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۱۵۴ آبزيان و د ام امور در

۱۳۸۵ زمستان  شماره ۷۳،

آبزيان۱۵۵ و د ام امور در

 

bb

چکيده
ماکروبنتوزها،گروه اسـت، کفزيان يا در رسـوبات موجود جانوري گروههاي پديدههاي اکولوژيکي دريا، مطالعه مهمترين از يکي
توده از ميکروفونا ) و مايوفونا ) کفزي گروههاي نسـبت به سـاير که ميدهند تشـکيل بسـتر را موجود در جانوران از عمدهاي
آذر از سال يک طول خوران در خور در جنگلهاي حرا، واقع پرتار بررسي تنوع كرمهاي براي هسـتند . بيشـتري برخورد ار زنده
گرفته شد نظر در ايسـتگاه سـه يک هر در و ترانسـکت منظور دو به اين برداري گرديد. نمونه منطقه اين ۱۳۸۱ از تا آبان ۱۳۸۰
شـيميايي فيزيکي و فاکتورهاي گراب، به کمک از بسـتر برداري نمونه بر عالوه برد اري گرديد. نمونه ايسـتگاه ۶ از مجموع در و
پرتار كرمهاي از جنـس و ۴۳ خانواده نهايـت ۳۲ در گرفت. قرار بررسـي مورد نيز اکسـيژن شـوري و اسـيديته، دما، مانند هم
توزيع همساني محيطي يا )،تراز Richness) طبيعي شـاخصهاي غناي پرتاران تنوع وضعيت بررسي منظور به شناسـايي گرديد .
محيطي و ترازي ( ) شانون شاخص به اعداد توجه با گرديد. محاسبه ايستگاه هر (Diversity) در گونهاي و تنوع (Evenness)
داراي بار شـانون شـاخص به باتوجه A۱ ايسـتگاه و پرتاران تعداد بيشـترين و ترازي محيطي کمترين داراي  A۳ ايسـتگاه ( E)

بود. متوسطي آلودگي

کلماتکليدي: کرمهايپرتار،شاخص غناي طبيعي، تراز محيطي،تنوعگونهاي، شاخص شانون، گراب ونوين،ماکروبنتوز، جنگلهايمانگرو
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و روشها مواد
و خمير الفت از جنگلهاي حراي برداري نمونه
دوماه هر صورت به و گرديد آغاز ۱۳۸۰ ــاه از آذرم
نمونه آخرين و گرديد انجام يکسال طول در يکبار
گرفت. ايستگاهها صورت ۱۳۸۱ در مهرماه برداري
ــتگاه ايس ۳ ــکت ترانس هر در و ــکت ترانس دو در
دو داراي خوران خور .(۱ ـ ــکل گرديد (ش منظور
و A ترانسکت کوچکتر شاخه در شاخه ميباشد که
شد. گرفته در نظر B ــکت ترانس تر پهن شاخه در
گرفته نظر متر در ۱۰ متر تا يک ايستگاهها از عمق
ايستگاه ها جغرافيايي موقعيت ۱ شماره جدول شد
به نمونه برداري ميدهد . ــان نش را يک عمق هر و
رسوبات از هر گشت در انجام گرديد و قايق کمک
تهيه مي گرديد. نمونه آن نمونه مجاور و آب ــتر بس
ون گراب دستگاه کمک به بستر رسوبات از برد اري
جمع کنند گي ــطح س با (Van Veen grab) ــن وي
ــد. انجام ش (Hydrobios (مدل مربع ــر مت ۰/۰۲۵
شناسايي و جداسازي براي نمونه ۳ ــتگاه ايس از هر

گرديد. برد اشت ماکروبنتوزها
در Rees مطالعات ويژه به و تر جد يد مطالعات
چشمه الک با که د ادهاند(۱۱) ــان نش ۱۹۹۰ سال
به ــت، اس برخورد ار بااليي کارآيي از ۰/۵ميلي متر
به از رسوبات ماکروبنتوزها دليل جد اسازي همين
گرفت ميلي متر انجام ــمه ۰/۵ چش با الک کمک
ــطح س تا منابع موجود روي را از پرتاران ــپس س و
،۱۳ ،۱۲ ،۱۰ ،۶ ،۵ ،۴ ــايي شد ند (۱، شناس جنس

.(۱۶ ،۱۴
ــاخصهاي تنوع نمونهها،ش ــايي شناس از پس
طبيعي، ــاي غن ــاخص ش و ــتگاهها ايس کليه براي

مقدمه
۵۵°۵۲° شمالي و عرض ۲۶ و °۴۰′ جغرافيايي ۲۷°۰۰′ موقعيت با حرا حفاظت شده منطقه
گرفته قرار قشم جزيره د ر ـ گورزين مهران رودخانه فاصل د لتاي حد د ر شرقي طول و۵۵،۲۱′

بر ميگيرد(۲). د ر را خوران تمامي ترعه و است
و است ــديد گرم ش بياباني اقليم آمبرژه روش د ر موجود آمارهاي به با توجه منطقه: اقليم
در اقليم تغييراتي توپوگرافي، ويژه به و جغرافيايي وضعيت نظر از منطقه بودن علت همسان به

.(۲) ند ارد اقليمهاي متنوعي ديگر عبارت به نگرديده و ايجاد ن آ
بي براي گونههاي ــتند که به فردي هس اجتماعات گياهي منحصر مانگرو، ــتمهاي اکوسيس
فراهم ــجم منس و يگانه ــتگاهي آبزي، زيس زي و ــکي خش مهره داران مهرگان تا بي از ــماري ش
انجام ــاحلي س آب هاي پرتار کرمهاي ــناخت ش جهت در مطالعاتي تاکنون ــفانه متاس ميکنند.
تا ۱۹۳۷ سالهاي مطالعات در ــري يکس ميگردد . ذکر که ــد ميباش چند مورد فقط و نگرد يد ه
منطقه شد. لوپنتين انجام و تورسون ــتي به سرپرس دانمارکي محققين ــط توس ميالد ي ۱۹۳۸
خميني امام بندر ايران از ــواحل س طول بود که در ــتگاه ايس ۱۵۶ ــامل ش مجموعًا مورد مطالعه
غالب است. داشته شرقي گسترش جنوب در بلوچستان سواحل فارس تا خليج غربي ــمال ش در
گونه ۵۴ که گرديد شناسايي پرتار کرم گونه و محموعًا بود هاند پرتار کفزي،كرم هاي ترين گروه
تحت ــدند و ش معرفي ــطح جهان س عمان در درياي فارس و خليج منطقه بار از اولين براي آن
گونههاي و جنس و گرديد منتشر کپنهاک د ر Danish Scientific Investigation in Iran عنوان
در اخير بيشتر ــالهاي س در مطالعات ــد. نميباش منطبق کنوني بنديهاي رده با ــد ه ش معرفي

: کرد اشاره موارد زير به مي توان ميان اين گرد يده مدي انجام و جزر مناطق
سالهاي خوزستان طي استان زيست محيط حفاظت سازمان (۴) همکاران نبوي و سواري،

.(۵) ۱۳۷۸ سالهاي د ر نبوي و ۱۳۷۷ ۱۳۷۳ تا
خالصه نمود: زير شرح به ميتوان را مقاله اين کلي اهداف
افراد . تعد اد و شمارش تنوع و بررسي پرتاران شناسايي - ۱

افراد  تراکم و پراکنش بررسي - ۲
تراکم پرتاران. بر موثر محيطي زيست مهم سنجش پارامترهاي - ۳

مارگالف. و شانون شاخصهاي تنوع،تفاوتهاي جمعيتي مانند شاخصهاي تعيين - ۴
مختلف. ايستگاههاي مکاني در پراکنش بررسي - ۵

پرتار... كرمهاي تنوع بررسي

Pajouhesh & Sazandegi No 73 pp: 155-161

Studies on diversity of Hara’s Laft- Khamir polychaetes
By: S.Eksiri, Islamic  Azad University, H. Emadi, Islamic  Azad University(North Unit), S.Nabavi,Marine Sciences and 
Knowlegement University, Khoramshahr – G. Vosoghi, Veterinary Faculty of Tehran University
One of the  most important marine ecologic phenomenon, is the study of animal community among the bed or benthic 
fauna. Macrobenthoses are the graet part of the benthic fauna, that are more biomasses than meiofauna and microfauna. 
To study polychaetes diversity of Mangroves, located in Khoore-Khooran, sampling was conducted on a bimonthly and 
carried out from December 2001 to October 2002. Bottom samples were collected by Van Veen grab (0.025 m2 )at 6 
station from 2 transect.In situ measurement of temperature, pH, O2 and salinity were carried out. A total of polychaetes 
were identified within study 32 families and 43 genera. Application of diversity and Richness, Evennes were studied and 
showed that the station A3 has the lowest evenness and the most individual, and station A1 has the middle pollution.

Keywords: Polychaete worms, Richness index, Evenness index, Diversity Shannon index, Van veen grab, Macrobentos, 
Mangroves .
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،( ) سيمپسون که شامل شاخص و شاخص تنوع محيطي ترازي ــاخص ش
هر ايستگاه براي تفکيک به ( شانون ( شاخص )و N۱,N۲) هيل شاخص
نرم از تنوع محاسبه شاخصهاي براي گرفت. ــه قرار مورد مقايس ــبه و محاس

.(۸ Static استفاده گرديد ( افزار
: Shannon index ( شاخص شانون (

                                              

افراد نمونه کل n =تعد اد i امين گونه  به افراد متعلق کل ــد اد ni=تع
گونهها کل =تعداد s

  : Simpson index ( شاخص سيمپسون (
 

امين گونه i افراد گونه     ni =تعداد امين iفراواني سهم = Pi
جمعيت گونه در s تمام براي شد ه افراد شناخته کل تعداد =N

در گونهها هر يک از ــبت فراواني نس از ــت pi عبارت اس فوق معاد له در
: ميشود محاسبه زير صورت به که نمونه

Pi =                                         

  Evenness index محيطي ترازي   شاخص
:(E۱) ۱ شماره محيطي ترازي شاخص
                                              

                                
                              صصص 

نمونه در ــا گونه ه کل ــداد تع S،ــانون ش ــاخص ش باال  رابطه د ر
مي باشند. اعد اد شاخص هيل N0,N۱

   :(E۲) ۲ شاخص ترازي محيطي شماره

:(E۳) ۳ شماره محيطي ترازي شاخص
             

 رابطه -۱                                                      
                                                                    

                             ۲- ــه  رابط
                                

Dmax, Dmin تنوع و شده شاخص مقدار مشاهده D اينکه بر مشروط
ميتواند D باشند که تنوع ــاخص ش ــترين مقاد ير کمترين و بيش ترتيب به

ــود.     ش ــته نوش ــه-۲ رابط ــرم  ف د ر   E۲ ــه  نمايد .چنانچ ــب  کس
                                         

           

   : (E۴)۴ شاخص ترازي محيطي شماره

تعداد N۱ بسيار غالب و گونههاي تعد اد از رابطه N۲ عبارتست اين در
غالب. گونههاي

:(E۵) ۵ شماره محيطي ترازي شاخص
شده ارائه زير صورت به که ميباشد E۴ يافته تغيير حالت شاخص اين

است :                                    
  

ــام روتنر  ن به آب برداري ــه نمون از بطري ــتفاده با اس ــز ني آب ــه  نمون
حرارت، درجه ــاي پارامتره و آوري جمع نظر ــورد م ــاق اعم از (Ruthner)
اند ازهگيري (Horiba) ــتگاه هوريبا د س از آب ــوري ش و اکسيژن ــيد يته، اس
که آبي ظرف داخل د ر اندازه گيري مخصوص قيف که صورت اين گرد يد،به
گيرندههاي کمک به ــپس س و مي شد د اده قرار بود، ــد ه ش آورده اعماق از

اسيديته
(pH)

شوري
(قسمت در هزار)

دما
(درجه سانتي گراد)

اکسيژن
(ميلي گرم در ليتر)

ايستگاه

۸/۲۹۲ ۳۶/۴ ۲۳/۱۱ ۶/۹۰ A۱

۸/۴۰ ۳۶/۵ ۲۸/۱۶ ۷/۳۹ A۲

۸/۲۶ ۳۶/۹ ۲۹/۱۳ ۷/۳ A۳

۸/۱۷ ۳۶/۸ ۲۸/۵ ۶/۷۱ B۱

۸/۲۳ ۳۶/۹۸ ۲۸/۳۸ ۶/۸۱ B۲

۸/۲۷ ۳۶/۵۹ ۲۸/۶ ۶/۸۹ B۳

( خورخوران (۱۳۸۰-۸۱ نمونه برداري جغرافيايي ايستگاههاي -۱- مشخصات جدول
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ميشد. گيري اندازه مختلف پارامترهاي قيف داخل

نتايج
الفبا حروف تيب تر به يك به هر جنسهاي مربوط و ــاميخانوادهها اس

زير ميباشد : به شرح
Ampharetidae:Moyanus
Amphinomidae: Linopherus
Arabelidae: Arabella 
Capitelidae:Heteromastus,Psuedoleiocapitelli, Notomastus. 
Chrysoptalidae: Bhowania
Cossuridae:Cossura
Cirratulidae: Cirriformia
Dorvelidae: Protodorvillea
Eunicidae: Eunice, Euniphysa
Glyceridae: Hemipodus
Goniadidae: Glycinde,Goniada.
Lumbrinereidae: Lumbrineris
Magelonidae: Magelona
Maldanidae: Maldane, Praxillela, Lumbriclymene
Nephtidae: Nephtys
Nereidae: Neanthes, Lycastopsis
Ophelidae: Antiobactrum, Dendimenides
Orbinidae: Scoloplos,Schroedella
Ounophidae: Diopatra

Owenidae: Myriochele
Paralacydonidae: Paralacydonia
Paraonidae: Aricidea
Pectinaridae: Petta
Phyllodocidae: Lugia, Eteone
Pilargidae:Sigambra
Polynoidae:Polyeuna,Iphione
Poecilochaetidae:Pocilochaetus
Sabelidae:Euchone 
Spionidae:Prionospio
Sternaspidae: Sternaspis
Syllidae:Fauvelia
Terebelidae: Pseudampharete

در ــيميايي ش و فيزيکي ــاي پارامتره ــري اندازهگي ــل از حاص ــج نتاي
شوري اسيديته، حرارت، د رجه ميانگين صورت به بررسي مورد ايستگاههاي
نشان شماره ۲ شکل در ايستگاه هر در آب عمق در محلول ميزان اکسيژن و
به مربوط ساليانه دماي ميانگين ــترين بيش جدول اين در ــده است. ش داد ه
دماي ميانگين کمترين و گراد ــانتي س درجه ۲۹/۱۳ بادماي A۳ ــتگاه ايس
مي باشد. سانتي گراد ۱۱/ ۲۳ درجه دماي A۱ با به ايستگاه مربوط ساليانه
ميلي ۷ /۳۹ ميزان به A۲ ــتگاه ايس در ساليانه اکسيژن ــترين ميانگين بيش
گرم ميلي ۶/۷۱ ميزان به B۱ ايستگاه به مربوط آن کمترين و ليتر در گرم
هزار در قسمت ۳۶/۹۸ ساليانه شوري ميانگين بيشترين ــد. مي باش ليتر در
ميزان به A۱ به ايستگاه مربوط آن ميزان و کمترين B۲ ايستگاه به مربوط

اسيديته
(pH)

شوري
(قسمت در هزار)

دما
(درجه سانتي گراد)

اکسيژن
(ميلي گرم در ليتر)

ايستگاه

۸/۲۹۲ ۳۶/۴ ۲۳/۱۱ ۶/۹۰ A۱

۸/۴۰ ۳۶/۵ ۲۸/۱۶ ۷/۳۹ A۲

۸/۲۶ ۳۶/۹ ۲۹/۱۳ ۷/۳ A۳

۸/۱۷ ۳۶/۸ ۲۸/۵ ۶/۷۱ B۱

۸/۲۳ ۳۶/۹۸ ۲۸/۳۸ ۶/۸۱ B۲

۸/۲۷ ۳۶/۵۹ ۲۸/۶ ۶/۸۹ B۳

(۱۳۸۰-۸۱) خورخوران مختلف درايستگاههاي موجود شيميايي و فيزيکي پارامترهاي -۲ شماره جدول

پرتار... كرمهاي تنوع بررسي
Archive of SID

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

۱۵۸ آبزيان و د ام امور در

۱۳۸۵ زمستان  شماره ۷۳،

آبزيان۱۵۹ و د ام امور در

ميباشد. در هزار قسمت ۳۶/۴ 
به مربوط ــاليانه س اسيديته ميانگين بيشترين
آن ميزان کمترين و ــزان۴۰/ ۸ مي A۲ به ــتگاه ايس

ميباشد. به ميزان ۸/۱۷ B۱ ايستگاه به مربوط
در ايستگاه ها پرتاران کل ميزان تراکم ۲ شکل
مي باشد  مشخص مي دهد و همانطور که نشان را
مربع متر عدد د ر ۳۰۰۶ تعداد با A۳ ايستگاه
کمترين و ميباشد پرتاران تراکم ــترين بيش داراي
تعداد ــا ــد ب ميباش A۱ ــتگاه به ايس مربوط تراکم

ميباشد. مربع متر در عدد ۵۵۹
از زيستي ــاخصهاي ش شده محاسبه مقادير
براي طبيعي ترازي و تنوع و طبيعي غناي ــل قبي
۳ شماره جد ول در مختلف ايستگاه هاي در پرتاران
ميباشد. که مشخص و همانطور ميباشد مشخص
( ) سيمپسون ــاخص ش مقدار عدد ي بيشترين
آن کمترين و مقد ار ۰/۱۶ A۱ به ايستگاه به متعلق
بيشترين و ۷/۷۰*۱۰-۲ مقد ار به B۱ ــتگاه ايس در
به مربوط ( ) ــانون ش ــاخص عددي ش مقدار
در و کمترين آن ۲/۸۰ ــدار مق ــه B۱ ب ــتگاه ايس

ميشود. مشاهد ه ۱/۹۶ مقدار به A۱ ايستگاه

محيطي ترازي
(Evenness)

تنوع
(Diversity)

طبيعي غناي
(Richness) ايستگاه

E۵ E۴ E۳ E۲ E۱ N۲ N۱ R۲ R۱ No

۰/۸۱ ۰/۸۳ ۰/۶۷ ۰/۷۰ ۰/۸۵ ۵/۹۲ ۷/۰۸ ۱/۹۶ ۰/۱۶ ۰/۴۲ ۱/۴۲ ۱۰ A۱

۰/۷۱ ۰/۷۴ ۰/۵۷ ۰/۵۹ ۰/۸۲ ۹/۱۰ ۱۲/۳۰ ۲/۵۱ ۰/۱۰ ۰/۴۶ ۲/۶۲ ۲۱ A۲

۰/۶۴ ۰/۶۷ ۰/۴۲ ۰/۴۵ ۰/۷۵ ۷/۸۸ ۱۱/۷۳ ۲/۴۶ ۰/۱۲ ۰/۴۷ ۳/۱۲ ۲۶ A۳

۰/۷۷ ۰/۷۸ ۰/۷۳ ۰/۷۵ ۰/۹۰ ۱۲/۹۸ ۱۶/۵۱ ۲/۸۰ ۷/۷۰*۱۰-۲ ۰/۵۸ ۲/۸۹ ۲۲ B۱

۰/۶۵ ۰/۶۸ ۰/۴۵ ۰/۴۸ ۰/۷۵ ۶/۶۵ ۹/۷۰ ۲/۲۷ ۰/۱۵ ۰/۴۶ ۲/۵۲ ۲۰ B۲

۰/۶۸ ۰/۷۰ ۰/۶۱ ۰/۶۳ ۰/۸۵ ۱۱/۰۱ ۱۵/۸۲ ۲/۷۶ ۹/۰۸*۱۰-۲ ۰/۶۰ ۳/۲۱ ۲۵ B۳

خورخوران(۱۳۸۰-۸۱) مختلف ايستگاههاي در پرتاران زيستي شاخصهاي جدول۳-

(۱ : ۵۰۰۰۰ (نقشه خوران ترعه و حرا شكل۱ جنگلهاي
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(۱۳۸۰-۸۱) مختلف خورخوران ايستگاههاي در مربع) متر (عدد در پرتاران تراکم مکاني  پراکنش شکل۲-

و نتيجه گيري بحث
پرتاران تراکم

زاد جهت گونه افراد يک پرتار، كرم هاي در انجام شده مطالعات طبق
يک آب دماي افزايش لذا دمايي خاصي باشند. ــخصه مش داراي آوري، بايد
زمان در تفاوت بنابراين ميرود. شمار به گامتها ــازي رهاس در مهم عامل
د ليل تنها به دارد که ــکان ام مختلف محيط دو د ر گونه يک ريزي ــت گام

محلي (۵). سازگاري نه و باشد آب تغيير دماي
ــاليانه س دماي ميانگين که ميدهد ــان نش ــد ه ش انجام ــيهاي بررس
۲ شکل بررسي با و ميباشد ايستگاهها بين د ر دما بيشترين A۳ ــتگاه ايس
مهمي عامل ميگردد که مشاهده A۳ ايستگاه در تعد اد پرتاران ــترين بيش
از يکي و ميباشد الروهاي پرتاران زياد توليد بسيار گامت و رهاسازي براي
عين حال بستر در و ــد دما ميباش منطقه در اين پرتاران ازدياد مهم عوامل
خوردن برهم ميگيرد و قرار آبي جريانهاي تأثير کمتر تحت ــه منطق اين
عين در مي کند تخريب را پرتاران گزيني ــتر براي بس مناسب ــترمحل بس
انجام راحتي به غذايي و تبادالت گازي منطقه اين مد د ر اثر جزرو د ر حال

مي گيرد(۳). قرار دسترسي پرتاران در در بستر کافي اکسيژن و ميشود
ــاخص از ش تنوع نظر مطالعه از مورد وضعيت منطقه به پي بردن براي
گرديده استفاده شده است، ارائه ۱۹۹۲ در سال Welch ــط توس عموميکه
۳ از بزرگتر د اراي  فاقد آلود گي، مناطق ــاس اس براين .(۱۵) ــت اس
تا ۱ معادل با و مناطق ۱ ــر از د اراي کوچکت مناطق آلوده ــد ، مي باش

با  A۱ ــتگاه ايس ۳ جد ول به ــند. با توجه ميباش ــط متوس آلود گي داراي ۳
جنوب در A۱ ميباشد. ايستگاه ــطي آلودگي متوس بار داراي معادل۱/۹۶
ورودي آنها موتوري و قايقهاي حرکت محل آبراهه، ــمال در ش عباس بندر

وسايل موتوري آمد رفت و دليل به آلودگي بار ــد و ميباش ــم قش به منطقه
آلودگي بار ــودن ب کم ــد. ميباش منطقه اين به خانگي فاضالبهاي ورود و
منطقه دراين آلودگي اصلي باشد. آبراهه آبي داخل جريان دليل به ميتواند
نظر از ــد. ميکن جلوگيري منطقه ــک در ي آن تجمع از ــود و مي ش ــش پخ
زيستي تنوع داراي B۳ ، A۳،A۲،B۱،B۲ايستگاههاي شانون تنوع شاخص
نتيجه در ــتند برخوردار هس آلود گي ميزان از کمترين و ــند ــي ميباش خوب
طوريکه به مناسبي ميباشند ومحيط آلوده کم ــالم و مناطق نسبتا"س اين
ميزان که بيشترين ۱۳۷۷ ــال س گزارش نيکويان در طبق چابهار در خليج
ــال س د ر ــات نبوي گزارش طبق ميزان   ــت. اس بود ه ۲/۹۷  معاد ل
ميزان نفتي ــي آلود گ اثر د ر نقاط بعضي د ر ــهر ماهش ــات خوري در  ۱۳۷۸
نمونه برد اري بنابراين مناطق ــس ــد پ ميرس هم از ۱ کوچکتر به حتي
خوبي زيستي تنوع از و بوده آلودگي کم و نسبتا"سالم قشم اطراف در شده

ميباشند. برخوردار
و ( ) غالبيت بين ميشود که ــاهده مش تنوع شاخصهاي درجدول
ميرسد، نظر به که منطقي دارد وجود ارتباطي معکوس E۵ محيطي ترازي
ــت، ترازي غالب اس گونه هاي بين افراد در توزيع ــت نمايانگر غالبي که ــرا چ
عددي مقدار ــترين بيش ــد . ميباش گونهها توزيع افراد درميان کل محيطي
مقدار به توجه ــد، با ميباش A۱ ــتگاه ايس به مربوط ــون سيمپس ــاخص ش
حد تنوع د ر نظر از که آن است ــاندهنده نش ــد مي باش عدد ي که ۱/۹۶
Arabella,) جنس ۱۰ حد ود د ر پرتاران ــياز عده کم قرار دارد و محدودي
Cirriformia, Hemipodus, Praxillela, Nephtys, Antibactrum,
زندگي ــه ب ــادر ,Scoloplos, Aricidea) ق Prionospio, Pseudampharete
که E۵ ــه ب توجه با کردهاند و ــازگار س منطقه را با اين ــود خ ــند و ميباش

پرتار... كرمهاي تنوع بررسي
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جنسها اين لي و نبوده کامًال همتراز محيط ــد، ميباش ۰/۸۱ عددي مقدار
در برابر چون محيط و کرده اند سازگار با محيط و خود را هميشگي هستند
ــتند زند گي هس به جنسها قادر همين ــه هميش دارد، قرار آب قوي جريان
جريان ــاد و ــترس هاي زي اس د ليل به منطقه آن د ر ــري ديگ ــاي و جنس ه
سيمپسون شاخص مقدار کمترين بود. نخواهد ــازگاري به س قاد ر آب قوي
عدد به توجه با ۲-۱۰*۷/۷۰ و مقدار  به  ــد ميباش  B۱ ــتگاه ايس به مربوط
متوسطي تنوع از که است آن ــاندهند ه مقد ار ۲/۸۰ نش به شانون ــاخص ش
عدد توجه به با ميباشد و برخوردار کمتري غالبيت از ــد و ميباش برخوردار
منطقه خمير در ايستگاه اين ميکند مشخص را جنسها که غالبترين N۲
به ميباشد و باتوجه محيط مناسبي براي پرتاران محيطي نظر و از ميباشد
خوبي تنوع از و ميباشد دور زياد تغييرات از شيميايي و فيزيکي پارامترهاي
ميباشد، A۳ ايستگاه به مربوط جنسها تعداد بيشترين ميباشد. برخوردار
۰/۱۲ و مقد ار به غالبيت شاخص با دارد و قرار حرا جنگلهاي داخل که در
تعد اد جنسها بيشترين ميباشد و ــطي برخوردار متوس غالبيت از N۲ عد د
ــتند و نيس فراوان اندازه يک به ــا جنس ه همه ولي ــوند ميش آن يافت د ر
Cirriformia, Euniphysia, Glycindea, Lumbrinereis,) ــا جنسه برخي
يک نشانه که ــند ميباش غالبيت داراي ( Nephtys, Scoloplos, Aricidae
ديگر ــاي جنسه بر جنسها ــي برخ برتري ــا و جنسه بين ــت رقاب ــوع ن
براي پرتاران هر لحاظ از ــب مناس محيطي محيط، اين نتيجه د ر ــد ميباش
در و زياد پر تالطم نميباشد منطقه محيط اين آنکه در بهخصوص ميباشد
نظر از ــود و مي ش منتقل آب به کافي اندازه به ــيژن اکس وجود گياهان اثر
زياد دور تغييرات از و نسبتًا کامال”مناسب محيط اسيديته و دمايي ــرايط ش
محيط براي پرتاران حرا جنگلهاي که ميگيريم نتيجه در آخر ــد. مي باش
و استرسهاي محيطي تالطمها از که مناطقي بهخصوص ميباشد، مناسبي
پوسيدگي غذا بودن محيط و پر از و ــاعد بودن مس د ليل ــتند و به دور هس

ميکنند(۱). زيست آن زيادي در محل، پرتاران اين در درختان برگ

قدرداني و تشکر
کل محيط اداره سابق مدير سعيد پور، دکتر آقاي از ــيله وس بد ين
درانجام اين ــي مال اعتبارات تأمين جهت به هرمزگان ــتان ــت اس زيس
دريايي زيست محيط دفتر ــئول مس پرهيزکار مهندس آقاي و ــي بررس
جزيره محيط زيست ــازمان س مسئول مهندس بزرگيان و ــازمان س آن
و هرمز جزيره ــت محيط زيس ــئول مس زارعي ابراهيم مهندس و ــم قش
محيط ــازمان س ــناس محوري،کارش مهندس فعاالنه همکاري همچنين
ــتان اس ــت محيط زيس کل اد اره د ر نوري آقاي ــت جزيره هرمز و زيس
ــت محيط زيس ترابري ــئول مس ــرودي س عبدالرحمن آقاي و هرمزگان
هرمزگان استان زيست کل محيط اداره عزيزان در ديگر و ــم قش جزيره
ــکر و تش و تحقيقاتي ــتهاي گش انجام در جهت همکاري صميمانه ــه ب

ميشود. قدرداني
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