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چکیده
از آنجاکه بيمهرگان کفزي بهعنوان شاخصهاي زيستي در پايشهاي دريايي بهکار ميروند ،بهمنظور بررسي بومشناختي اجتماعات
مايوفوني جنگل حراي مل گنزه ،نمونهبرداري طي دو فصل گرم و سرد ،از  3ايستگاه با سه سطح جزر و مدي صورت گرفت و  7گروه مايوفوني
شامل روزنهداران ،استراکودا ،دوکفهايها ،شکمپايان ،نماتودا ،پاروپايان وکرمهاي کم تار شناسايي شدند که بیشترين تراکم متعلق به نماتودا و
پس از آن بهترتیب روزنهداران ،استراکودا ،دوکفهايها ،پاروپايان ،شکمپايان و کرمهاي کم تار قرار داشت .میانگین تراکم مايوفونا در فصل
زمستان و تابستان اختالف معنيداري نداشت ) ،)P<0/05ولي در میان ايستگاههاي مختلف اين اختالف معنيدار بود)  . (P<0/05درصد TOC
در فصل زمستان بیشتر از تابستان و در بین فصول و ايستگاهها داراي اختالف معنيداري بود)  (P<0/05و ايستگاه  1داراي بیشترين میزان TOC

نسبت به ايستگاه 2و  3بود .در طول سال در ايستگاه  1از ناحیه باالي جزر و مدي تا ناحیه پايین جزر و مدي شاهد کاهش تقريبي مقدار

TOC

رسوبات بوده ولي در دو ايستگاه ديگر اين روال برعکس بود .نتايج بیانگر غالب بودن رسوبات سیلتي رسي در ايستگاه  1و پس از آن بهترتیب
ايستگاه  2و 3بود .بیشترين تراکم مايوفونا در دو فصل در ايستگاه  1و سپس ايستگاه 2و  3مشاهده شد .نتايج آزمون همبستگي پیرسون نشان
داد که رسوبات سیلتي  -رسي و  TOCاثر معنيداري بر تراکم مايوفونا دارد.
کلمات کلیدی :بومشناختی ،مایوفونا ،جنگل حرای مل گنزه ،پارامترهای محیطی
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مقدمه
بیمهرگان کفزی بهواسطه دامنه تحمل متنوع ،بهعنوان موجودات
شاخص استرسهای محيطی يا آلودگیهای آلی مطرح شدهاند .از آنجا
که اين موجودات در بسترهای نرم بهسر میبرند ،اين نوع بسترها به
عنوان يک درگاه به سوی ارزيابی اثرات آلودگیها و استرسهای خارجی
و يا داخلی بر محيط دريا درنظر گرفته میشوند ) Borjaو همکاران،
 .)2000اکوسيستمهای حرا بهعنوان يکی از زيستگاههای پرتوليد در
مناطق ساحلی از نظر تنوع زيستی و تجهيز زنجيرههای غذايی بسيار
حائز اهميت است .مانگروهای ايران در عرضهای  25تا' 27/50شمالی
و طولهای ' 55/10تا  65شرقی ،در سواحل و جزاير خليج فارس و
دريای عمان گسترش يافتهاند اين جنگلها با افزايش عرض جغرافيايی
از يک سو و با حرکت به سمت غرب از سوی ديگر محدود میشوند ،بر
اين اساس ،جنگلهای مانگرو ايران آخرين حد پراکنش اين جنگلها
در آسيای جنوبغربی بهشمار میروند .حدود  400تا  500هکتار
جنگلهای مانگرو در سواحل جنوبی ايران متعلق به استان بوشهر است
و در  3بخش عمده وجود دارند :خليج نايبند ،مل گنزه و بردستان که
خليج نايبند با ميزانی باالی  80درصد ،بيشترين جنگلهای مانگرو را
بهخود اختصاص داده است (صفياری .)1382 ،يکی از مهمترين جوامع
کفزی مايوفونا میباشند .مايوفونا به آن دسته از موجودات چند ياختهای
متحرک کفزی گفته میشود که کوچکتر از ماکروفونا و بزرگتر از
ميکروفونا هستند به عبارت ديگر آن دسته از موجودات کفزی که در
درون رسوبات حداکثر تا عمق  3-4سانتیمتری زندگی میکنند
( Chesterو همکاران )2007 ،و شامل مايوبنتوزهای بالغ مثل نماتودا،
استراکودا ،روزنهداران ،کرمهای کمتار ،پاروپايان ،کرمهای پهن،
کينورينکوس ،موشکمپايان ،تارديگرادا ،بريوزوآ و مراحل الروی ماکروفونا
(دوکفهای و شکمپا) ) Higginsو 1988 ،Thiel؛ 1993 ،Giere؛ ،Vincx
1996؛  )2002 ،Govindanو همچنين الروهای شيرونوميده (مايوفونای
موقت) و کالدوسرا میباشند ) Dvorakو 1998 ،Imhof؛  Bogutetو
همکاران .)2009 ،مايوفونا از اجزای مهم اکوسيستمهای دريايی
هستند که نقش حياتی را در تجزيه دتريتوس و چرخه نيتروژن و
بازچرخش مواد مغذی و جريان انرژی تا باالترين سطوح غذايی بازی
میکنند )1987 ،Warwick؛ 1999 ،Coull؛ 2005 ،Hyland؛  Gregoو
همکاران .)2009 ،بهدليل حضور آنها در بسترهای کف ،اين موجودات
بهطور ويژه مستعد پذيرش استرسهای وابسته به رسوبات هستند و
بهعنوان شاخصهای حساس به آشفتگیهای محيطی در بستر بهکار
میروند )1980 ،Heip؛  Verankenو همکاران1986 ،؛  Gregoو همکاران،
 .)2009دليل آن نيز تعداد فراوان آنها ،زيستگاه نسبتاً ثابت و ساکن
آنها ،دوره کوتاه زاد و ولد ،الروهای کفزی و عادات غذايی قابل تغيير
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میباشد )1980 ،Heip؛  Hicksو 1983 ،Coull؛ Ansariو همکاران،
 .)2002آن ها قادر به گريز از تغييرات شرايط کيفی آب و رسوبات
نبوده و میتوانند بهعنوان شاخصی از تأثير آلودگیها با توجه به گذشت
زمان باشند .همچنين اين اجتماعات بههمراه رسوبات بهعنوان تجمع
دهنده آاليندههای گوناگون شناخته شدهاند .علیرغم اهميت اکولوژيکی
مايوفونا ،شناخت تنوع ،اکولوژی ،توزيع و دامنه تحمل محيطی بيشتر
ردههای مايوفونی همچنان محدود است .کمبود اطالعات پايهای ،درک
اين موضوع که اين اجتماعات چگونه به تغييرات طبيعی و انسانی در
محيط پاسخ میدهند ،را بغرنج و پيچيده ساخته است .اين نگرانی در
مورد مايوفونای بين جزر و مدی بهطور خاص بحرانی است ،چرا که اين
زيستگاه به سهولت قابل دسترس بوده و بهصورت فزايندهای بهوسيله
فعاليتهای انسانی تحت تأثير قرار میگيرد و بسياری از ردههای
مايوفونی بهطور خاص نسبت به بسياری از آشفتگیها حساس میباشند
) Mooreو 1989 ،Bett؛  Brownو 1999 ،Taylor؛  Ruizو همکاران،
2005؛  Frameو همکاران .)2007 ،باتوجه به اهميت زيستگاههای حرا،
پويايی منطقه مورد مطالعه و همچنين اهميت مايوفونا در زنجيره
غذايی و چرخه انرژی و نقش آنها بهعنوان شاخصهای زيستی در
مشخص کردن شرايط حال و گذشته بسترهای دريايی ،انجام چنين
مطالعهای کامالً ضروری بهنظر میرسد و میتواند به مديريت و حفظ
اين منابع ارزشمند همراه با توسعه پايدار کمک نمايد.

مواد و روشها
زيستگاه حرای مِلِگُنزه که در پارک ملی دريايی دير -نخيلو،
استان بوشهر واقع شده است بهعنوان منطقه مورد مطالعه انتخاب گرديد.
اين پوشش گياهی با  22هکتار مساحت در حد فاصل عرضهای جغرافيايی
 27درجه  51دقيقه  14/32ثانيه تا  27درجه  50دقيقه  46/40ثانيه
و طولهای جغرافيايی  51درجه  35دقيقه  28/10ثانيه تا  51درجه
 34دقيقه  56/72ثانيه قرار دارد (شکل .)1اين جنگلها در امتداد خط
ساحلی از شمالشرقی تا جنوبغربی گسترش يافتهاند .بخش شمالی
اين جنگل بهصورت نواری يکپارچه و بخش جنوبی بهدليل نفوذ
آبراهههای ساحلی ،پراکنشی غيرمنسجم دارد .اين منطقه از هرگونه
فعاليت صنعتی و انسانی در امان است و جزو منطقه حفاظت شده
می باشد تنها اثرگذاری انسان در منطقه محدود به صيادان بومی و
قايقهای موتوری و معدود گردشگران جزيره تهمادون میباشد.
روش نمونهبرداري :نمونهبرداری در دو فصل زمستان و تابستان
در هنگام جزر بيشينه طبق جدول سازمان هيدروگرافی که در وبگاه
سازمان هيدروگرافی بود صورت گرفت .در مجموع از هر ايستگاه  3نمونه
مايوفون با استفاده از  corerدستی به قطر 2/54سانتیمتر و تا عمق 5
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شکل  :1منطقه نمونهبرداري درختزار حراي مل گنزه

سانتیمتری برداشت گرديد .همچنين برای اندازهگيری دانهبندی
رسوبات و کربن آلی کل نيز 3 ،نمونه رسوبی از هرايستگاه جمعآوری
شد .سپس اين نمونهها در کيسههای نايلونی قرار داده شد ،با فرمالين
 %4فيکس گرديد و جهت انجام مراحل بعدی به آزمايشگاه اکولوژی
پژوهشکده خليج فارس انتقال يافت .فاکتورهای فيزيکوشيميايی مانند
شوری ،pH ،دما و پتانسيل احيا با استفاده از مولتی پارامترسنج قابل
حمل مدل  WTWساخت کشور آلمان در محل نمونهبرداری در آب
بين رسوبی ،اندازهگيری گرديد ) .)1998 ،Wefناحيه جنوبی جنگل
بهدليل پيچيدگی بستر و تنوع در زيستگاه جهت طراحی ايستگاه
انتخاب شد .سه ايستگاه در موقعيت زيگزاگی در وضعيت پرتراکم ،کم
تراکم و بدون تراکم در  3سطح جزر مدی طراحی شد .نواحی باالکشندی
که معموالً از دسترسی آب دريا بهدور است و صرفاً در زمان مد
حداکثری از آب پر میشوند .نواحی ميانکشندی که در محدوده حضور
درختان حرا قرار دارد در نوسانات جزر مدی همواره از آب پر و خالی
میشود .نواحی پايينکشندی که معموالً از انتهای پوششهای گياهی
تا سواحل را شامل شده و معموالً از آب پر است.
جدول  :1مختصات جغرافیایی ایستگاههاي نمونهبرداري و وضعیت
پوشش گیاهی آنها
ایستگاه
ايستگاه 1
ايستگاه 2
ايستگاه 3

عرض

طول

وضعیت پوشش

جغرافیایی

جغرافیایی

گیاهی

27° 50' 51/93"N
27° 50' 47/30''N
27° 50' 48/90''N

51° 34' 49/07" E
51° 34' 47/05" E
51° 34' 50/90''E

پرتراکم
کم تراکم
بدون تراکم

مراحل آزمایشگاهی :در آزمايشگاه نمونهها پس ازشستشو و عبور
از الک  0/5و  0/063ميلیمتر با استفاده از رزبنگال

 1گرم در ليتر بهمدت  45دقيقه رنگآميزی شد و سپس با استفاده از
الک  0/063ميلی متر شستشو داده شد .پس از آن به بشر منتقل و با
بهکارگيری روش ظرف به ظرف کردن ( ،)Decantationنمونههای
مايوفونی بدون صدف مانند نماتودها ،الرو سختپوستان و غيره از
رسوبات جداسازی شد .نمونههای جداسازی شده شناسايی و شمارش
گرديد .گروهی ديگر از مايوفونا که دارای صدف هستند مانند روزنهداران،
استراکودا و الرو دوکفهایها و شکمپايان ،پس از شستشوهای متعدد و
عبور از الک  0/063ميلیمتر و خشک شدن در دمای  80درجه سانتیگراد
آون بهمدت  24ساعت ،به يک بشر منتقل و سپس به آن تتراکلريد
کربن اضافه گرديد ،با اين عمل موجودات کوچکتر از  0/5ميلیمتر
بهعلت سبک بودن در بخش سطحی اين مايع سنگين تجمع يافته و با
عبور از کاغذ صافی با کمک يک قيف شيشهای جدا شده و نهايتاً به
کمک استريوميکروسکوپ شناسايی گرديدند ) Holmeو ،McIntyre
 (1984و با استفاده از کليدهای شناسايی مورد بررسی قرار گرفت.
جهت انجام آناليز دانهبندی رسوبات ،روش استاندارد مطرح شده
توسط ) )1984 ،Buchananبا استفاده از سری الکهای استاندارد استفاده
گرديد ) Eleftheriouو  )2005 ،McIntyreو در نهايت به صورت درصد
وزن خشک رسوبات در  4محدوده اندازهای زيرگزارش شد ،بهطوریکه
غالبيت با هر گروهی باشد ،دانهبندی از آن نوع است .ماسه درشت
(بيشتر از  500ميکرومتر) ،ماسه متوسط ( 500-250ميکرومتر) ،ماسه
ريز ( 250-125ميکرومتر) ،سيلت -رس (کوچکتر از  125ميکرومتر).
ميزان کربن آلی کل ) (TOCرسوبات با استفاده از روش رنگسنجی
که براساس اکسيداسيون مواد آلی خاک توسط مخلوط دی کرومات و
اسيدسولفوريک و اندازهگيری شدت رنگ سبز سولفات کروم که مستقيما
مقدار کربن اکسيد شده را میدهد ،محاسبه شد .به اين منظور ،با
استفاده از ترازو 1 ،گرم از رسوبات هموژن شده هر منطقه ايستگاهی
بهازای وزن خشک ،در آون با دمای  60-70درجه سانتیگراد بهمدت
 24ساعت قرار داده شد .سپس در زير هود 10 ،ميلیليتر دی کرومات
پتاسيم و  20ميلیليتر اسيدسولفوريک غليظ به آنها اضافه و خوب
همزده شدند (طی اين واکنش اکسيداسيون مواد آلی موجود در رسوب
انجام میشود و بهعلت تشکيل سولفات کرم  ،3رنگ محلول به رنگ
سبز در میآيد) .بعد از گذشت چند ساعت ،سانتريفوژ نمونهها در دور
 4000-5000بهمدت  10دقيقه انجام شد .رسم نمودار استاندارد با
استفاده از غلظت معين ساکارز و با کمک اسپکتروفتومتر مدل CARY3E
از شرکت  Varian Spectraو ساخت کشور آمريکا انجام گرفت .به اين
ترتيب که در زيرهود ،غلظتهای مشخص ( )1 -25ميلیگرم در ليتر
از ساکارز با  10ميلیليتر دی کرومات پتاسيم و  20ميلیليتر اسيد
سولفوريک غليظ بهخوبی ترکيب شدند .بعد از انجام سانتريفوژ ،جذب
نمونههای ساکارز در طيف مرئی  490-890نانومتر خوانده شد و معادله
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نمودار استاندارد ) (y= ax+bبهدست آمد .در اين معادله ،محور ،y
جذب و محور  ،xغلظت ساکارز بر حسب ميلیگرم در ليتر میباشد.
طول موج مورد هدف  660نانومتراست ،بنابراين در ادامه ،جذب نمونههای
رسوب در اين طول موج خوانده شد که همان  yمیباشد .با جايگزينی
 yدر معادله نمودار استاندارد ،غلظت مواد آلی ) (xبر حسب ميلیگرم
در ليتر يا  ppmمحاسبه شد .از آنجايیکه  0/42ساکارز را کربن
تشکيل میدهد ،عدد نهايی بهدست آمده در  0/42ضرب شد تا غلظت
کربن آلی بهدست آيد )1988 ،Hach؛ 2001 ،Gupta؛  Berginو همکاران،
.)2006

درصد کربن آلی کل در ايستگاههای مختلف بين ()%15/55-%39/04
در تابستان و ( )٪11/20-٪95/51در زمستان متغير بود (شکلهای 3و
 .)4در مجموع در دو فصل زمستان و تابستان ايستگاه  1دارای بيشترين
ميزان کربن آلی کل و پس از آن ايستگاههای  2و  3قرار داشت .نکته
ديگر آن که در طول سال در ايستگاه  1از ناحيه باالی جزر و مدی تا
ناحيه پايين جزر و مدی شاهد کاهش تقريبی مقدار کربن آلی کل
رسوبات بوده ولی در دو ايستگاه ديگر اين روال برعکس است و از ناحيه
باالی جزر و مدی تا پايين جزر و مدی در ايستگاههای  2و  3مقدار
کربن آلی کل افزايش يافت.

آنالیز دادهها :در نرمافزار آماری  ،SPSSنرماليتی دادهها توسط
آزمون  ،Kolmogorov-Smirnovهموژنيتی واريانس بهوسيله آزمون
 Leveneبررسی گرديد .آناليز واريانس دوطرفه برای بررسی معنیداری
اختالف بين متغيرها در ايستگاهها و سطوح جزر و مدی مختلف بهکار
برده شد و در صورت وجود اختالف معنیدار ،برای جدا کردن گروههای
مختلف از پس آزمون  )Tukey( multiple comparisionاستفاده گرديد.
از ضريب همبستگی پيرسون نيز برای بررسی ارتباط بين پارامترهای
بيولوژيکی و محيطی استفاده گرديد و رسم نمودارها توسط نرمافزار
آماری  Excelصورت گرفت.
شکل  :3درصد کربن آلی کل در ایستگاههاي مختلف نمونهبرداري

نتایج

رویشگاه حراي مل گنزه در فصل تابستان
)(Ht: High Tide, Mt: Mid Tide, Lt: Low Tide

درصد کربن آلی کل در رسوبات مانگرو مل گنزه در شکل 2نشان
داده شده است .ميانگين ميزان کربن آلی کل در دو فصل زمستان و
تابستان دارای اختالف معنیداری بود ) (P<0/05بهطوریکه در تابستان
( )23/53±3/05و در زمستان ( )30/4±62/003بود .همچنين بيشترين
مقدار کربن آلی کل در فصل زمستان ( )٪95/51و کمترين مقدار آن
در فصل تابستان ( )٪55/15مشاهده شد.

شکل :4درصد کربن آلی کل در ایستگاههاي مختلف نمونهبرداري
رویشگاه حراي مل گنزه در فصل زمستان

شکل  :2میانگین درصد±خطاي استاندارد میزان کربن آلی کل
رویشگاه حراي مل گنزه در دو فصل تابستان و زمستان
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نتايج آناليز دانهبندی رسوبات نشان میدهد که بيشترين ميزان
رسوبات سيلتی -رسی در ايستگاه  1و پس از آن بهترتيب در ايستگاههای
 2و  3وجود دارد .همچنين بيشترين درصد رسوبات سيلتی -رسی در
منطقه بين جزر و مدی ايستگاه  1میباشد ) .(St1Mtهمچنين در کل
میتوان گفت پس از رسوبات سيلتی -رسی ،رسوبات ماسهای ريز در
بيشتر سطوح جزر و مدی از رسوبات غالب هستند (شکل  5و .)6
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شکل  :5آنالیز دانهبندي رسوبات ایستگاههاي مختلف نمونهبرداري
حراي مل گنزه در فصل زمستان

سال دهم ،شماره  ،3پاییز 1397

شکل  :8شوري آب در دو فصل تابستان و زمستان در سطوح
جزر و مدي مختلف نمونهبرداري

دامنه  pHبين ( )7/8-73/31در تابستان و ( )7/8-66/56در
زمستان بود و اختالف معنیداری بين فصول و ايستگاههای مختلف
مشاهده نشد (( )P>0/05شکل .)9

شکل  :6آنالیز دانهبندي رسوبات ایستگاههاي مختلف نمونهبرداري
رویشگاه حراي مل گنزه در فصل تابستان

در اين بررسی حداکثر و حداقل دمای آب در تابستان و زمستان
بهترتيب با ميانگين  40/50±0/37و  31/77±4/68اندازهگيری گرديد.
و بيشترين دما در دو فصل در ايستگاه  Mtمشاهده شد (شکل .)7

شکل  pH :9آب در دو فصل تابستان و زمستان در سطوح جزر و
مدي مختلف نمونهبرداري

مقادير  Ehدر همه ايستگاهها و فصول منفی بود .حداکثر مقدار
آن در زمستان ثبت گرديد .مقدار اين فاکتور دارای مقاديری بين
( -108/33mvو  )-94/38در تابستان و ( -106/77mvو  )-68/27در
زمستان بود ،که ميانگين آن در زمستان بيشتر از تابستان بود .اين
فاکتور بين ايستگاههای مختلف متغير و کمترين مقدار آن بهترتيب در
ايستگاههای  Ltو  Mtمشاهده شد و بيشترين در ايستگاه  Htديده شد
(شکل .)10

شکل :7دماي آب در دو فصل تابستان و زمستان در سطوح جزر
و مدي مختلف نمونهبرداري

ميزان شوری آب رنجی بين 35-65 pptدارا بود و کمترين ميزان
شوری در فصل زمستان در ايستگاه  Htو بيشترين ميزان شوری در
فصل تابستان در ايستگاه  Mtمشاهده گرديد (شکل  .)8اما باالترين شوری
در سطوح جزر مدی در ميانگين دو فصل مربوط به نواحی ميان
کشندی ( )55/9±11/97و کمترين آن مربوط به نواحی پايينکشندی
( )48/8±57/22بود (شکل.)8

شکل  :10پتانسیل احیا (برحسب میلیولت) در دو فصل تابستان
و زمستان در سطوح جزر و مدي مختلف نمونهبرداري
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ميانگين فراوانی کل گروههای مايوفونی در فصل تابستان و زمستان
بهترتيب ( )149±1986/88و ( )293±2432/93فرد در هر  10سانتیمتر
مربع بود و اختالف معنیداری بين اين دو فصل مشاهده نشد ()p>0/05
(شکل .)11

شکل  :13میانگین فراوانی مایوفونا (فرد در  10سانتیمترمربع) در
فصل زمستان در ایستگاههاي مختلف

شکل  :11میانگین فراوانی کل گروههاي مایوفونی در دو فصل
تابستان و زمستان

در اين بررسی  7رده تاکسونوميک شامل نماتودا ،پاروپايان ،روزنه
داران ،استراکودا ،دوکفهایها ،شکمپايان ،کرمهای کمتار حضور داشتند
که نماتودا دارای بيشترين درصد فراوانی( )%48و پس از آن بهترتيب،
روزنهداران با  ،% 24استراکودا  ،% 10پاروپايان  ،% 6شکمپايان ،% 6
دوکفهایها  %5و کرمهای کمتار  %1قرار داشت .میتوان گفت در بين
گروههای بیصدف ،بهترتيب نماتودا و پس از آن پاروپايان راسته هارپکتی
کوئيد ( )Harpacticoidدارای بيشترين فراوانی بودند و گروههای غالب
را تشکيل میدادند و در بين گروههای صدفدار بهترتيب روزنهداران،
استراکودا دارای بيشترين درصد فراوانی و پس از آنها بهترتيب
شکمپايان و دوکفهایها قرار داشتند (شکل .)12

در اين مطالعه بيشترين فراوانی در تابستان در بين ايستگاههای
نمونهبرداری بهترتيب متعلق به ايستگاه  ،)95±1016/76( 1ايستگاه 3
( )53±587/63و ايستگاه  )41±383/95( 2فرد در هر سانتیمتر مربع
بود (شکل .)14

شکل  :14میانگین فراوانی مایوفونا (فرد در  10سانتیمتر مربع) در
فصل تابستان در ایستگاههاي مختلف

نتايج اين مطالعه نشان داد که در ايستگاه  1در دو فصل ،از
به سمت سطوح  Ltتراکم مايوفونا کاهش میيابد و بيشترين تراکم
در دو فصل در ايستگاه  Htمیباشد (شکل.)15
Ht

شکل  :12درصد فراوانی گروههاي مختلف مایوفونی رویشگاه

شکل :15میانگین فراوانی مایوفونا (فرد در 10سانتیمتر مربع) در

حراي مله گنزه

فصل زمستان و تابستان در سطوح جزر و مدي مختلف ایستگاه 1

نتايج نشان داد که بيشترين فراوانی مايوفونا در زمستان در بين
ايستگاههای نمونهبرداری بهترتيب متعلق به ايستگاه ،)139±1217/77( 1
ايستگاه  )85±694/64( 2و ايستگاه  )74±521/53( 3فرد در هر سانتیمتر
مربع میباشد (شکل .)13
390

ايستگاه  2در دو فصل تراکم مايوفونا از  Htبه سمت  Ltدارای
روند افزايشی بود و بيشترين تراکم در ايستگاه  Ltمشاهده گرديد
(شکل.)16
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شکل  :16میانگین فراوانی مایوفونا (فرد در  10سانتیمتر مربع) در
فصل زمستان و تابستان در سطوح جزر و مدي مختلف ایستگاه 2

در ايستگاه  3تراکم مايوفونا در دو فصل در ايستگاه  Htو
بيشتر از ايستگاه  Mtبود .بهعبارتی ايستگاه  Mtدارای کمترين تراکم
بود (شکل .)17
Lt

شکل  :17میانگین فراوانی مایوفونا (فرد در  10سانتیمتر مربع) در
فصل زمستان و تابستان در سطوح جزر و مدي مختلف ایستگاه 3

بحث
کربن آلی کل ) :(TOCاکوسيستمهای بين جزر و مدی مانگرو
يکی از محيطهای بينابينی مهم برای چرخه کربن در بسياری از
محيطهای ساحلی گرمسيری میباشند .نرخ توليد اوليه در اکوسيستمهای
مانگرو باال بوده و منجر به افزايش مواد آلی در رسوبات اکوسيستمهای
دريايی میگردد .درختان مانگرو ،ميکروآلگها ،ماکروآلگها و جلبکهای
سبز -آبی ،مسئول ايجاد بخش عمدهای از توليدات اوليه در اکوسيستمهای
مانگرو میباشند ) .)1995 ،Leeالبته منابع ديگر نيز احتماالً ورودیهای
مهم کربن آلی را فراهم کرده که شامل :مواد آلوکتونوس رودخانهای يا
دريايی (علفهای دريايی) ،توليدات آتوکتونوس توسط ماکروآلگها يا
ميکروآلگهای کفزی يا اپیبنتيک و نهايتاً توليدات محلی ستون آب
توسط فيتوپالنکتونها میباشند ) Boillenو همکاران .)2004 ،همچنين
حضور باالی جانوران در رسوبات دانه ريز بر افزايش سطح مواد آلی در
محيط میافزايد ) Brownو  .)2006 ،MacLachlanدر اين بررسی
مقدار کربن آلی کل رسوبات در فصل زمستان بيشتر از تابستان بود.
بهنظر میرسد که افزايش ريزش برگ درختان حرا باعث افزايش ميزان

کربن آلی کل در اين فصل میگردد ) Alongiو همکاران.)2000 ،
همچنين ) )1998 ،Hegazyاکولوژی گونه  Avicenia marinaرا در
خليج فارس مورد بررسی قرار داد .او بيان کرد که حداکثر مقدار ريزش
برگها در فصل زمستان و حداقل مقدار آن در فصل تابستان مشاهده
میشود .بنابراين میتوان نتيجه گرفت که ريزش برگ مانگرو ،دليل
مهمی برای تغيير مقدار مواد آلی و کربن آلی کل در رسوبات ،در طول
فصول مختلف میباشد .همچنين بيان شده که بيش از  30-60درصد
توليدات اوليه مانگروها به ريزش برگها اختصاص داده میشود )Bunt
و همکاران1979 ،؛ 2005 ،Alongi؛ Torres-Partو .)2005 ،Schizas
عالوه بر اين ،افزايش دما منجر به افزايش تجزيه شيميايی و زيستی
مواد آلی و در نهايت باعث کاهش کربن آلی کل در فصل گرم میگردد
) Alongiو همکاران .)2000 ،در مطالعات (نامجو و کمالیفر)1389 ،
نيز بر روی حرای بردستان چنين نتايجی بهدست آمد .ميزان کربن آلی
کل در ايستگاه  1نسبت به ايستگاه 2و 3بيشتر بود که میتوان آنرا
بهدليل پوشش گياهی بيشتر و انبوهتر مانگروها در ايستگاه  1که منبع
مواد آلی در رسوبات مانگرو میباشند نسبت به دو ايستگاه ديگر دانست.
همچنين درصد باالتر رسوبات دانه ريز سيلتی -رسی در اين ايستگاه
نيز دليل ديگر آن میباشد ،چرا که ذرات دانه ريز مواد آلی بيشتری
را در خود نگه میدارند .همچنين ) Grayو  )2009 ،Elliotبيان کرد
که رسوبات دانه ريز بهعلت بيشتر بودن نسبت سطح به حجم مواد
آلی را نيز بيشتر در درون خود حفظ مینمايد و ايستگاههای  2و 3
دارای مقادير کمتری از رسوبات سيلتی -رسی هستند .در اين بررسی
نتايج حاصل از آناليز همبستگی نيز نشان داد که همبستگی مثبت
معنیداری در سطح  0/05بين رسوبات سيلتی -رسی و ميزان کربن
آلی کل وجود دارد .همچنين بهدليل شرايط مساعد در منطقه جنگلهای
حرا و ديگر پوششهای گياهی از منطقه  Htگسترش يافته ،در منطقه
 Mtپوشش تنکتر شده و در منطقه  Ltپوشش گياهی کمتر شده و با
فواصل بيشتری حضور دارند.
در بين سطوح جزر و مدی در ايستگاه  1سطوح جزر و مدی Ht
و  Mtدارای بيشترين مقدار کربن آلی کل بودند و ايستگاه  Ltدارای
مقادير کمتری بود .که دليل آن را میتوان به حضور انبوه درختان مانگرو
و پوششهای گياهی و جلبکی در منطقه  Htو  Mtخصوصاً در Ht
نسبت داد که که منبع عمده و اصلی مواد آلی است .همچنين بهدليل
غالبيت باالی رسوبات دانه ريز سيلتی-رسی در اين ايستگاهها که سبب
نگهداری محتوای بيشتر مواد آلی میگردند ،کمتر بودن مقدار کربن
آلی کل در ايستگاه  Ltرا میتوان به حضور بسيار کمتر پوششهای گياهی
و همچنين وجود رسوبات دانه درشتتر که مواد آلی کمتری را در
خود نگه میدارند ،نسبت داد .از آنجاکه اين ايستگاه توسط امواج و
جريانات تحت تأثير قرار میگيرد ،افزايش عمل امواج و جريانات جزر
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و مدی منجر به شستشوی مواد آلی و در نتيجه کاهش کربن آلی کل
میگردد .عالوه بر اين ،ذرات درشت ،مواد آلی کمتری را در خود نگه
میدارند ) Grayو  .)2009 ،Elliotميزان کربن آلی کل در سطوح جزر
و مدی ايستگاههای 2و  3دارای يک روند افزايشی از  Htبه سمت Lt
بود که دليل آن را هم میتوان اينگونه بيان کرد که در اين ايستگاهها
رسوبات دانه ريز که همبستگی معنیدار و مثبتی با ميزان کربن آلی کل
دارند از سطوح باالی جزر و مدی به سمت سطوح پايين جزر و مدی
دارای يک روند افزايشی میباشند.
دانهبندي :از بررسی نمودارهای موجود آشفتگیهای متعددی در
الگوی رسوبگذاری در نقاط نمونهبرداری در بين فصول مشاهده شد
که اين حاکی از پيچيدگی منابع رسوبگذاری میباشد .منابع تأمين
کننده رسوبات اعم از جزر مد امواج ،تالطم دريا ،بارش بارانهای موسمی
حرکت آب در آبراهههای ساحلی میباشد .همچنين شکل توپوگرافی
سواحل نيز در ترسيم الگوی رسوبگذاری نقش مهمی ايفا مینمايد.
عالو ه بر اين عاربی و همکاران ( )1391مدهای حداکثری بهاره را نيز
دليل ديگری بر پيچيدگی الگوی رسوبگذاری مطرح میکنند که در
آن آب با نفوذ در دورترين نقاط از خشکی آبراهههای ساحلی سبب
انتقال رسوبات به هنگام جزر از خشکی به سواحل میشود .کمالیفر
( )1389بيان کرد که اگر اکوسيستمهای حرا از معرض مستقيم امواج
دريا در امان بمانند باعث ثبات در بافت رسوبات خواهند شد .ناحيه
جنوبی حرای مِلِ گُنزه در مطالعه اخير بهدليل برخورد مستقيم با آب
دريا ضمن تغيير و تبديل پيوسته در طی سال الگويی پيچيده از تغيير
بافت رسوبات را داشته است .نامجو و کمالی فر ( )1389همچنين اذعان
داشتند که بهطورکلی حجم رسوبات دانه ريز از سطوح باالکشندی به
سطوح پايينکشندی در حال افزايش است که اين نيز در مطالعه اخير
تصديق شده است .همچنين انتظار میرود رسوبات دانه درشت عمدتاً
در مناطقی ديده شود که تالطم و تحرک سبب شستشوی رسوبات دانه
ريز شده بالعکس انتظار بر آن است که رسوبات دانه ريز بيشتر در
مناطقی ديده شود که آب بهدليل آرامش و سکون فرصت بيشتری را
برای رسوبگذاری ذرات دانه ريز و سبک فراهم آورده باشد )،Nybakken
 .) 1997از سوی ديگر درختان مانگرو ،مکانيزمی را برای به دام اندازی
رسوبات ايجاد کرده و ذرات رسوبی را با استفاده از ساختار پيچيده
ريشههای خود ،به دام انداخته و باعث افزايش رسوبگذاری رسوبات
نرم میگردند ) Kathiresanو .)2001 ،Bingham
همچنين مطالعه اخير نشان داد که نقاط برخوردار از پوششهای
حرا از رسوبات نرمتر و نقاط محروم از پوشش از رسوبات درشتتری
تشکيل شده است .اين درختان در محيطهای ساحلی به مثابه سدی
در برابر آشفتگی دريا عمل کرده که اين سبب میشود که رسوبات نرم
معلق در سايه اين آرامش فرصت و قدرت بيشتری برای رسوبگذاری
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بيابند .مطالعات  Liuو همکاران ( )2006نشان داد که نيروهای
هيدروديناميکی يک فاکتور کليدی در تعيين ترکيب دانهبندی رسوبات
میباشند ،همچنين  Bryanو  )1992) Longstonبيان کردند که نيروهای
هيدروديناميکی بهعنوان مهمترين فاکتور تعيينکننده ميانگين دانهبندی
بيشتر در مناطق در معرض امواج و جريانات و دانهبندی کوچکتر در
مناطق پناهگاهی میشود .در اين بررسی نتايج حاصل از دانهبندی
نشان داد که ايستگاه  1دارای بيشترين درصد رسوبات دانهريز سيلتی
رسی است که بهدليل پوشش متراکم و حضور بيشتر گياهان حرا در
اين منطقه و به دام انداری سوبات دانهريز توسط ريشههای حرا دارای
بافت نرمتر و رسوبات دانه ريزتر میباشد.
دما :در اين بررسی حداکثر و حداقل دمای آب در تابستان و زمستان
بهترتيب با ميانگين 40/50±0/37و  31/77±0/468اندازهگيری گرديد.
و دمای آب در تابستان و زمستان روند مشابهی را از  Htبه سمت Lt
طی میکرد بيشترين دما در دو فصل در ايستگاه  Mtمشاهده شد
(شکل  .)9بهدليل شرايط زيست در اين منطقه از  Htدرختان حرا رشد
کرده ،در منطقه ميانی) (Mtپوشش کم میشود و در  Ltدرختان و
پوشش گياهی با فاصله زياد از هم ديده میشود که دمای باال در منطقه
 Mtرا میتوان به کاهش حضور پوشش گياهی و تاج پوش درختان مانگرو
در اين ايستگاه و قرارگيری در معرض هوا و تابش خورشيد دانست .در
بين سطوح جزر و مدی مختلف ،ميزان غرقابی شدن در اثر جزر و مد،
دليل اصلی تغيير دما میباشد ) .)1997 ،Nybakkenپريود کمتر آب
گرفتگی سطوح جزر و مدی باالتر ،مدت زمان قرارگيری اين سطوح را در
معرض هوا افزايش داده و منجر به افزايش دمای آنها ،در فصول گرم و
کاهش دما در فصول سرد میگردد .سطوح جزر و مدی پائينتر که در
معرض آب قرار دارند ،ظرفيت باالی نگهداری گرما را دارند ،اين ظرفيت
باعث ثبات دمای آب در سطوح جزر و مدی پائين میگردد ،در نتيجه
تغييرات دمای آب در سطوح جزر و مدی باالتر و پايداری اين پارامتر در
سطوح پائينتر جزر و مدی ،اين دو روند دمای آب را در تابستان و زمستان
ايجاد میکند .البته در منطقه  Htبهدليل حضور زياد درختان مانگرو و
وجود تاجپوش درختان و ايجاد سايه دارای دمای کمتری میباشد.
شوري :در اين بررسی بيشترين شوری در تابستان و کمترين آن
در زمستان رخ داده است .از آزمون ضريب هميستگی مشخص شد که
شوری با دما همبستگی مثبت معنیداری دارد .افزايش دما و افزايش
تبخير در فصول گرم شوری نواحی ساحلی را افزايش میدهد .از سويی
در اين مطالعه ميزان شوری در سطوح جزر و مدی باالتر ( Mtو  )Htبيشتر
از  Ltبود که بهنظر میرسد افزايش تبخير در سطوح باالتر دليل اين امر
باشد .کمالیفر و نامجو ( )1389نيز در مطالعه خود بر روی درختزار حرای
بردستان شوری باالی مناطق باالدست را به تبخير باالی اين مناطق
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نسبت به نواحی پاييندست بر شمردهاند .ميزان شوری در  Mtدر دو
فصل باالترين مقدار خود را داشت که دليل آن را میتوان به باالتر
بودن دما در دو فصل در اين ايستگاه نسبت داد که سبب افزايش تبخير
بيشتر میگردد .شوری بهعنوان يک فاکتور مهم و مؤثر در توزيع
مايوفونا شناخته است ،اگرچه در اين مطالعه همبستگی معنیداری بين
اين فاکتور و تراکم مايوفونا مشاهده نشد.
 :pHمقدار  pHدر همه ايستگاهها و فصول تقريباً ثابت بود و اختالف
معنیداری بين فصول و ايستگاههای مختلف مشاهده نشد .با توجه به
ثبات  ،pHبهنظر میرسد که توزيع ،تنوع و ترکيب گونههای مايوفونا
بهوسيله اين فاکتور تحت تأثير قرار نمیگيرد .نامجو ( )1389در مطالعه
خود بر روی مايوفونای درختزار حرای بردستان بيان نموده که pH
ثابت و توزيع ،تنوع و ترکيب گونههای مايوفونا بهوسيله اين فاکتور
تحت تأثير قرار نمیگيرد .چيزی که در مطالعات ولوی ( ،)1376ميردار
( )1381و عاربی ( )1391نيز گزارش شده است.
پتانسیل احیا ) :(Ehميزان  Ehنشاندهنده فرآيند احيا و
اکسيداسيون در تماس با آب و خاک میباشد .ميزان پائين  ،Ehنشان
دهنده احيا باالست ،درحالیکه مقدار باالی آن نشاندهنده اکسيداسيون
باالست ) )2001،Guptaدر مطالعه حاضر ،حداقل مقدار  Ehدر فصل
تابستان مشاهده شد .میتوان گفت کاهش اکسيژن محلول در اين فصل
در نتيجه افزايش فعاليت زيستی و کاهش پتانسيل آب در نگهداری
اکسيژن ،منجر به کاهش شرايط در رسوبات و در نتيجه کاهش مقادير
 Ehمیشود Eh .منفی حاکی از فقر اکسيژن در رسوبات است .اين فقر
اکسيژن را میتوان به دانهبندی ريز رسوبات نيز مرتيط دانست آنجايی
که عمل تهويه به سختی صورت میپذيرد .در مجموع  Ehدر مطالعه
کفزيان بهعنوان شاخصی در جهت سنجش وضعيت کيفی اکسيژن در
آب و رسوبات عمل میکند .در حرای مِل ِگُنزه پتانسيل اکسايش-کاهش
در طول سال در حد فاصل  -120تا  -33/26ميلیولت قرار داشت .اين
نشان میدهد ميکروارگانيزمهای موجود در رسوبات شرايط بیهوازی
دارند .همچنين شدت پتانسيل اکسايش-کاهش محيط را به سمت قليايی
شدن سوق میدهد .بهطورکلی ،فاکتور  Ehدر توزيع و منطقهبندی
گونههای مختلف مانگرو در طول گراديان جزر و مدی ،مهم است (Matthijs
و همکاران .)1999 ،بهطورکلی میتوان اين گونه بيان کرد که احتماالً
 ،Avicenia marinaاستقرار در رسوباتی با شرايط احيا را ترجيح میدهد.
مایوفونا :در اين بررسی  7رده تاکسونوميک شامل نماتودا ،پاروپايان،
روزنهداران ،استراکودا ،دوکفهایها ،شکمپايان و کرمهای کمتار حضور
داشتند .در ميان گروههای مايوفونی صدفدار بيشترين تراکم متعلق
به روزنهداران ( )%24و پس از آن بهترتيب متعلق به استراکودا (،)%10
شکمپايان ( )%6و دوکفهایها ( )%5بود .بهعبارتی بهترتيب روزنهداران،

سال دهم ،شماره  ،3پاییز 1397

استراکودا دارای بيشترين درصد فراوانی و پس از آنها بهترتيب
شکمپايان و دوکفهایها بودند .در بين گروههای بیصدف مايوفونی نيز
بيشترين تراکم متعلق به نماتودا ( )%48و پس از آن پاروپايان راسته
هارپکتیکوئيد ( ،)% 6کرمهای کمتار ( )% 1قرار داشتند (شکل.)12
نتايج اين بررسی با نتايج حاصل از مطالعه ميردار و همکاران ()1383
در خورهای شمالی استان بوشهر ،همخوانی دارد .در بررسی حاضر ابتدا
روزنهداران و پس از آن استراکودا دارای بيشترين فراوانی بودند و
شکمپايان سومين گروه غالب را تشکيل میدادند .در مطالعهای که
پوروخشوری ( )1374بر روی مايوفونای صدفدار منطقه بين جزر و
مدی استان بوشهر انجام داد ،روزنهداران  ،استراکودا ،شکمپايان،
دوکفهایها و بريوزوئرها شناسايی شدند که روزنهداران دارای بيشترين
فراوانی و پس از آن بيشترين فراوانی متعلق به استراکودا و شکمپايان
بود .در مطالعهای که نامجو ( )1389بر روی مايوفونای درختزار حرای
بردستان استان بوشهر انجام داد در مجموع  4گروه صدفدار مايوفونی،
شناسايی گرديد که بيشترين فراوانی ،متعلق به روزنهداران و پس از
آن بهترتيب مربوط به استراکودا ،دوکفهایها و شکمپايان بود .نتايج
حاصل از مطالعه نامجو ( ،)1389ميردار و همکاران ( ،)1381پوروخشوری
و همکاران ( )1374و اين مطالعه ،بيانگر يکسان بودن گروههای غالب
مايوفونی در اين مناطق است .نتايج اين بررسی با نتايج اکثر مطالعات
مايوفونی ،ازجمله مطالعات  Sajanو همکاران ( )2009در دريای عربی
که نماتودا را بهعنوان گروه غالب مايوفونی با  ٪88تراکم و پس از آن
پاروپايان هارپکتیکوئيد با  ٪8تراکم معرفی کردند و همچنين با نتايج
بررسیهای  Fabianeو  )2003( Sergioدرجنگلهای مانگرو جنوب
برزيل و  Chinnaduriaو  )2007( Fernandoدر جنگلهای مانگرو ساحل
جنوبشرقی هند ،سازگار است .مطالعات  Negelkerkenو همکاران،
 )2008نيز اين نتايج را تأييد میکنند .در مطالعات  Fabianeو ،Sergio
 )2003در مانگروهای برزيل ،پاروپايان بهعنوان دومين گروه مايوفونی
بعد از نماتودا از نظر فراوانی ذکر شدهاند .نتايج بررسی نامجو ()1389
بر روی درختزار حرای بردستان نيز اين نتيجه را تاييد میکند .در اين
بررسی فراوانی روزنهداران بيشتر از استراکودا بود .مطالعات  Horneو
 )2000( Boomerنيز نشان داد که روزنهداران اغلب دارای فراوانی بيشتری
نسبت به استراکودا در آبهای دريايی هستند .در مطالعه نامجو ()1389
نيز تراکم روزنهداران بيشتر از استراکودا بيان شده است.
ميانگين تراکم مايوفونا در فصل زمستان ( )293±2432/93و در
تابستان ( )149±1986/88فرد در  10سانتیمتر مربع بود ولی اختالف
معنیداری بين دو فصل مشاهده نشد ) .)P<0/05در اين بررسی بهطور
کلی تراکم مايوفونا دارای اختالف معنیداری بين ايستگاههای مختلف
نمونهبرداری بود .ميانگين تراکم مايوفونا در ايستگاههای مختلف جنگل
حرای مل گنزه در فصل زمستان بهترتيب از ايستگاه ،)139±1217/77( 1
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ايستگاه  )85±694/64( 2و ايستگاه  )74±521/53( 3فرد در 10
سانتیمتر مربع بود .بهطوریکه بيشترين تراکم مربوط به ايستگاه 1
و پس از آن بهترتيب ،ايستگاه 2و  3بود (شکل  )13و بين ايستگاه 1
با ايستگاههای  2و  3اختالف معنیداری وجود داشت ) ،( P<0/05ولی
بين  2و  3اختالف معنیدار نبود ) .)P<0/05میتوان اين اختالف را به
تفاوت در محيط فيزيکی هر ايستگاه نسبت داد ،چرا که ايستگاههای
 2و  3که تقريباً دارای دانهبندی مشابهی بوده و ايستگاه  1دارای
بيشترين مقدار سيلت -رس میباشد .همچنين از نظر ميزان مواد آلی
تقريباً ايستگاههای  2و  3دارای روند مشابهی میباشند .از طرفی نتايج
حاصل از آناليز همبستگی نشان داد که همبستگی معنیدار مثبتی بين
تراکم مايوفونا و درصد سيلت و رس وجود دارد .بنابراين میتوان گفت
که رسوبات گلی ريز شرايطی را فراهم میکنند که افزايش بيشتر تراکم
مايوفونا را سبب میگردد که دليل آن را میتوان محتوای بيشتر مواد
آلی (منبع غذايی مايوفونا) ،در رسوبات گلی بيان کرد .نتيجه اخير ،در
مطالعه وزيریزاده ( )1375نيز بهدست آمد .ميردار و همکاران ()1383
بيان کردند که هرچه اندازه ذرات رسوبی کوچکتر باشد ،بر ميزان مواد
آلی آن افزوده شده و به تبع آن بر تعداد موجودات کفزی که وابستگی
فراوانی به بستر و مواد آلی دارند ،اضافه میگردد .در مطالعه Chinadah
و  )2001( Braideدر رابطه با حضور و توزيع مايوفونا در انواع مختلف
رسوبات ،آنها مشاهده کردند که تراکم مايوفونا در رسوبات سيلتی رسی
بيشتر از ماسهای بود.
در فصل تابستان نيز ميانگين فراوانی از ايستگاه ،)95±1016/76( 1
ايستگاه  )41±383/95( 2و ايستگاه  )53±587/63( 3فرد در هر سانتیمتر
مربع بود و بيشترين فراوانی متعلق به ايستگاه 1و سپس ايستگاه  3و
 2بود (شکل .)14نتايج نشان داد که همبستگی مثبت معنیداری بين
ميزان تراکم مايوفونا و ميزان کربن آلی کل و رسوبات سيلتی -رسی
وجود دارد .با توجه به اينکه ايستگاه  1بيشترين درصد رسوبات
سيلتی -رسی و کربن آلی کل را دارد و پس از آن ايستگاه  3دارای
درصد باالی رسوبات سيلتی رسی میباشد و کمترين مقدار رسوبات
دانهريز در ايستگاه  2حضور دارد ،اين نتايج قابل توجيه است .در بين
سطوح جزر و مدی ايستگاه  1در زمستان و تابستان تراکم مايوفونا
دارای يک روند کاهشی از  Htبه سمت  Ltمیباشد.
تراکم باالی نماتوفورها و بسترهای جلبکی (ميکروآلگها و ماکرو
آلگها) در اين ايستگاه خود سبب افزايش فراوانی مايوفونا میگردد،
چرا که دتريتوس حاصل از زيستگاههای گياهی بهعنوان يک منبع
غذايی برای بسياری از گروههای گياهخوار مايوفونی محسوب شده و از
طريق افزايش ميکروزيستگاههای مختلف ايجاد شده ،تنوع و تراکم
مايوفونا را افزايش میدهد .بهعالوه بهدليل حضور پايههای مانگرو و تاج
آنها و ديگر بسترهای گياهی ،اين منطقه برای موجودات بهصورت يک
394

منطقه پناهگاهی عمل میکند .بنابراين تراکم باالی درختان مانگرو در
ايستگاه  1نسبت به ايستگاه و همچنين در بين سطوح جزر و مدی
سطح  Htشرايط محيطی پايداری را برای تجمع موجودات فراهم مینمايد.
در سطوح جزر و مدی ايستگاه  2تراکم مايونا دارای يک روند افزايشی
از  Htبه  Ltمیباشد که بهدليل گراديان افزايشی کربن آلی کل از Ht
به  Ltو همچنين دانهبندی ريزتر در سطوح جزر و مدی پايين در اين
ايستگاه قابل توجيه است .در سطوح جزر و مدی ايستگاه  Ht ،3و Lt
دارای تراکم باال و مشابهی هستند که بهدليل شباهت دانهبندی و
محيط فيزيکی اين سطوح که دارای درصد سيلت-رس بيشتری نسبت
به  Mtمیباشند و همچنين درصد کربن آلی کل باالتر در اين دو سطح
نسبت به  Mtشاهد اين روند در تراکم مايوفونا بود.
آنچه که از نتايج مطالعات بر روی مايوفونای جنگل مانگرو مل
گنزه بهدست آمده نشان میدهد که ردههای مايوفونی شامل گروههای
مختلفی از بیمهرگان دريايی بوده که بيشترين تراکم متعلق به نماتودا
و پس از آن بهترتيب روزنهداران ،استراکودا ،دوکفهایها ،پاروپايان،
شکمپايان و کرمهای کمتار میباشد و نشاندهنده غنای مايوفونا در اين
اکوسيستم و نتيجتاً سالمت اکوسيستم میباشد .همچنين دو فاکتور
کربن آلی کل و رسوبات سيلتی -رسی از عوامل مهم و تاثيرگذار بر تراکم
مايوفونای اين اکوسيتم بوده که همبستگی مثبت و معنیداری با تراکم
مايوفونا داشتند .در بين ايستگاهها و سطوح جزر و مدی مختلف،
ايستگاههايی که دارای دانهبندی ريزتر بودند کربن آلی بيشتر و به تبع
آن تراکم بيشتری از مايوفونا داشتند .در پايان با توجه به اين که چنين
مطالعهای برای اولينبار است که در اين منطقه انجام شده است پيشنهاد
میگردد مطالعات دقيقتری در حد گونه و با تعداد ايستگاههای بيشتری
در اين منطقه انجام شود.
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