جمعيت
متعلق به يک گونه هستند و هرچه عدد شاخص به صفر نزديکتر باشد،
دو فرد انتخاب شده از دو گونه متفاوت هستند .بنابراين در حالت اول
تنوع كم و در حالت دوم تنوع زياد مي باشد.
𝑁

=N

شاخص تراز محيطي :شاخص تراز محيطي ميزان فراواني افراد
گونهها و نحوه توزيع اين فراواني را در يک نمونه نشان ميدهد .به اين
ترتيب كه اگر توزيع فراواني افراد گونهها در نمونه يكسان باشد عدد
شاخص تشابه حداكثر و هر چه توزيع تراكم و فراواني افراد گونهها
بيشتر متغير باشد درجه تشابه يا يكساني پراكندگي افراد به حداقل
خواهد رسيد ( Marquesو همكاران.)2009 ،
رابطه (:)3

'H
)Ln( s

E( J ' ) 

' :Hشاخص شانون :S ،تعداد كل گونهها
شاخص غناي گونهاي :يكي از شاخصهاي مهم درخصوص توصيف
وضعيت اجتماعات بنتيک شاخص غناي گونهاي ميباشد كه عبارت
است از مقايسه تعداد كل گونهها در اجتماع مورد بررسي ميباشد
( Marquesو همكاران.)2009 ،

رابطه (:)4
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 :Sتعداد كل گونهها :n ،تعداد كل افراد شناخته شده براي تمام  sگونه
در جمعيت
شاخص غالبيت کا :در اين شاخص به فراواني هر گروه از ماكرو
بنتوزها رتبه داده شده و رتبه اول براي گروه با بيشترين فراواني در
نظر گرفته ميشود و لگاريتم آن مقادير محور طول ميباشد و فراواني
گروهها در محور عرضها به نمايش در ميآيد منحني با شيب بيشتر
نشاندهنده منطقه با تنوع بيشتر ميباشد.
شاخص :ABCشاخص  ABCيا منحني فراواني -توده زنده ميباشد.
اين منحني مبتني بر موقعيت منحنيهاي وزن و فراواني ميباشد.
منحني فراواني -وزن :شاخص ديگري است كه مبناي توصيف
منطقه فراواني و وزن ميباشد .پس از رسم منحني فراواني و وزن
چنانچه منحني فراواني نسبت به وزن درموقعيت باالتري قرار داشته
باشد به معني غالبيت نمونههاي كوچک با تعداد زياد و وزن كم ميباشد
كه حاكي از يک منطقه آلوده ميباشد .درصورتيكه دو منحني برهم
منطبق باشد آلودگي متوسط و در غير اينصورت محيط غيرآلوده است.
پردازش اطالعات و محاسبات آماري :در نمونهبرداريها برروي
فاكتورهاي زيستمحيطي (فراواني پرتاران ،برخي شاخصهاي زيستي،
محاسبات آماري ازقبيل :ميانگين ،واريانس ،انحراف معيار انجام گرفت
و تغييرات مربوط به اين فاكتورها نيز ازطريق آزمون ) (t-testو آناليز
واريانس درسطح ( )p<0/05آزمايش شد .همچنين بهمنظور بررسي
همزمان تأثير فاكتورهاي زيستمحيطي بين شاخصهاي زيستي شانون،
ترازمحيطي وغناي طبيعي معادله رگرسيون بين هر شاخص زيستي و
فاكتورهاي محيطي از طريق  SPSS15و پرايمر محاسبه شد.

نتایج
در طول دوره بررسي جمعا ً  898عدد در هر مترمربع ماكروبنتوز
ثبت گرديد .در تمام ايستگاهها در مجموع تعداد  413عدد در هر
مترمربع پرتاران 198 ،عدد در هر مترمربع سختپوستان 74 ،عدد در
هر متر مربع دوكفهاي و 17عدد در هر مترمربع مربوط به شكمپايان
است .طي نمونهبرداري و شناسايي گروههاي ماكروبنتوز در اين دو خور
تعداد خانوادههاي پرتاران با فراواني 413عدد در هر مترمربع و سخت
پوستان با 198عدد در هر متر مربع بهترتيب خانوادههاي غالب اين دو
منطقه بودند .در تياب از نظر ايستگاهي در كل سال پرتاران با 230
عدد در هر مترمربع و شكمپايان با11عدد در هر مترمربع بهترتيب
بيشترين و كمترين فراواني را بهخوداختصاص دادند .ازنظر ايستگاهي
نيز در كل سال درالفت پرتاران با  183عدد در هر مترمربع و شكمپايان
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ایستگاه
شکل  :2ميانگين تراکم ماکروبنتوزها براساس ایستگاههاي الفت
در فصول مختلف

نتايج نشان ميدهد كه بيشترين و كمترين مقدار اين شاخص در
مناطق مورد مطالعه مربوط به ايستگاه  t1با مقدار  0/9997و ايستگاه
 t3با مقدار  0/9979ميباشد (شكل  .)5نتايج حاصله از شاخص
سيمپسون نشان ميدهد كه بيشترين و كمترين مقدار اين شاخص
مربوط به ايستگاه  t2و  t4بهترتيب با مقادير  7/75و  1/64ميباشد
(شكل  .)6شاخص  ABCكه منحني فراواني -توده زنده ميباشد .اين
منحني مبتني بر موقعيت منحنيهاي وزن و فراواني ميباشد .در اين
مطالعه در كليه مناطق مورد مطالعه منحني تراكم در باالي منحني
وزن قرار گرفته است (شكلهاي  7و  .)8شاخص بعدي شاخص غالبيت كا
 k-Dominantيا شاخص ميباشد كه اين شاخص منحني است كه در
محور عمودي آن فراواني گروهها و در محور افقي آن لگاريتم رتبه هر
گروه از نظر فراواني آورده شده است كه اين منحني براي هر منطقه از
دو بخش مستقيم با شيب زياد و خميده با شيب كم تشكيل شده است
كه مبناي تعيين كيفيت رسوب منطقه از نظر آلودگي ميباشد .در اين
مطالعه مطابق شكل 10منحني مربوط به خورالفت داراي بيشترين
شيب و شكل 9مربوط به خور تياب داراي كمترين شيب ميباشد.
هرچه شيب بيشتر باشد ،تنوع بيشتر است چنين نتيجه ميشود در
خور الفت تنوع بيشتر است.

20/00

فصل سرد

/00
t4

t2
t3
ایستگاه

مترمربع

فصل گرم

ميانگين تراکم براساس

40/00

t1

شکل  :1ميانگين تراکم ماکروبنتوزها براساس ایستگاههاي تياب
در فصول مختلف
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شکل  :3روندتغييرات شاخص مارگالف
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80/00
60/00

مترمربع

هر گروه ميباشد .نتايج حاصل از اين شاخص نشان ميدهد كه كمترين
و بيشترين مقدار اين شاخص با مقادير  14/46و  4/55بهترتيب در
ايستگاه  t4و ايستگاه  t2مي باشد (شكل  .)3همچنين نتايج حاصل از
شاخص شانون نشان ميدهد كه مطابق آن ايستگاه  t4و  t2بهترتيب با
مقادير  5/942و  3/695از بيشترين و كمترين مقدار برخوردار ميباشند.
محدوده توصيف اين شاخص بين  0و  5ميباشد كه  0معرف يک محيط
آلوده و  5معرف يک محيط غيرآلوده ميباشد (شكل  .)4شاخص تراز
محيطي يا اونس كه اين شاخص با لحاظ نمودن تعداد گونهها و نيز
نحوه توزيع آنها در محاسبه كيفيت رسوبات اكوسيستم ميتواند موثر
واقع شود .نتايج نشان ميدهد كه بيشترين و كمترين مقدار اين شاخص
در مناطق مورد مطالعه مربوط به ايستگاه  t1با مقدار  0/9997و
ايستگاه  t3با مقدار  0/9979ميباشد (شكل .)5

30/00

ميانگين تراکم براساس

با  6عدد در هر مترمربع بهترتيب داراي بيشترين و كمترين تعداد
هستند .در فصل گرم پرتاران با ميانگين  19عدد در مترمربع بيشترين
فراواني را دارد درحاليكه شكمپايان در فصل سرد داراي كمترين فراواني
(كمتر از صفر) هستند .انجام آزمون ( )t-testتفاوت معنيداري بين
ميانگين تراكم ماكروبنتوزها بين دو فصل نشان نداد ( .)p>0/05همچنين
نتايج آزمون آناليزواريانس ) )ANOVAنشان داد كه بين ايستگاه  1و3
ميانگين تراكمهاي اين ايستگاه با ايستگاه2و 4اختالف معنيداري از
خود نشان داده است ( .)P>0/05همچنين بين ايستگاه  2ميانگين
تراكمها در ايستگاه  4تياب نيز تفاوت معنيداري ديده شد .با توجه به
نمودار ميتوان نتيجه گرفت در خور تياب بين چهار ايستگاه در هر دو
فصل سرد و گرم اختالف معنيدار وجود دارد ( )P>0/05و ايستگاه 4
نسبت به ساير ايستگاهها از تراكم بيشتري برخوردار بوده است (شكلهاي
1و .)2اما نمودار الفت كمي متفاوتتر از نمودار تياب است بهطوريكه
در فصل سرد ايستگاه  1اختالف معنيدار با ساير ايستگاهها داشته است
( )P>0/05و بيشترين تراكم را بهخود اختصاص داده است شاخص
مارگالف يا غناي گونهاي كه مبتني بر تعداد گروهها و تعداد كل افراد

40/00
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شکل  :7شاخص  ABCیا منحني فراواني – توده زنده در تياب
(آبي :وزن  ،سبز :فراواني)

شکل  :8شاخص  ABCیا منحني فراواني – توده زنده در الفت

شکل  :9شاخص غالبيت کا  K-Dominanceدر ایستگاههاي چهارگانه در

(آبي :وزن  ،سبز :فراواني)

تياب
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شکل  : 10شاخص غالبيت کا  K-Dominanceدر ایستگاههاي چهارگانه درالفت

بحث
خورها از آنجاكه آب خود را از دريا دريافت ميكنند ،بهراحتي
تحت تأثير آاليندههاي دريايي بهخصوص آلودگي نفتي قرار گرفته و
بهدليل چرخش ضعيف آب در آنها ،نفت وارد شده به سهولت كنارههاي
خود را آلوده مىسازد و به سادگي قابل پاكسازي نميباشد .مجموعه
اين شرايط ،خورها را بهعنوان يكي از مناطق حساس ساحلي تبديل
كرده است (دانهكار .)1377 ،خليجها ،خورها و مصبها محيطهاي
بسيار پويايي هستند كه با خصوصيات منحصربهفردشان ،تغييرات شديدي
را در طول زمان و مكان متحمل ميشوند .اين مناطق جزء پرتوليدترين
و با ارزشترين سيستمهاي طبيعي در جهان محسوب ميشوند (Costanza
و  )1997 ،Folkaو بهعنوان نوزادگاه و پناهگاه بسياري از ماهيها،
پرندگان ،نرمتنان و گونههاي سختپوستان هستند .اين مناطق نقش
اساسي در تامين مواد مغذي دارند و محيطي مناسب براي برقراري
زنجيره غذايي از ساحل به دريا ميباشند .براي سنجش و مديريت
تأثيرات سوء فعاليتهاي انساني بر اكوسيستمها ،عالوه بر بررسي
آاليندههاي شيميايي ،ابزاري همچون شاخصهاي عددي و مدلهاي
اكولوژيكي بهكمک ارزيابي جوامع بنتيک ،استفاده ميگردد .بررسي
پراكنش و تنوع انواع موجودات آبزي چه از نظر اقتصادي و چه به لحاظ
بهدست آوردن اطالعات اكولوژيک از منابع آبي ،اهميت فراواني دارند
(عطاران.)1380 ،
كفزيان جزيي از زنجيره غذايي زيستگاههاي آبي بوده كه نيازهاي
غذايي بسياري از گونههاي آبزي ،بهخصوص ماهيان را تأمين مينمايند
( .)1966 ،Paineهرگونه تغيير در اكوسيستم ساحلي و منطقه بين جزر
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و مدي باعث تغيير در عوامل حاكم بر جوامع بنتيک ميشود كه اين
تغييرات بهخوبي در عوامل ديناميكي اين جوامع قابل مشاهده ،بررسي
و محاسبه ميباشد و شاخصهاي زيستي ازجمله اين عوامل محسوب
مي شوند ( .)1966 ،Paineدر حقيقت با محاسبه برخي از شاخصهاي
زيستي ،وضعيت ماكروبنتوزها ،نحوه توزيع و پراكندگي موجودات در
اجتماعات بنتيک قابل بيان و توضيح ميباشد .همچنين آناليزهاي
آماري تراكم گروههاي مختلف بنتوزي را دو خورالفت و تياب نشان داد
كه اختالف معنيداري بين ميانگين تراكم ماكروبنتوزها و ايستگاه 4
تياب وجود داشت ( )P>0/05كه چنين نتيجه ميشود اين منطقه تحت
تاثير آلودگي ناشي از پساب سايتهاي پرورش ميگو قرار دارد.
اما با توجه به آناليزهاي آمار تفاوت معنيداري بين تراكم
ماكروبنتوزهاي خوريات الفت و تياب در فصول سرد و گرم وجود ندارد
( .)P<0/05در اين بررسي شاخص زيستي غناي گونهاي كه نسبت
تعداد هر گونه را به كل جمعيت موجودات بررسي ميكند در ايستگاه
 4تياب داراي بيشترين مقدار ميباشد .ايراد وارده بر اين شاخص اين
است كه فاقد مقدار كيفي ميباشد ولي براي اين شاخص مقدار  4به
باال را محيط با كيفيت خوب و  4به پايين را محيط با كيفيت پائين
توصيف نمودند و اين در حالي است كه براي اين شاخص در محدوده
كمتر از  2/05محيط را آلوده و بيشتر از آنرا محيط با كيفيت خوب
توصيف نمود ( Bellanو  .)1980 ،Santiniدر اين بررسي در بدبينانهترين
حالت مقدار شاخص مارگالف داراي مقدار عددي  4/5در ايستگاه 2
تياب ميباشد كه چنين نتيجه ميشود تمامي مناطق مورد مطالعه از
نظر آلودگي در وضعيت مطلوبي بهسر ميبرند و اين ميتواند در مناطق
گرمسيري امري طبيعي محسوب شود .بررسي همزمان بر روي شاخصهاي

فصلنامه علمی پژوهشی محیط زیست جانوری

اكولوژيک و شاخصهاي ارزيابي خطر اكولوژيک كه به ارزيابي غلظت
آاليندهها در رسوب منجرشد ،به نتايج مشابهي رسيده و غناي گونهاي
را باال بهدست آورد (اجاللي.)1392 ،
يكي از شاخصهاي مهم تنوع گونهاي ،شاخص شانون بوده كه
در ارزيابي اكولوژيكي در ارتباط با آلودگي مناطق كاربرد دارد
( Marquesو همكاران )2009 ،و بيانكننده نحوه توزيع هر يک از
گروههاي ماكروبنتوز در محيط ميباشد ( .)1992 ،Welchدر تمام
مناطق مورد مطالعه ،شاخص شانون در محدوده ( )5/3-9/6قرار داشته
كه با توجه به دامنه شاخص شانون در وضعيت مطلوبي قرار داشته و
با توجه به اين شاخص ميتوان عنوان نمود كه محيط تحت استرس
آلودگي قرار نگرفته است ولي آنچه مسلم است نميتوان صرفاً تنها با
مراجعه به اين دو شاخص قضاوت درستي از كيفيت محيط داشت لذا
براي حل اين مشكل شاخص ديگري بنام اونس پيلو طراحي شده است
كه با لحاظ كردن تعداد گونهها و نيز نحوه توزيع آنها ميتوان ارزيابي
بهتري از كيفيت محيط داشت .در اين مطالعه شاخص اونس بين
 0/9997و  0/9979در نوسان ميباشد بهطوريكه دامنه توصيف آن
در منابع بين  0تحت شرايط الودگي باال و  1بدون آلودگي توصيف
ميشود ( .)1969 ،Pielouلذا با توجه به اين دامنه ميتوان گفت مناطق
مورد مطالعه از نظر آلودگي در شرايط نسبتاً مطلوبي بهسر ميبرند و
تقريباً محيطي بدون آلودگي ميباشند.
همچنين مبناي محاسبه شاخص سيمپسون مبتني بر وجود
گروههاي غالب ميباشد .دامنه توصيف اين شاخص نيز بين  0و 1
ميباشد ( .)1949 ،Simpsonبهطوريكه  0براي يک محيط عاري از
آلودگي و  1براي يک محيط آلوده ميباشد .در اين مطالعه بيشترين
مقدار شاخص در دومين ايستگاه تياب با مقدار  0/077بهدست آمد كه
فاصله فاحشي با بيشينه مقدار آن يعني  1دارد و بنابر اين از ديد اين
شاخص نيز مناطق مورد مطالعه تحت تاثير آلودگي جدي قرار ندارند.
همچنين شاخص اكولوژيک منحني فراواني -وزن نيز نشان داد كه در
تمام ايستگاهها منحني وزن باالي منحني فراواني قرار دارد و اين نشان
دهنده يک محيط بدون استرس ميباشد.
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