بررسي شاخصهاي تنوع زيستي شکمپايان مناطق بين جزر و مدي بندرهاي عسلويه و
بوشهر
احمدرضا کهن
دانشجوي کارشناسی ارشد جانوران دریا ،دانشکده علوم زیستی ،دانشگاه شهید بهشتی تهران
زهرا باد بردست
دانش آموخته زیست دریا ،دانشکده علوم دریایی و اقیانوسی ،دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر
تاریخ دریافت31/5/13 :

تاریخ پذیرش31/7/9:

چکيده
سواحل و مناطق بین جزر و مدي بهعنوان یکی از مهمترین بومسازگانهاي دریایی بوده که از نظر بومشناسی داراي اهمیت
ویژهاي میباشند .شکمپایان بهعلت حضور در بستر و قدرت اندک در تغییر مکان میتوانند بهعنوان شاخصی مهم بهمنظور
تعیین تاثیر مخرب فعالیتهاي انسان بر سواحل به کار روند .در این پژوهش شاخصهاي تنوع زیستی گونههاي شکمپایان
مناطق ساحلی بندر عسلویه و بندر بوشهر محاسبه و با هم مقایسه شدند .شاخصهاي غناي گونهاي مارگالف ،تنوع گونهاي
شانونوینر و غالبیت سیمپسون براي شکمپایان سواحل گلی ،ماسهاي و صخرهاي در دو منطقه محاسبه گردید .نتایج
نشاندهنده وجود تنوع باالي شکم پایان در دو منطقه بود .با توجه به نتایج بهدست آمده مشخص گردید که در فصل
زمستان نسبت به تابستان شاخصهاي غناي گونهاي مارگالف و غالبیت گونهاي سیمپسون کاهش یافته ولی شاخص
شانونوینر افزایش نشان میدهد .از نظر غنا و تنوع گونهاي بسترهاي گلی و ماسهاي عسلویه داراي تنوع باالتر نسبت به
بوشهر ولی بسترهاي صخرهاي بوشهر تنوع و غناي گونهاي باالتري را نشان دادند .باالترین میزان بهدست آمده براي تنوع
گونهاي و به تبع پایینترین میزان غالبیت گونهاي به بسترهاي صخرهاي بوشهر در فصل تابستان مربوط میشود و کمترین
تنوع گونهاي و باالترین میزان غالبیت به بسترهاي ماسهاي بوشهر در فصل زمستان تعلق دارد .بهطور کلی بر اساس نتایج
بهدست آمده میتوان نتیجه گرفت که گونههاي شکمپایی که بسترهاي سخت را براي زیست ترجیح میدهند در سواحل
بوشهر داراي تنوع باالتري هستند .همچنین شکمپایان حفار که بسترهاي نرم را ترجیح میدهند در سواحل عسلویه بیش از
بوشهر یافت میشوند.
واژههای کليدی :شاخصهاي تنوع زیستی ،شکم پایان ،منطقه بین جزر ومدي ،بوشهر ،عسلویه
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آنها  275گونه از  Gastropodaوجود داشت که 462

مقدمه
بر اساس تعریفی که کنوانسیون تنوع زیستی ( )CBDارائه
داده است ،تنوع زیستی پویایی و تحرک پیچیده گیاه ،جانور
و اجتماعات میکروارگانیسمی و اثرات متقابل محیط غیر
زنده به عنوان یک بخش و واحد کاربردي برآنهاست که در
سه سطح مختلف تنوع ژنی ،گونه اي و زیست بوم بررسی
می شود .سواحل و مناطق بین جزر و مدي به عنوان یکی
از مهمترین بومسازگانهاي دریایی از نظر بومشناختی داراي
اهمیت هاي ویژه اي می باشد ( Raffaelli and
 .)Hawkins, 1996از آن جا که  77درصد از شهرهاي
جهان در مناطق ساحلی قرار داشته و  37درصد صید جهانی
را

شامل

می

شوند

(

and

Webber

 ،)Thurman,1995شناخت بهتر این مناطق به
منظورحفظ سالمت آنها ،حیاتی به نظر می رسد (وزیري

گونه از آن قبال از این مناطق گزارش نشده بودند (امینی
یکتا .)1937 ،از دیگر پژوهشگرانی که به مطالعه نرم تنان
خلیج فارس پرداخته اند می توان به کشتی اقیانوس شناسی
آلمانی ) Biggs ،Meteor (1965و Grantier
) Basson ،(1960و همکاران ( )1377و Sharabati
) (1981اشاره کرد .اکثر این پژوهشها بر شناسایی گونه
هاي مختلف نرم تنان از جمله شکم پایان تاکید داشته است
( )Jones, 1986و تحقیقات اندکی به بررسی تنوع
زیستی در شکم پایان مناطق بین جزر و مدي پرداخته اند .با
بررسی هاي مستمر شاخص هاي تنوع زیستی در جمعیت
شکم پایان ساحلی یک ناحیه می توان به میزان تغییرات
فاکتور هاي مختلف آن پی برد (وزیري زاده و حسینی،
.)1932

زاده و حسینی .)1932 ،شکم پایان به علت حضور در بستر و

به منظور بهره برداري بهتر از خلیج فارس و سواحل ایرانی

قدرت اندک در تغییر مکان می توانند به عنوان یکی از

آن آگاهی از تنوع زیستی گونه هاي مختلف میکروبی،

بهترین شاخصها به منظور تعیین تاثیر فعالیتهاي مخرب

گیاهی و جانوري امري ضروري است ( Tabatabaie

انسان روي سواحل به کار گرفته شوند (.)Abbot, 2000

 .)and Amiri, 2010در این پژوهش شاخص هاي

مطالعات نرم تنان خلیج فارس از قرن  13میالدي آغاز شده

معروف و پرکاربرد تنوع زیستی شامل شاخص تنوع گونه

است (تجلی پور 1979 ،و .)Al-Khayat, 2005

اي شانونوینر (’ ،)Hغناي گونه اي مارگالف ( )Rو غالبیت

اولین مطالعات موجودات زنده مناطق پالژیک و بنتیک
خلیج فارس و دریاي عمان به تحقیقات محقق دانمارکی
پروفسور  Belgvadو همکاران وي (Thorson and
) Loppenthinمربوط می شود که به سال هاي 1397
تا  1393میالدي بر می گردد .در این تحقیقات گونه هاي
زیادي از جانوران بی مهره دریایی شناسایی شدند که
تعدادي از آنها براي اولین بار به جهان معرفی می شدند.
مجموع یافته هاي این محققین در چهار جلد کتاب به نام
Danish Scientific Investigation In Iran
بین سالهاي  1344تا  1343منتشر گردید (امینی یکتا،
 Standen .)1937درسال  1371و  Townsendو
 Melvillدر سال  1353فهرستی از نرم تنان خلیج فارس،
دریاي عمان و شمال دریاي عرب منتشر کردند که در بین

سیمپسون ( )Dبراي دو منطقه ساحلی که بسیار تحت تاثیر
فعالیت هاي انسانی قرار دارند یعنی بندر عسلویه و بندر
بوشهر محاسبه و مقادیر حاصله با هم مقایسه شدند .این دو
منطقه داراي تنوع باالي سواحل از نظر جنس بستر می
باشند و درنتیجه انتظار می رود مقادیر باالي تنوع و غناي
گونه اي در این دو منطقه به ثبت برسد .دما به عنوان یکی
از مهمترین عوامل موثر بر جانوران مناطق بین جزر و مدي
می تواند تاثیر زیادي در تغییرات شاخص هاي اکولوژیکی
بگذارد (کهن و بادبردست )1937 ،در نتیجه تغییرات شاخص
هاي اکولوژیکی در فصول زمستان و تابستان نیز مورد
بررسی قرار گرفت .از آنجایی که گونه هاي مختلف شکم
پایان بسترهاي متفاوت را براي زیستن ترجیح می دهند
وجود تنوع باال در نوع بستر سواحل دو منطقه بوشهر و
عسلویه می تواند بر میزان تنوع و غناي گونه اي شکم
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پایان موثر باشد .به طور کلی این پژوهش قصد دارد در ابتدا

جدول  -1جنس رسوبات بستر در ترانسکت هاي مختلف در

گونه هاي شکم پایان بین جزر و مدي سواحل عسلویه و

دو ایستگاه عسلویه و بوشهر

بوشهر را شناسایی و سپس تنوع و غناي گونه اي شکم
پایان این مناطق را مشخص نماید .همچنین مقایسه اي
بین تنوع گونه اي شکم پایان در فصل گرم و سرد داشته
باشد و در پایان تاثیر جنس بستر بر تنوع گونه اي شکم

ترانسکت

ترانسکت

ترانسکت

ترانسکت

ترانسکت

ایستگاه

)T1( 1

)T2( 5

)T3( 9

)T4( 4

)T5( 2

عسلویه

ماسه اي

سنگی

سنگی

گلی-

گلی

بوشهر

گلی

ماسه اي

پایان را مورد بررسی قرار دهد و نشان دهد که شکم پایانی

ماسه

صخره

صخره

صخره

اي-

اي

اي-ماسه

اي-ماسه

که سواحل با بستر نرم یا سخت را ترجیح می دهند و در

صخره

اي

اي

کدام منطقه بیشتر هستند.

اي

مواد و روش ها
منطقه مورد مطالعه
در این پژوهش مناطق جزر و مدي سواحل بندر عسلویه و
بندر بوشهر مورد بررسی قرار گرفت (شکل  .)1ایستگاه
عسلویه در طول جغرافیایی  52.36’ - 52.40’ Eو

شکل  -1موقعیت ایستگاه هاي مورد بررسی در سواحل
خلیج فارس و موقعیت ترانسکت ها در دو ایستگاه مورد
بررسی

عرض جغرافیایی  27.24’ - 27.29’ Nقرار دارد .این
منطقه داراي ساحلی قلوه سنگی و ماسه اي در قسمت هاي
شمالی تر ،سواحل گلی در بخش هاي جنوبی و مجاور
خورها و جنگل هاي حرا می باشد (شریفی پور و همکاران،
 .)934ایستگاه بوشهر با طول جغرافیایی

50.51’ -

 50.57’ Eو عرض جغرافیایی 28.49’ - 28.59’ N
به صورت شبه جزیره اي در شمال خلیج فارس قرار دارد .از
نظر نوع رسوبات ساحل داراي سواحل گلی در نواحی
شمالی ،ماسه اي و صخره اي در نواحی مرکزي و جنوبی
می باشد .در بخش هاي کوچکی از نواحی شمالی درختان
حرا در سطحی محدود رویش یافته اند که وجود این درختان
به افزایش تنوع زیستی کمک می کند .سواحل صخره اي
آن در قسمت جنوبی طبیعی و در قسمت هاي میانی
مصنوعی بوده و شامل موج شکن ها می باشد .به طور کلی
می توان گفت که از نظر جنس رسوبات بستر ،هر دو
ایستگاه داراي تنوع باالیی می باشند و انواع سواحل با
رسوبات نرم (گلی و ماسه اي) و بستر سخت (سنگی و
صخر ه اي) در عسلویه و بوشهر وجود دارد.

نمونهبرداری
در سواحل مختلف نمونه برداري در  2ترانسکت صورت
گرفت ( )Gray, 2002و میانگین این  2تکرار به عنوان
تراکم گونه هاي شکم پایان براي یک متر مربع در نظر
گرفتهشد ( .)Holmes and McIntyre, 2004در
هر ترانسکت تعداد گونه هاي شکم پا و تعداد افراد هر گونه
شمارش شد .در سواحل گلی و ماسه اي به منظور شناسایی
گونه هاي حفار تا عمق  12سانتی متري رسوبات با استفاده
از یک بیلچه مورد بررسی قرار گرفت .نمونه هاي جمع
آوري شده پس از شست و شو با آب دریا در فرمالین %2
فیکس گردید (.)Tabatabaie and Amiri, 2010
به منظور شناسایی گونه ها از کلید هاي شناسایی معتبر
استفاده گردید که مهمترین آنها شامل :اطلس نرمتنان خلیج
فارس و دریاي عمان (حسین زاده صحافی،)1973 ،
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)Tunnell et ،Bouchet and Rocroi (2005
) Abbott et al. (2001) ،al. (2010و Abbott
) and Morris (2001می باشد .در این پژوهش براي

نتايج

هر ایستگاه دو مرحله نمونه برداري انجام گرفت :نمونه

در طی نمونه برداري  93گونه از شکم پایان مناطق جز و

برداري اول در تابستان  1937و نمونه برداري دوم در

ومدي در ایستگاه عسلویه و  53گونه در ایستگاه بوشهر

زمستان همان سال.

شناسایی گردید (جدول  .)5اطالعات مربوط به تراکم و
فراوانی این گونه ها در دو ایستگاه ثبت گردید .اطالعات

تحليل دادهها

حاصله از شاخص هاي تنوع زیستی شامل شاخص غناي

به منظور محاسبه تنوع زیستی شکم پایان ایستگاه هاي

گونه اي مارگالف ،تنوع گونه اي شانون-وینر و غالبیت

مورد بررسی از شاخص هاي غناي گونه اي مارگالف

سیمپسون براي هر دو ایستگاه و در فصول زمستان و

( )Margalef, 1958که از فرمول زیر محاسبه می شود،

تابستان در جدول  9آمده است .در ایستگاه عسلویه در فصل

استفاده گردید.

تابستان در مجموع  1425نمونه شکم پا و در زمستان 1157
نمونه شکم پا از مناطق جزر و مدي جمع آوري گردید

.

(جدول  .)5از گونه هاي جمع آوري شده  57گونه از سواحل
با بستر سخت (صخره اي و قلوه سنگی) 17 ،گونه در

در این فرمول  Rشاخص غناي گونه اي مارگالف S ،تعداد
گونه هاي مشاهده شده و  Nتعداد کل فراد مشاهده شده از
تمام گونه هاست.

سواحل ماسه اي و  19گونه در سواحل گلی جمع آوري
گردید .شایان ذکر است که بعضی گونه ها در دو یا سه نوع
بستر یافت شدند .در ایستگاه بوشهر در مجموع  1122نمونه
در فصل تابستان و  342نمونه در فصل زمستان از شکم

براي محاسبه تنوع گونه اي و غالبیت به ترتیب از شاخص

پایان جمع آوري شد (جدول  57 .)5گونه از سواحل سخت،

تنوع گونه اي شانون وینر ( Shannon, 1948و

 3گونه از سواحل ماسه اي و  7گونه از سواحل گلی

 )Weaver and Shannon, 1949و شاخص غالبیت

شناسایی شد.

سیمپسون ( )Simpson, 1949استفاده گردید .که از
فرمول هاي زیر محاسبه می شوند.
جدول  -5فراوانی گونه هاي شکم پایان بین جزر ومدي

∑

شناسایی شده
∑

نوع رسوبات محل
جمع آوري

’ Hشاخص تنوع گونه اي شانون-وینر pi ،نسبت تعداد
افراد یک گونه به کل افراد ( )ni/Nو  Dشاخص غالبیت
سیمپسون می باشد.
در انجام آنالیزهاي آماري نرم افزار هاي Excel 2007
 Microsoftو  SPSS Ver.19مورد استفاده قرار
گرفتند.

عسلویه

بوشهر

گونه ها

تابستان

زمستان

تابستان

زمستان

صخره اي

17

8

52

42

Acmaea profunda

صخره اي و شنی

24

13

39

21

Anachis misera

ماسه اي و سنگی

3

0

8

0

سنگی

0

0

7

2

Architectonica
perspectiva
Atys cylindricus

گلی و ماسه اي

0

0

19

16

Bufonaria echinata

صخره اي و ماسه

60

24

59

55

Bulla ampulla

اي
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Caecum gracile

1

12

0

0

گلی

Calyptraea
edgariana
Cerithidea cingulata

0

7

0

0

شنی

16

18

35

51

گلی و شنی

Cerithidium
cerithinum
Cymatium aquatile

12

16

0

0

سنگی

5

19

11

11

صخره اي

Euchelus asper

42

61

21

44

سنگی و صخره

Iravadia quadrasi

1

1

0

0

گلی

Mitrella blanda

33

41

25

38

گلی و ماسه اي

Mitrella misera

10

21

16

26

گلی

Murex scolopax

0

1

0

4

گلی

N.arcularius
plicatus
Nassarius
deshayesiana
Nerita adenesis

19

27

12

29

سنگی

32

36

9

31

شنی و سنگی

63

75

42

66

صخره اي

Nerita textile

75

90

48

76

سنگی

Neverita didyma

9

14

13

12

ماسه اي

Oliva oliva

1

0

0

1

سنگی

Olival balbusa

2

2

2

2

اي

ماسه اي و سنگی
و

اي

صخره

Planaxis sulcatus

12

45

105

Siphonaria
tenuicostulto
Stenothyra arabica

42

47

22

12
2
24

12

14

0

0

گلی

Stocsicia annulata

1

0

0

0

گلی

سنگی
صخره اي

decorus
persicus
Telescopium
telescopium
Thais mutabilis

2

2

1

5

ماسه اي

13

27

0

0

گلی

8

12

10

8

گلی

Thais savignyi

5

6

21

13

صخره اي

Triphora perversa

16

20

29

23

ماسه اي-سنگی

Trochus erythraeus

20
6
60

227

95

صخره اي

80

27

12
9
36

Strombus

Trochus radiatus

و

اي

صخره
سنگی

Turbo coronatus
Turbo radiatus
Turitella fultoni
Umbonium
vestiarium
جمع کل

10
8
10
5
61

صخره اي

132

109

115

83

12
6
97

79

47

56

گلی
گلی و ماسه اي

12

21

17

21

11
20

1452

845

11
55

صخره اي

ماسه

،)19(گلی
.)17(اي
)57(سخت
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جدول  -9شاخص هاي تنوع زیستی شکم پایان شناسایی

به تبع پایین ترین میزان غالبیت گونه اي به بستر هاي

شده

صخره اي بوشهر در فصل تابستان مربوط می شود ( = ’H
تنوع

شاخص
زيستي

فصل

زمستان
غناي

شاخص
مارگالف ()R

تابستان

زمستان
تنوع

شاخص
شانونوینر (’)H

تابستان

زمستان
شاخص

غالبیت

سیمپسون ()D
تابستان

 )2.606, D = 0.088و کمترین تنوع گونه اي و

نوع

ايستگاه

ايستگاه

بستر

عسلويه

بوشهر

باالترین میزان غالبیت به بستر هاي ماسه اي بوشهر در

گلی

2.301

1.197

ماسه اي

2.165

1.457

فصل زمستان تعلق دارد ()H’ = 1.645, D = 0.205

صخره اي

2.797

2.913

گلی

2.149

1.128

(جدول  .)9از آنجا که با افزایش پایداري محیط ،تنوع گونه

ماسه اي

2.055

1.388

اي افزایش و غالبیت کاهش می یابد .بسترهاي ماسه اي

صخره اي

2.707

2.778

گلی

2.022

1.668

که کمترین پایداري را دارا می باشند داراي باالترین غالبیت

ماسه اي

1.844

1.645

و کمترین تنوع گونه اي هستند (جدول  .)9علت تفاوت در

صخره اي

2.239

2.517

گلی

2.129

1.715

ماسه اي

2.059

1.705

صخره اي

2.572

2.606

کننده محیط زیست شکم پایان دانست که به علت کم

گلی

0.171

0.204

تحرک بودن و کفزي بودن شکم پایان تاثیر بیشتري بر آنها

ماسه اي

0.192

0.205

صخره اي

0.110

0.099

گلی

0.148

0.197

ماسه اي

0.153

0.201

صخره اي

0.095

0.088

شاخص هاي تنوع زیستی را می توان وجود عوامل آلوده

دارد (.)Andrew, 1996
یکی از کاربردهاي شاخص تنوع گونه اي شانون تشخیص
میزان سالمت و آلودگی محیط است که طبق آن در صورتی
که شاخص تنوع گونه اي شانون صفر تا  1باشد محیط

بحث

بسیار آلوده ،اگر بین  1-9باشد محیط داراي حد متوسط

با توجه به نتایج به دست آمده می توان نتیجه گرفت که غنا
و تنوع گونه اي شکم پایانی که سواحل داراي بستر هاي
گلی و ماسه اي را ترجیح می دهند در عسلویه بیش از
بوشهر می باشد (جدول  .)9باالترین غناي گونه اي در
بسترهاي صخره اي ایستگاه بوشهر و در فصل زمستان ( R
 )= 2.913و کمترین غناي گونه اي در بستر هاي گلی
بوشهر و در فصل تابستان ثبت گردید ( .)R = 1.128با
توجه به نتایج به دست آمده می توان استنباط کرد که به
طور کلی در ماه هاي سرد سال غناي گونه اي شکم پایان
باال تر است که این موضوع با توجه به دماي بسیار باالي
منطقه شمالی خلیج فارس در فصل تابستان و دماي مناسب
این منطقه در فصل زمستان منطقی به نظر می رسد .از نظر

آلودگی و اگر بیش از  9باشد نشان دهنده نبود آلودگی و
سالمت محیط است ( .)Welch, 2003بر اساس این
نکته می توان نتیجه گرفت که دو ایستگاه عسلویه و
بوشهر داراي حد متوسط آلودگی می باشند .به دلیل وجود
جنگل هاي حرا در ایستگاه عسلویه گونه هایی که رسوبات
گلی را می پسندند به نسبت بیش از ایستگاه بوشهر می
باشند (جدول  .)5گونه هاي شکم پایان که بستر هاي
سخت و صخره اي را براي زیست انتخاب می کنند در
بوشهر نسبت باالتري از کل تعداد گونه ها را به خود
اختصاص داده اند که این به علت وجود سواحل صخره اي
طبیعی و موج شکن هاي گسترده در طول سواحل بوشهر
می باشد (جدول .)1

غنا و تنوع گونه اي بسترهاي گلی و ماسه اي عسلویه

در مجموع این پژوهش نشان داد که گونه هاي شکم پایی

داراي تنوع باالتري نسبت به بوشهر بودند ولی بسترهاي

که بستر هاي سخت را براي زیست ترجیح می دهند در

صخره اي بوشهر تنوع و غناي گونه اي باالتري را نشان

سواحل بوشهر داراي تنوع باالتري هستند .همچنین شکم

دادند .باالترین میزان به دست آمده براي تنوع گونه اي و

پایان حفار که بسترهاي نرم یعنی بسترهاي ماسه اي وگلی
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