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 -1کارشناسی ارشد بیولوژی دريا ،آلودگی دريا ،دانشکده علوم وفنون دريايی ،دانشگاه آزاداسالمی واحدعلوم وتحقیقات تهران
 -6استاديارگروه شیمی دريا ،دانشکده علوم وفنون دريايی ،دانشگاه آزاداسالمی واحدعلوم وتحقیقات تهران
 -3استاديار،دانشگاه آزاداسالمی واحدسوادکوه

چكيده
اين مطالعه به منظور ارزيابی آلودگی فلزات سنگین (کادمیوم ،سرب ،ومس) در رسوبات منطقه بندرامیرآباد و ارتباط آن با تنوو و توراک
روزنه داران کفزی انجام شد .بدين صورت نمونه ها در آبان ماه  1333از 16ايستگاه برداشت گرديدند کوه سوس از آمواده سوازی و ه و
شیمیايی آنها مقادير فلزات سنگین ذکر شده به وسیله دستگاه جذب ات مدل  SpectrAA.200ساخت شرکت  Varianاسترالیاتعیین
گرديد بیشترين میانگین غلظت فلزات بترتیو  11/6،30/32،21/44میکروگورم برگورم بووده اسوت .گونوه هوای غالو شناسوايی شوده
شامل Ammonia tepida , Ammonia beccarii caspicaو Elphidium littorale caspicusبووده وبوه ترتیو بیشوترين
تعداد مربوط بوه گونوه  A. beccariiبوا فراوانوی  A.tepida ،%08بوا فراوانوی %12و  E. littoraleبوافراوانی %1موی باشد.بیشوترين
تعدادگونه  A. beccariiدر ايستگاه شماره  0و کمترين آن در ايستگاه شماره  1شمارش شد .بیشترين تعداد گونوه  A.tepidadaدر
ايستگاه شماره  0و کمترين تعداد در ايستگاه شماره  3شمارش شد .بیشترين تعداد گونه  E. littoraleدر ايستگاه 6و کمترين تعداد در
ايستگاه شماره  3شمارش شد.درنتیجه ايستگاه شماره 3کمترين تعداد نمونه های روزنوه داران را بوه خوود اختصوا داد.در مقايسوه بوا
استانداردها ،غلظت کادمیوم در رسوبات منطقه از  ERLکیفیت رسوب آمريکا و  ISQGSمحیط زيست کانادا بیشتر ،و سايرفلزات مطابق
با استانداردهای بین المللی بودند.
واژگان کليدی  :بندراميرآباد ،روزنه داران ،رسوب ،مس ،کادميوم ،سرب
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به طوری که مکان هايی با داشتن رسوبات ناساک همیشه
يک خطر حقیقی را برای موجودات زنده در ساير ايستگاه
ها فراه می کنند [.]3

 -1مقدمه
آلودگی دريا شامل ورود هر گونه مواد يا انرژی توسط
انسان به شکل مستقی و يا غیر مستقی به محیط زيست
دريايی که اثر نامطلوبی در بر داشته و خطراتی برای منابع
زنده دريايی و سالمت انسان ايجاد می کند و يا مانع از
فعالیت های دريايی نظیر شیالت شده و سب کاهش
کیفیت آب دريا گردد .البته که اين تعريف بیشتر بر
آلودگی با منشاء انسانی تاکید داشته و بر آلودگی های
طبیعی تاکید کمتری دارد [.]3
آلودگی دريا به عنوان يک مشکل زيست محیطی مه
در سرتاسر دنیا تبديل شده است .تحقیقات گسترده جهت
کاهش اثرات آاليندگی بر محیط های دريايی نیز صورت
گرفته است .به دلیل حساسیت زياد آب های ساحلی به
آالينده ها ،زيستگا ه های ساحلی نسبت به ديگر زيستگاه
های دريايی استعداد بیشتری برای اثرات آلودگی دارند.
آلودگی اکوسیست های آبی به فلزات سنگین می تواند از
طريق بررسی آب ،رسوبات و موجودات زنده مورد تائید
قرار گیرد .تجمع باالی فلزات سنگین در اين اجزاء
میتواند منجر به تغییرات جدی در اکولوژی شود ،رسوبات
جايگاهی برای تجمع فلزات سنگین می باشند به گونه ای
که اين فلزات از جايی که نشات می گیرند در رسوبات
ذخیره شده و از اين طريق به زنجیره غذايی راه می يابند.
غلظت فلزات در رسوبات می تواند با غلظت های فلزی
باالی ثبت شده در موجودات زنده سیوند داشته باشد [.]2
منشاء طبیعی فلزات در اکوسیست های آبی ناشی از
هوازدگی سنگ ها و فرسايش خاک ها است و از مهمترين
منشاهای انسانی می توان به فعالیت های شهری ،صنعتی
و کشاورزی اشاره نمود [.]8
در ارزيابی شرايط آلودگی محیط های دريايی ،آنالیز
رسوبات نقش مهمی را ايفا مینمايد .امروزه آلودگی
رسوبات به عنوان يکی از وخی ترين مشکالت بوم
سامانهها مطرح شده است .در سراسر جهان ،آلودگی
رسوبات فلزات سنگین در نزديکی بندر های صنعتی و
شهری گزارش گرديده است [.]1
رسوبات به عنوان حامل و منبع ذخیره برای آلودگی در
اکوسیست های آبی محسوب می شوند .آالينده های فلزی
موجود در رسوبات از دو منشاء طبیعی و انسانی ناشی می
شوند [.]4

 -2موادروشها
 1-2موادوروشها
ايستگاه های نمونه برداری براساس موقعیت هرايستگاه
درارتباط باتخلیه آالينده هاانتخاب شدند.نمونه برداری
ازرسوبات وآب در0آبان ماه  33از  16ايستگاه وبا 3تکراربه
کمک يدک کش توسط ون وين گرب ودستگاه روتنر
انجام گرفت .برای رنگ گیری نمونه های زنده ی رسوب
های جمع آوری شده میوبنتوز ، ،به آن محلول رزبنگال با
غلظت  1گرم در لیتر اضافه شد و سپس با محلول فرمالین
4درصد تثبیت شد و با بقیه نمونه ها بالفاصله درون
ظروف يخ به آزمايشگاه منتقل شد.ونمونه ها تا زمان
سنجش فلزات ،دانه بندی رسوبات و اندازهگیری درصد
مواد آلی دردمای 68C°نگهداری شدند .ايستگاه شماره
يک دهانه حوضچه بندر درشمال ،ايستگاه شماره دوشمال
شرقی در داخل حوضچه بندر مقابل اسکله ناجی ،ايستگاه
شماره سه جنوب اسکله شماره هفت ،ايستگاه شماره
چهاردرشمال شرقی روبه روی اسکله شیالت ،ايستگاههای
شماره(سنج،شش ،هفت ،هشت) درشمال شرقی موج شکن
وايستگاههای شماره(نه ،ده ،يازده ،دوازده) درشمال غرب
موج شکن درنظرگرفته شدند نقشه ايستگاه نمونه برداری
از حوضچه و لنگرگاه بندرامیرآباد درشکل 1و مختصات
جغرافیايی در جدول 1ارائه شده اند.

شكل ( )1نقشه ايستگاههای نمونه برداری بندراميرآباد
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مقدار  25گرم از رسوب خشک ،توزين و در داخل بشر به
آن  618سانتیمتر مکع آب معمولی و 18سانتیمتر
مکع محلول سدي هگزا متا فسفات  2/6گرم در لیتر
اضافه شد(برای جداسازى ذرات رسوب)سس از آن که
مخلوط فوق به مدت حدود 11دقیقه ه زده شد ،در
مکان آرامی به مدت چهل و هشت ساعت ،کامأل بیحرکت
قرار داده شد تا مواد جامد آن ته نشین شوند.
 محتوای بشر ،دوباره به مدت  11دقیقه به ه زده وسپس در آون خشک شد.
 رسوب خشک ،توسط الک های استاندارد(،8/1 ،1،6،4 8/161 ،8/61و  8/823میلیمتر) الک شد.
 رسوبات باقی مانده روی هر الک توزين شده و درصدوزنی هر گروه از کل نمونه اولیه  25گرمی محاسبه شد
(اختالف مجمو جرم رسوبات باقی مانده روی هر يک از
الک ها با کل رسوب  25گرمی اولیه مربوط به ذرات
سیلت و رس بوده که بايد محاسبه گردد).نمونه برداری از
رسوب و آب برای اندازه گیری فلزات سنگین مطابق با
دستورالعمل ( )MOOPAM, 1999انجام شد.
ابتدا تمام ظروف مورد استفاده در اين مرحله ،با اسید
سیتريک  21٪و آب مقطر اسید واش شد.وزن ستری ديش
های خالی يادداشت شده وسپس رسوب در آنها ريخته
شد و مجدداً توزين گرديد(.برای محاسبه درصد
رطوبت)نمونه ها به مدت  64ساعت با دمای  08درجه
سانتیگراد در آون قرار داده شد.سس از خنک شدن ،نمونه
ها وزن و يادداشت گرديد.
سووپس نمونووه رسوووب خشووک شووده از الووک 23میکوورون
عبورداده شدوذرات درشت ازآنها جداگرديودو بوه مقودار 1
گوورم وزن شوود وبووا  2ccاسووید نیتريووک 2cc،اسووید
سرکلريدريک و  6ccاسید کلريدريک مخلووط وبوه مودت 1
دقیقه به حال خود رها شد.محلول حاضر به مدت  3ساعت
روی هیتر با دمای  31درجه قرار داده شد.روی هور نمونوه
به اندازه نصف آن آب مقطر ريخته و از کاغذ صوافی عبوور
داده شد.حج محلول ها به  50ccرسوانده و در بوالن ژوژه
انتقال داده شود.غلظت فلوزات سونگین هور نمونوه توسوط
دستگاه جذب اتمی اندازه گرفته شد.

جدول ( )1مختصات جغرافيايي ايستگاههای مورد مطالعه

عرض جغرافیايی
()N

طول جغرافیايی ()E

شماره
ايستگاه

36°:51':751
"

"53°:22':36

1

"36°:51':636

"53°:22':055

6

"36°:51':811

"53°:22':023

3

"36°:51':163

"13°:66':331

4

"32°:11':386

"13°:61':388

1

" 36°:53':600

"13°:66':843

2

"36°:51':184

"13°:66':108

8

"36°:58':888

"13°:66':163

0

"36°:51':330

"13°:63':813

3

"36°:53':118

"13°:66':310

18

"36°:51':418

"13°:63':821

11

"36°:58':422

"13°:63':631

16

 2-2آماده سازی نمونه ها ،وسنجش فلزات
نمونه رسوبات روزنه داران داخل الک  23میکرون شستشو
داده شد و به مدت  0 -8ساعت در دموای  08-88درجوه
سانتیگراد ،درون آون قرار داده شد.
نمونه های خشک شده به داخل بشر ريخته شد و حدود
سه برابر حج رسوب  ،به آن تتراکلريد کربن اضافه(برای
جدا سازی روزنه داران)وسپس ازکاغذ صافی ALBET DP
 5893عبور داده شد .
سس از خشک شدن کامل،بوسیله برس (صفرسه) نمونه ها
به تیوپ های کوچکی انتقال داده شد .براى مشاهده و
شمارش میوبنتوز از استريومیکروسکوپ استفاده شد.
مقداری از رسوب(به اندازه تقريبی يک قاشق غذاخوری)به
د رون ستری ديش منتقل شده و به مدت هشت ساعت
دردرجه حرارت  88تا  08درجه سانتیگراد ،در داخل آون،
کامال خشک شد.

 3-2پردازش داده ها
مقايسه فاکتور هاى محیطو میوان ايسوتگاه هواى نمونوه
بردارى  ،بوا اسوتفاده از روش آنوالیز واريوانس يوک طرفوه
24
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) (ANOVAو تعیین همبستگ میا ن فاکتور هاى حیط
با تنو و تراک روزنه داران  ،از طريوق آزموون همبسوتگ
سیرسون انجام شد .برای طراحی ورس جداول ،نمودارها از
نرم افزاررايارانه اى  Microsoft Office Excel 2010و براى
تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS19استفاده شد.
 -3نتايج
 1-3شناسايي گونه ای روزنه داران
در اين بررسی ،از رسوبات جمع آوری شده از ايستگاه های
نمونووه بوورداری بنوودر امیرآبوواد 3 ،گونووه روزنووه دار کفووزی
جداسازی شد که تعداد  3گونه روزنه دار کفزی متعلق بوه
 6جنس از  6خوانواده شناسوايی شود اسوامی گونوه هوای
جداسازی شده در اين بررسی ،با توجه به رده بنودی آنهوا
در جدول( )6نشان داده شده است .بر اساس بررسی هوای
انجام گرفته روزنه داران کفوزی در تموامی ايسوتگاه هوای
نمونووه بوورداری وجووود داشووته کووه در ايوون میووان گونووه
 Ammonia beccarii caspicaگونه ی غال بووده و در
تمامی ايستگاه های نمونه برداری مشاهده شد.

شكل ( )2درصدفراواني روزنه داران

جدول ( )2نتابج بررسي شناسايي گونه
Species

Genus

Ammonia beccarii
caspica

Ammonia

Ammonia tepida
Elphidium littorale
caspicus

Family
Rotalidae

''
Elphidium

Suborder

ROTALINA
Elphididae

 2-3فراواني روزنه داران
بررسی فراوانی روزنه داران در ايون تحقیوق در شوکل ()6
نشان داده شده است  .در میان گونه های شناسوايی شوده
بیشترين تعداد مربوط بوه گونوه  A. beccariiبوا فراوانوی
%83وکمتورين تعووداد مربووط بووه گونوه E. littoraleبووا
فراوانی %1می باشد .با انجام آنالیز آماری تست ANOVA
واريانس يک طرفه اختالف معنی داری بین تعداد گونه A.
 beccariiبوووا  E. littoraleو  A.tepidaمشووواهده
شوود) . (p<0.05اخووتالف معنووی داری بووین دو گونووه ی
 E.littoraleو  A.tepidaمشوواهده نشوود). (p>0.05بووا
انجام آزمون همبستگی بوین گونوه هوای شناسوايی شوده
ارتباط معنی دار خطی بین فراوانی مشاهده شد)(p>0.05
.
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3کمترين تعداد نمونه های روزنه داران را به خود
داد.با انجام آنالیز آماری تست ANOVA
اختصا
واريانس يک طرفه اختالف معنی داری بین تعداد گونه
ی E.littorale ، A.beccariiو  A.tepidaدر ايستگاه
ها مشاهده نشد). (p>0.05
با توجه به نتايج جدول  6-3و شکل  1-3و با در
نظر68/38میکروگرم برگرم وبیرون حوضچه 6/21
میکروگرم برگرم بدست آمد.بیشترين میانگین غلظت فلز
سرب  18/33میکروگرم برگرم در ايستگاه شماره  16و
کمترين میانگین غلظت فلز سرب  68/03میکروگرم
برگرم در ايستگاه شماره  1ومیانگین غلظت فلز سرب
درداخل حوضچه  33/41میکروگرم برگرم وبیرون حوضچه
38/1میگروگرم برگرم بدست آمد.بیشترين غلظت فلز
س 63/02میکروگرم برگرم در ايستگاه شماره 4و کمترين
غلظت فلز مس  6/10میکروگرم برگرم در ايستگاه شماره
 16و میانگین غلظت فلز مس درداخل حوضچه 61/46
میکروگرم برگرم وبیرون حوضچه  18/08میکروگرم برگرم

جدول ( )3نتابج تراکم روزنه داران درايستگاه ها

A. tepida A.becarri Eliphi littorale

ايستگاه

40932

488932

163988

1

12938

338988

163930

6

48912

334960

88912

3

60906

682912

42984

4

3961

32910

0913

1

1913

134932

18918

2

13938

231931

81960

8

11948

1403936

681984

0

1981

66982

3938

3

18918

182940

142931

18

3916

102914

48943

11

63931

131923

182921

16

12938

1403936

681984

بیشترين

1981

66982

3938

کمترين

61960

410911

02980

میانگین

بدست آمد.
60
40
کادمیوم

 3-3ميزان فلزات سنگين در رسوبات
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مطابق جدول( )4و شکل( )3بیشترين غلظت فلز کادمیوم
3/62میکروگرم برگرم در ايستگاه شماره 16و کمترين
غلظت فلز کادمیوم 1/38میکروگرم برگرم در ايستگاه
شماره  1و میانگین کل غلظت کادمیوم درمنطقه
موردمطالعه 6/28میکروگرم برگرم بدست آمد .ومطابق
جدول4میانگین غلظت کادمیوم داخل حوضچه
گرفتن اين که بیشترين تعداد مربوط به گونه A.
 beccariiبا فراوانی  %83می باشد نتايج فراوانی در
ايستگاه های محدوده مورد مطالعه نیز نشان دهنده غال
بودن گونه  A.beccariiمی باشد .بیشترين تعدادگونه
 A.beccariiدر ايستگاه شماره  0و کمترين تعداد در
ايستگاه شماره  3شمارش شد .بیشترين تعداد گونه
 A.tepidadaدر ايستگاه شماره 0و کمترين تعداد در
ايستگاه شماره  3شمارش شد .بیشترين تعداد گونه
 E.littoraleدر ايستگاه شماره  6و کمترين تعداد در
ايستگاه شماره  1شمارش شد.درنتیجه ايستگاه شماره

0

مس
9 11

7

5

3

1

شكل ( )3مقايسه ايستگاه ها از نظر ميزان ميانگين غلظت
مس ،کادميوم و سرب در رسوبات
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 %18جوامع بیولوژيک در خطرند) ،ارائه شده است( Long
.)et al., 1995
با انجام آنالیز آماری  ANOVAاختالف معنی داری

جدول ( )4ميزان مس،سرب وکادميوم در رسوب برحسب
 µg/gوزن خشک

کادمیوم

مس

سرب

ايستگاه

1938

6910

68903

1

6932

2961

31903

6

6921

2911

34

3

6918

8941

32

4

6942

8911

60903

1

6930

12988

63

2

6921

18910

38903

8

6902

10943

44

0

6981

68981

31918

3

6922

66910

34903

18

3981

63930

43933

11

3962

63902

18933

16

6926

14934

32944

میانگین

3962

63902

18933

بیشترين

1938

6910

68903

کمترين

بین میانگین غلظت فلزات کادمیوم ،سرب ومس در
رسوبات ايستگاه های مورد مطالعه مشاهده شد( <P
.) 0.05

با انجام تست سیرسون ارتباط خطی معنی داری بین
غلظت فلز مس وسرب با تراک روزنه داران وجود
ندارد( ،)P< 0.05اما ارتباط خطی معنی داری بین
روزنه داران وجود دارد( .) P> 0.05

کادمیوم و
مقايسه میزان غلظت فلزات سنگین در رسوبات
بندرامیرآباد با استانداردهای کیفیت رسوب نشان داد:
 -1غلظت های مس از هر دو استاندارد کمترمی باشند.
 -6غلظت کادمیوم از  ERLکیفیت رسوب آمريکا و
 ISQGSمحیط زيست کانادا بیشتر می باشد
 -3سرب ازاستاندارد  ISQGSمحیط زيست کانادا بیشتر
می باشد.
ترتی غلظت فلزات سنگین در رسوب ايستگاه های
مختلف در بندرامیرآباد به ترتی  Pb>CU>Cdبه دست
آمد .که بدين ترتی با مطالعه حبیبی و همکاران در سال
 1300که تجمع غلظت فلزات سنگین مس ،سرب ،نیکل
و کادمیوم بر رسوبات ساحلی استان بوشهر بود و نتیجه
میانگین غلظت آنها به ترتی کادمیوم< سرب< مس<
نیکل شد ،که با مطالعه حاضر مطابقت نداشت .همچنین
در مطالعه قنادسور و همکاران در سال  1303که تجمع
غلظت فلزات سنگین سرب ،روی ،نیکل و کادمیوم در گیاه
لويی و رسوبات رودخانه اروند رود و بهمنشیر بود و نتیجه
میانگین غلظت آنها به ترتی کادمیوم< نیکل< سرب<
روی شد ،که با مطالعه حاضر مطابقت داشت .و در مطالعه
فاطمه عین اللهی و همکاران در سال  1338که تجمع
غلظت فلزات سنگین مس ،سرب و نیکل بر رسوبات و
دوکفه ای  Saccostrea cucullataدر ناحیه بین جزر و
مدی چابهار بود و نتیجه میانگین غلظت آنها به ترتی
نیکل< سرب< مس شد ،که با مطالعه حاضر مطابقت
نداشت.
مقايسه غلظت فلزات مورد مطالعه در رسوبات بندرامیرآباد
با ساير نقاط دنیا که در جدول ( )1آمده نشان دهنده ايون
است که:

 -4بحث و نتيجه گيری
 1-4بررسي غلظت فلزات نيكل ،کادميوم و سرب در
رسوبات بندراميرآباد
اولین اقدام برای تخمین وجود و يا عدم وجود آلودگی در
منطقه مقايسه با استانداردها است .هدف اولیه
استانداردهای کیفیت رسوب ،حفاظت از موجودات آبزی
نزديک رسوبات می باشد .استانداردهای کیفیت رسوب
برای مشخص نمودن آالينده ها در مناطق مختلف به
جهت ارزيابی الگوی زمانی آالينده های رسوب و يا برای
طراحی برنامه های مانیتورينگ مورد استفاده قرار می
گیرد .در جدول( )1مقايسه غلظت رسوبات مطالعه شده
در منطقه با برخی از استانداردهای کیفیت رسوب 1در
دنیا از جمله استاندارد کیفیت رسوب آمريکا ()NOAA2
و استاندارد کیفیت رسوب کانادا ( )ISQGS3و مقادير
( PEL4سطوحی که موج اثرات زيان آور می شود) که
توسط محیط زيست کانادا ( )CCME5تعیین گرديده
است( .)CCME, 1999در کیفیت رسوب  NOAAدو
خطر برای آلودگی فلزات سنگین بیان شده است که به
صورت ( ERL6حدی است که کمتر از  %18جوامع
بیولوژيک در خطرند) و  ERM7حدی است که کمتر از
28
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ها مشاهده نشد ) (p>0.05که اين با مطالعه مشوابهی کوه
مقدسی و همکاران در سال  1331با عنوان برسوی روزنوه
داران کفزی در جدول  :2مقايسه غلظت فلزات مس ،سرب
و کادمیوم در رسوبات بندر امیرآباد با ساير نقاط (برحس
 g/gµوزن خشک) سواحل جنوبی دريای خزر انجام دادند
و نتايج بدست امده حاکی از آن بوود کوه بشوترين روزنوه
داران در ايون برسوی نیوز مربوووط بوه گونوهA. Beccarii
میباشد مطابقت داشت.

جدول ( )5مقايسه غلظت های استاندارد آستانه های تاثير
آالينده ها بر بنتوزهای بستر با رسوبات بندراميرآباد (برحسب
 g/gµوزن خشک)

استاندارد

-

مس

کادمیوم

سرب

کیفیت رسوب
آمريکا NOAA

ERM

688

3/2

610/8

ERL

34

1/68

42/8

PEL
ISQG
S
-

180

4/68

116/8

1098

8/88

38/6

14/34

6/26

32/44

محیط زيست
کانادا()CCME
رسوبات بندرامیرآباد

میزان غلظت کادمیوم در رسوبات بنودرامیرآباد نسوبت بوه
کلیه مطالعات انجام شده بیشوتر موی باشود کوه نشوان از
آلودگی بیشتر رسوبات منطقه بوه کوادمیوم اسوت .میوزان
سرب در اين مطالعه ازماهشهر(خوراحمدی ،غزاله ،زنگی)
و دريای خزرقسمت شمال وجنوب بیشترگزارش شده،
) (DeMora&Sheikhoeslami.2002و از شوومال غوورب
خلیج فارس ،کويت ،امارات ،خلیج ازمیرودرياچوه مواالتون
کمتربوده است .که اين نشوان دهنوده ايون اسوت منطقوه
خلیج فارس آلودگی کمتری نسبت به فلز مس دارد میزان
غلظت مس در اين مطالعه از درياچه مواالتون مجارسوتان،
ازمیرترکیووه کمتوور،و از خلوویج فووارس کويووت و امووارات و
ماهشهر خوراحمدی ،زنگی ،غزاله بیشر بوده است.
بیشترين میزان سرب مربوط به خلیج ماالتون مجارسوتان
و ازمیر ترکیه می باشد .زيرا اين مناطق در کنار شهرهای
سرجمعیت و از مناطق مه گردشگری می باشند.
تراک روزنه داران در ايستگا هوای موورد مطالعوه در ايون
مطالعه بیشترين تعداد مربووط بوه گونوه  A. beccariiبوا
فراوانی  %08موی باشود نتوايج فراوانوی در ايسوتگاه هوای
حدوده مورد مطالعه نیز نشان دهنده غال بودن گونه A.
 beccariiمی باشد .بیشترين تعدادگونه  A. beccariiدر
ايسوتگاه شوماره  0و کمتورين آن در ايسوتگاه شوماره 1
شوومارش شوود .بیشووترين تعووداد گونووه  A.tepidadaدر
ايستگاه شماره  0و کمترين تعوداد در ايسوتگاه شوماره 3
مارش شد .بیشترين تعداد گونه  E. littoraleدر ايسوتگاه6
و کمترين تعداددرايستگاه شماره3شمارش شود .درنتیجوه
ايستگاه شماره 3کمترين تعداد نمونه های روزنوه داران را
به خود اختصا داد.باانجام آنالیزآماری تسوت ANOVA
واريانس يک طرفه اختالف معنی داری بین تعداد گونه ی
 E. littorale ،A. beccariiو  A.tepidaدر ايسوتگاه

1-Sediment Quality Guide Lines
2-National Oceanic and Atmospheric
Administration
3-Canadaian Interim Marine Sediment Quality
4-Probable Effects Level
5-Canadaian Council of Ministers of the
Environment
6-Effect Range Low
7-Effect Range Medium
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