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  چكيده
. اي استان بوشهر، انجام شده است تن در سواحل صخره شناختي جوامع نرم منظور ارزيابي بوم به مطالعه حاضر

مجموعاً چهار ايستگاه . فصل سرد، معتدل و گرم انجام شد 3و طي  1389تا تابستان 1388برداري از زمستان  نمونه
. برداري انتخاب شد يبند جهت نمونهاي نا كنگان و بستر صخره - گناوه، بوشهر، دير - اي ديلم  شامل بستر صخره

متر و كاردك فلزي برداشت گرديدند و پس از ارسال به آزمايشگاه با   سانتي 50×50ها با استفاده از كوادرات  نمونه
هاي  نمونه رسوب از ايستگاه 300مجموعاً . هاي شناسايي مورد بررسي و شناسايي قرار گرفتند استفاده از كليد

تن متعلق به سه رده از شكم پايان  ي نرم گونه 41طي عمليات آزمايشگاهي در مجموع . رديدمورد نظر برداشت گ
بيشترين . كل موجودات مورد شناسايي قرار گرفتند% 4با ) ها كيتون(و بسپاره صدفان % 31ها با  اي ، دو كفه%65با 

وه تعلق داشت و كمترين تراكم به گنا - ي ديلم  در فصل سرد و در منطقه  Planaxis sulcatusي  تراكم به گونه
در فصل  Chama pacificaدر فصل سرد و معتدل و  Thais savignyi، فصل گرم در  Conus flavidusهاي  گونه

هاي تنوع و غالبيت نشان داد كه بيشترين تنوع  ي شاخص محاسبه. ي نايبند تعلق داشت معتدل و گرم از منطقه
و كمترين مقدار  344/3ي نايبند و در فصل معتدل با مقداري معادل  ي به منطقههاي مورد بررس اي در ايستگاه گونه

نتايج مطالعه نشان داد كه سواحل . تعلق داشت 617/0گناوه در فصل گرم با ميزاني معادل  - ي ديلم  آن به منطقه
ن به دليل وجود تنش، تنا اي ديلم تا كنگان داراي سطح آلودگي متوسط تا باال هستند و ثبات اجتماعات نرم صخره

اي يكي از مناطق منحصر به فرد است فاقد آلودگي  لحاظ تنوع گونه ي نايبند كه به در حالي كه منطقه. پايين است
اي و زيستگاهي نيز در بين آنها از رقم بااليي  بوده و اجتماعات كفزي آن از ثبات برخوردارند و تنوع تغذيه

 .برخوردار است

  گونه، آلودگي، استان بوشهر، خليج فارس ي بين جزر و مدي، تنوع، غالبيت نان، منطقهت نرم :كلمات كليدي
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  مقدمه. 1

هاي مهم دريايي، سواحل و مناطق بين جزر و  سامانه يكي از بوم
شناختي و اقتصادي  مدي هستند كه از اهميت زيست محيطي، بوم

اگوني هاي گون توپ ي ساحلي شامل بيو منطقه. خاصي برخوردارند
هاي  هاي شور، آبسنگ چون خوريات، درختزارهاي حرَا، تاالب

ها، مناطق بين جزر و مدي و غيره هستند  مرجاني، كوالب
(Balasubramanian, 1999) .18ي ساحلي شامل حدود  منطقه %
جمعيت جهاني را در خود جاي % 60سطح زمين است و حدود 

 8/1ي بيش از شهرهاي جهان با جمعيت% 70زيرا حدود  ؛دهد مي
 نود درصد صيد جهاني از. ي ساحلي هستند ميليون نفر ساكن منطقه

مناطق . (Balasubramanian, 1999)آيد  دست مي اين مناطق به
درصد كل توليد اوليه را به خود اختصاص  33تا  18ساحلي حدود 

درصد مواد آلي موجود  90تا  80دليل اينكه  اين منطقه به. دهند مي
سازد، از نقطه نظر بيوژئوشيميايي از اهميت  عدني ميدرخود را م

اين ناحيه همچنين مواد معلق فراواني در . است  خاصي برخوردار
كند  هاي بزرگ دريافت مي هاي گوناگون از رودخانه ارتباط با آالينده

اين منطقه . شود درصد برآورد مي 90تا  80كه ميزان آنها حدود 
دارد، زيرا به عنوان بستري براي تغذيه، شناختي بااليي  پتانسيل زيست

كند و همچنين يك بيوتوپ  گذاري عمل مي پرورش نوزاد و تخم
 شود محسوب مي شيرين وآب دريايي زيست محيط ميان بينابيني

)(Balasubramanian, 1999; Nybakken, 1995; Webber, 1995 .
زيستي  اي پويا است كه تنوع ي ساحلي منطقه سامانه طور كلي بوم به

هاي مهمي براي پرورش آبزيان  سامانه زيستگاه اين بوم. بااليي دارد
ي  عنوان عامل تعديل كننده تواند به همچنين مي. دريايي دارد

گيرند عمل كند  پيامدهاي آلودگي كه از خشكي سرچشمه مي
(Balasubramanian, 1999).   موجودات كفزي به لحاظ كم تحركي
پذيرترين اجتماعات محسوب  آسيب و وابستگي به بستر، جزو

هاي ماكروزئوبنتيك، چسبيده  با توجه به اينكه غالب گونه. گردند مي
به بستر و غير مهاجر هستند، مطالعه و بررسي تغيير در ساختار 

عنوان شاخصي جهت ورود مواد  تواند به جمعيتي و تنوع آنها مي
  .حلي باشدويژه مناطق سا هاي آبي و به سامانه آالينده به بوم

  ها مواد و روش. 2

اي  ي بين جزر و مدي سواحل صخره برداري منطقه محل نمونه
گناوه، بوشهر،  ـاي ديلم  چهار بستر صخرهشامل استان بوشهر و 

مجموعا چهار (اي نايبند است  كنگان و بستر صخره ـ دير
 15تا  88دي ماه  15صورت فصلي از  برداري به نمونه). ايستگاه

  .در طي سه فصل سرد، معتدل و گرم انجام شد 89شهريور 
ي كاردك فلزي  وسيله ها در سه تكرار به در اين بررسي، نمونه

برداري  عنوان واحد نمونه سانتي متر به 50×50و يك كوادرات 
 500ها پس از جداسازي با الك  كليه نمونه. برداشت گرديد

شده تثبيت رقيق شده با آب درياي فيلتر % 10ميكرون در فرمالين 
و پس از ارسال به آزمايشگاه، به كمك  (Holms, 2004)گرديدند 

كليدهاي مناسب و استريوميكروسكوپ مورد بررسي و شناسايي 
 ).;Tirmizi, 1982) Kira, 1965; Jones, 1986قرار گرفتند 

رسوب است كه  ) (TOCهمچنين در اين بررسي كربن آلي، كل 
مورد سنجش  (Walky-Black) بالك ـ با استفاده از روش والكي

  .(Clesceria, 1998) قرار گرفت
اي از شاخص شانون و براي  گونه  گيري تنوع جهت اندازه

جهت پي . گيري غالبيت از شاخص سيمسون استفاده گرديد اندازه
اي در  اي و غالبيت گونه هاي تنوع گونه بردن به اختالف شاخص

نس بلوكي و براي هاي مورد بررسي از آناليز واريا ايستگاه
ها از دو آزمون توكي و كمترين سطح  ي ميانگين مقايسه
براي انجام آزمون نرمال بودن . داري استفاده گرديد معني

. استفاده شد "اسميرونوف ـ كولموگراف"مشاهدات از آزمون 
كاربرده شده، آزمون  هاي به جهت تائيد نتايج اتخاذ شده در آزمون

   .)1367 اهدايي،(كار گرفته شد  به "فريدمان"ناپارامتري 

  نتايج. 3

تن  گونه نرم 41عمل آمده، در مجموع  برداري به در طي نمونه
و % 31ها با  اي كفه ، دو%65پايان با  متعلق به سه رده از شكم

كل موجودات مورد شناسايي % 4با ) ها كيتون(بسپاره صدفان 
رين تراكم به ان بيشتـتن رمـدر بين ن). 1ودارـنم(رار گرفتند ـق

ـ  در فصل سرد و در منطقه ي ديلم  Planaxis sulcatusي  گونه
جاندار در متر مربع تعلق داشت و  3600گناوه با تراكمي معادل 
، فصل گرم در  Conus flavidusهاي  كمترين تراكم به گونه

Thais savignyi  در فصل سرد و معتدل وChama pacifica  در
. )1جدول ( ي نايبند تعلق داشت طقهفصل معتدل و گرم از من

ي  هاي مورد بررسي به منطقه اي در ايستگاه بيشترين تنوع گونه
و كمترين مقدار  344/3نايبند و در فصل معتدل با مقداري معادل 

 617/0گناوه در فصل گرم با ميزاني معادل ـ  ي ديلم آن به منطقه
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ميزاني معادل بيشترين مقدار غالبيت در فصل گرم با . تعلق داشت
در فصل سرد و در  1347/0و كمترين مقدار آن معادل  756/0
ميزان كربن آلي ). 3و  2هاي  نمودار(دست آمد  ي نايبند به منطقه

در مورد . دست آمد به 4هاي مورد بررسي طبق نمودار  در ايستگاه
اي  اي، باالترين تنوع زيستگاهي و تغذيه تنوع زيستگاهي و تغذيه

نايبند مشاهده گرديد و در سه ايستگاه ديگر تنوع  ي در منطقه
  ). 5و 6نمودارهاي (اي بسيار اندك بود  زيستگاهي و تغذيه

  
  تنان مشاهده شده ـ درصد نرم1نمودار 

  
  اي شانون ـ ميزان شاخص تنوع گونه2نمودار 

اي شانون در  براي پي بردن به اختالف شاخص تنوع گونه
ي واريانس بلوكي استفاده  روش تجزيههاي مورد بررسي از  ايستگاه

. عنوان بلوك در نظر گرفته شده است شد كه در اينجا فصل به
اي  هاي شاخص تنوع گونه فرض صفر، مساوي بودن ميانگين

اگر ). 3و  2جدول (دهد  ها را نشان مي شانون در بين تمام ايستگاه
داري  عنادر نظر بگيريم، با توجه به مقدار م 05/0داري را  سطح معنا

. تواند درست باشد شود كه فرض صفر نمي معلوم مي 4در جدول 
يعني حداقل دو ايستگاه وجود دارند كه ميانگين شاخص تنوع 

  ).P<0/05(داري دارد  اي آنها اختالف معنا گونه

  
 اي سيمسون ـ ميزان شاخص غالبيت گونه 3نمودار 

  
  بررسيهاي مورد  ـ ميزان كربن آلي در ايستگاه4نمودار 

  
هاي  هاي منطقه بين جزر و مدي ايستگاه ها در زيربخش درصد گونه ـ 5نمودار 

  ديلم، بوشهر، دير و نايبند
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  )تعداد در متر مربع( مورد مطالعههاي  تنان در ايستگاه ـ تراكم نرم1جدول 

  ايستگاه  گناوه ـ ديلم  بوشهر  كنگان ـ دير  نايبند
  سرد  معتدل  گرم  سرد  معتدل  گرم  سرد  معتدل  گرم  سرد  معتدل  گرم  گونه

168  284  208  148  116  116  188  224  192  0  0  0  Siphonaria tenuicostulto 

1680  2100  1808  0  0  508  628  2088  1496  2100  2176  360  Planaxis sulcatus 
196  260  212  76  124  116  204  176  260  0  0  0  Trochus radiatus 
100  240  128  72  88  56  0  212  140  0  0  0  Trochus erythraeus 
200  48  220  0  156  96  152  160  116  0  0  0  Turbo coronatus 
236  184  252  136  140  136  200  300  288  0  0  0  Acmaea profunda 
32  68  44  0  0  0  16  0  0  0  0  0  Acanthopleura haddoni 
168  88  64  0 0 0  8  0  0 0  0  0  Chiton lamyi 
0 0 0 0 84  76  0  60  0 0  0  0  Nerita textilis 
152  188  180  0 0 0 60  0 0 0  0  0  Barbatia helblingii 
0  8  12  0 0 0 4  0 0 0  0  0  Onchidium peronii 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 84  216  280  Solen roseomaculatus 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  92  140  Paphia textile 
0 0 0 0 72  0 0 0 0 0  0  0  Architectonica perspectiva 
0 0 0 0 84  0 0 0 0 0  0  0  Barbatia obliquata 
100  60  32  0 0  0 0 0 0 0  0  0  Nerita adenesis 

20  60  36  0 0  0 0 0 0 0  0  0  Nerita longii 

116  160  136  0 0  0 0 0 0 0  0  0  Nerita textillis 

4  8  8  0 0  0 0 0 0 0  0  0  Cyprea grayana 

0  16  20  0 0  0 0 0 0 0  0  0  Cyprea gracilis notata 

40  84  76  0 0  0 0 0 0 0  0  0  Cyprea arabica 

12  60  40  0 0  0 0 0 0 0  0  0  Cymatium aquatile 

4  12  8  0 0  0 0 0 0 0  0  0  Homalocantha scorpio 

80  120  104  0 0  0 0 0 0 0  0  0  Thais mutabilis 

4  20  12  0 0  0 0 0 0 0  0  0  Thais mancinella 

0  4  4  0 0  0 0 0 0 0  0  0  Thais savignyi 

8  24  20  0 0  0 0 0 0 0  0  0  Nassarius catus 

72  128  112  0 0  0 0 0 0 0  0  0  Nassarius arcularis plictus 

60  108  84  0 0 0 0 0 0 0  0  0  Conus coronatus 
4  12  8  0 0 0 0 0 0 0  0  0  Conus flavidus 
40  80  60  0 0  0 0 0 0 0  0  0  Irus irus 
160  188  204  0 0  0 0 0 0 0  0  0  Barbatia fusca 

152  220  196  0 0  0 0 0 0 0  0  0  Barbatia obliquata 

16  48  40  0 0  0 0 0 0 0  0  0  Modiolus auricalatus 

4  4  4  0 0  0 0 0 0 0  0  0  Pina muricata 

40  92  76  0 0  0 0 0 0 0  0  0  Pinctada radiata 

116  180  148  0 0  0 0 0 0 0  0  0  Isognomon legumen 

48  88  72  0 0  0 0 0 0 0  0  0  Spondylus exilis 

80  128  96  0 0  0 0 0 0 0  0  0  Saccostrea cuculata 

4  4  8  0 0  0 0 0 0 0  0  0  Chama pacifica 

68  100  84  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Patella exuta pica 
120  180  156  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Cellana karachiensis 
196  240  212  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Euchelus asper 

  LSDو Tukeyهاي  شاخص شانون با استفاده از آزمون ها از نظر مقدار ي دو به دوي ايستگاه ـ مقايسه2جدول 
  LSD داري در آزمون مقدار معني Tukey  داري در آزمون مقدار معني ها ايستگاه 
 005/0** 02/0* گناوه و بوشهر - ديلم  1
 01/0* 038/0* كنگان -گناوه و دير - ديلم 2
 000/0** 001/0** گناوه و نايبند - ديلم 3
 592/0 939/0 كنگان -بوشهر و دير 4
 005/0** 021/0* بوشهر و نايبند 5
 003/0** 012/0* كنگان و نايبند - دير 6

 05/0دار در سطح  معني *                 01/0دار در سطح  معني** 
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هاي تنوع و غالبيت ، قضاوت در  هاي شاخص ز كاربرديكي ا
 Welch نظر طبق. عيت آلودگي و تنش در محيط استمورد وض

 لوده است،شدت آ ، منطقه بهباشد 1كمتر از  H ́چنانچه ،)1992(
لودگي در حد باشد، آ1ـ3از سوي ديگر اگر اين پارامتر بين 

  . ت، منطقه فاقد آلودگي اسباشد 3متوسط و اگر باالي 

  
  هاي ديلم، بوشهر، دير و نايبند تنان ايستگاه ـ درصد تنوع رژيم غذايي در نرم6نمودار 

  و شانون  آناليز واريانس بلوكي شاخص سيمسون ـ 3جدول 
  منبع تغييرات  )P-value(داري  مقدار معني  )P-value(داري  مقدار معني

    شاخص سيمسون  شاخص شانون

  )بلوك(فصل  002/0  001/0

شاخص سيمسون با  ها از نظر تفاوت در مقدار تگاهدو به دوي ايس ي ـ مقايسه 4 جدول
  واريانس بلوكي ي استفاده از تجزيه

  LSD داري در آزمون مقدار معني  Tukey داري در آزمون مقدار معني ها ايستگاه
 **005/0 *018/0 گناوه و بوشهر ـ ديلم

 **001/0 **006/0 كنگان ـ گناوه و دير ـديلم 
 **000/0 **002/0 گناوه و نايبندـديلم

 262/0 627/0 كنگانـبوشهر و دير
 *031/0 108/0 بوشهر و نايبند

 167/0 458/0 كنگان و نايبندـدير
 05/0دار در سطح  معني *          01/0دار در سطح  معني** 

  گيري بحث و نتيجه. 4

موضوعات ترين  و بررسي جانوران كفزي يكي از مهممطالعه 
تنان از  با توجه به اينكه نرم .است) اكولوژي(شناسي  بوم علم
 ،شوند ميهاي كفزي يك اكوسيستم آبي محسوب  ترين گروه مهم

تغييردر عوامل حاكم  ساحلي باعث ي سامانه هرگونه تغيير در بوم
خوبي در عوامل  شود كه اين تغييرات به كور مي بر جوامع مذ

ي و محاسبه هستند كه بل مشاهده، بررسديناميكي اين جوامع، قا

ي اين  وع شانون و غالبيت سيمسون از جملههاي تن شاخص
 (Pearson, 1990; Andrew, 1996). گردند عوامل محسوب مي

تنان از جمله  ز اشاره شد با توجه به اينكه نرمكه قبالً ني هگون همان
ند، باش به بستر مي كه ساكن و غالباً چسبيده هستندني  كفزيا
جود خوبي و هعوامل ديناميكي حاكم بر اين جوامع ب ي مطالعه

دست آمده از  نتايج به.  رساند تنش و آلودگي را به اثبات مي
ي متوسط تا باال در بررسي تنوع و غالبيت بيانگر وجود آلودگ

ي اين  نيز اثبات كنندههاي آماري انجام شده  آزمون. منطقه است
گردد در مناطق ديلم تا  ه مشاهده ميگونه ك همان .واقعيت هستند

طوري كه مقدار آن بيانگر  ، بهستا غالبيت بسيار باال ،كنگان -دير
خود اختصاص  يا دو گونه است كه درصد بيشتري را بهتراكم يك 

تنش  وجود ي همين مورد نشان دهنده. (Gray, 2002)اند  داده
تن  محيطي است، زيرا فقط يك يا دو گونه نرم )استرس(

از اين  اند با شرايط آلودگي خود را سازگار نمايند كه يكي توانسته
بسيار اين گونه تراكم . است Planaxis sulcatusحلزون  ها گونه

توان آن را نوعي شاخص  بااليي دارد و تا حدودي مي
مطالعه كه  زيرا در تمام سواحل مورد ،شمار آورد شناختي به زيست

ده و بخش هاي غالب بو گونهوجز ،از آلودگي برخوردار بودند
  همان. اند خود اختصاص داده اعظم شاخص سيمسون را به

صد بااليي را به خود پايان در ، شكمشود كه مشاهده مي طوري
تنان  تنان بهتر از ساير نرم زيرا اين گروه از نرم. اند اختصاص داده

توانند خود را در مقابل شرايط سخت زيست محيطي حفاظت  مي
، كه اشاره گرديد گونه همانعالوه،  به). (Nybakken, 1995 نمايند

گي و غير طبيعي بودن نگر وجود آلود باال رفتن تراكم يك گروه بيا
آبزي  ي وي ديگر وجود تعداد فراواني پرندهاز س. محيط است

ي مورد مطالعه است، زيرا  هاي پرتار در منطقه بيانگر وجود كرم
شمار  ،شويم تر مي احلي نزديكتر س سمت محيط آلوده هر چه به

مشاهدات  .يابد در نتيجه پرندگان آبزي افزايش ميپرتاران و 
 ؛1376 ،زاده وزيري(است نيز مويد چنين حالتي  گاننگارند

Raffaelli, 1991; Raffaelli, 1996.( كه از نتايج  گونه همان
عالوه بر پايين بودن تنوع در سه  ،شود مشخص مي 2نمودار 

ازنوسان بااليي  ميزان آن ،دير كنگان و گناوه بوشهر ـ مساحل ديل
در ساحل نايبند كه يك ساحل  درحالي كه .برخوردار است

، چنين موردي ديده گردد محسوب مي) تيپيك(معمول  اي صخره
ات جمعيتي در ساحل وجود ثب ي اين حالت نشان دهنده. شود نمي

كه ميزان تنوع  توان اظهار كرد زيرا در صورتي مي. نايبند است
و داراي حداقل  ه ثبات نيز داشتهست كا اي باال اي در منطقه گونه
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ماري نيز چنين هاي آ آزمون جنتاي (Gray, 2002). نوسان باشد
  .رسانند ت مي وضعيتي را به اثبا

توان بيان داشت كه ساحل نايبند در مقايسه با  طور كلي مي به
ه بر تنوع گونه اي باال سه ساحل ديگر فاقد آلودگي بوده و عالو

در واقع . زيستگاهي بااليي برخوردار استاي و  از تنوع تغذيه
بوده و  1اين ساحل داراي پيچيدگي ساختماني توان گفت كه مي

زيستگاه  ي است كه خود از تعداد زيادي خردبزرگ زيستگاه
ساحل  ،)Welch)1992  نظريه به با توجه .تشكيل شده است

ـ لوده، ساحل بوشهر و دير  شدت آ وه بهگناـ اي ديلم  صخره
جهت . لودگي است ر حد متوسط و ساحل نايبند فاقد آكنگان د

. ها دو به دو با هم مقايسه گرديدند ها ايستگاه پي بردن به اختالف
مساوي بودن  معني به صفر در اينجا ي فرضيهكه شايان ذكر است 

  .ون در دو ايستگاه انتخابي استشاخص شان
ت كه موجودا ي استيبند داراي يك شيب زيستساحل نا

در حالي كه . ردازندپ بندي مي متنوع در طول اين شيب به منطقه
اي  بندي و تنوع زيستگاهي و تغذيه سه ساحل ديگر از منطقه

بخش فراواني از اين حالت ناشي از آلودگي . كمتري برخوردارند
مشاهده  تنان رسد كه نرم نظر مي چنين به .(Gray, 2002)است 

همين مورد باعث . ي هستند شده در نايبند داراي رقابت ممتد
 2دار هاي ادامه كه موجودات كفزي داراي جمعيتشده است 

در حالي كه در ساير سواحل مورد بررسي با توجه به . شوند
تر بوده و همين امر باعث گرديده است  ، رقابت ضعيفموارد فوق

سواحل ديده شوند كه دليل  اي در اين هاي منطقه كه فقط جمعيت
با توجه به اين كه سه  .واقعيت استهمين  نيز افزايش غالبيت
دگي ساختماني گناوه تا دير كنگان از سا ـاي ديلم  ساحل صخره

خورد و تنوع  مي چشم ي بهرقابت كمتر ،بيشتري برخوردارند
اين در حالي است كه  .يابد اي و زيستگاهي نيز كاهش مي تغذيه

تنان اين  گردد و نرم نايبند چنين مواردي مشاهده نميل در ساح
تاري در نوعي واكنش رف ،محيطي منطقه در طول شيب زيست

دهند كه از آن به  تي از خود نشان مي اطراف منابع گوناگون حيا
   .)(Gray, 2002 شود تعبير مي 3بندي منطقه

نجا كه از آ ،سيمسوندر مورد نتايج حاصل از شاخص غالبيت 
است، پس فرض  819/0ي آزمون معادل  داري آماره ر معنامقدا

، چون مقدار "فريدمان"در آزمون . شود نرمال بودن تاييد مي

——— 
1 Structural heterogeneity 
2 Overlaped populations 
3 Zonation 

 05/0در سطح  كه بود P-value= 0.042آزمون  ي معناداري آماره
 آناليز(آزمون پارامتري ود و نتايج ش ميرد آزمون فرض صفر 

در آلي كل، دو ايستگاه در مورد كربن  .دكن تاييد ميرا  )واريانس
  .باشند بين چهار ايستگاه، باالترين ميزان كربن آلي كل را دارا مي

ي موارد فوق انجام  براي شاخص غالبيت سيمسون نيز كليه
 ونـود، چـش يـالحظه مـم 4دول ـه در جـه كـگون انـهم. دـش

P-value= 0.002،  در چهار ايستگاه رد پس مساوي بودن ميانگين
ها بررسي گرديد و  از آن اختالف دو به دوي ايستگاه پس .شود مي

براي نرمال بودن  "اسميرنوف -كلموگرف"همانند قبل آزمون 
، اوه عالوه برتبعات جنگ خليج فارسگن ـهاي شاخص ديلم  داده

و برخي ) ع(مجاورت اين منطقه با تأسيسات نفتي امام حسن
لودگي باال آ كه باعث ديگر تاسيسات همجوار استان بوشهر است

دليل  در اين منطقه گرديده است و در ساحل بوشهر نيز به
آلودگي  ،هاي شهري اورت اين ساحل با برخي از فاضالبمج

، ذكر شده در بحث موارد شايان ذكر است كه كليه. وجود دارد
هاي پارامتري و  از طريق آزمون ،عيني ي عالوه بر مشاهده

 .يد قرار گرفتندناپارامتري آماري مورد سنجش و تاي

  سپاسگزاري. 5

هاي خليج  اين مطالعه با پشتيباني مركز مطالعات و پژوهش
بدينوسيله مراتب تشكر مولفين از مسوول . فارس انجام شده است

وقت مركز فوق و همچنين معاونت محترم پژوهشي دانشگاه 
 .گردد فارس ابراز مي خليج
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