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  .استشناسي  نشريه اقيانوساثر متعلق به  نيحقوق ا يتمام، 1389 يشناس انوسياق يـ پژوهش يعلم هينشر ©

  چكيده
شيالتي استان خوزستان محسوب ساحل گلي منطقه بحركان محل صيد انواع ميگو وماهي است و از مناطق مهم 

ها بر موجودات ساكن  ها از جمله فلزات سنگين در منطقه، امكان تأثير آالينده دليل وجود منابع مختلف آالينده به. شود مي
منظور تعيين پراكنش و تنوع پرتاران و نيز تعيين غلظت فلزات سنگين در رسوبات  به. بستر و اجتماعات آنها وجود دارد

ايستگاه مختلف  5هاي رسوب از  نمونه. رفتگصورت  1386برداري از رسوبات در زمستان  بحركان، نمونهمنطقه 
همچنين . آميزي در حد جنس و در مواردي گونه، شناسايي گرديدند برداشت و پرتاران پس از شستشو و رنگ

زات سنگين مس، سرب و كادميوم در عالوه، ميزان فل به. گيري شدند پارامترهاي فيزيكي و شيميايي در محيط اندازه
نتايج حاصل نشان داد كه ميانگين تعداد . اندازه گيري شد 919مدل  unicamرسوبات توسط دستگاه جذب اتمي 
 هاي                          ً             جامعه پرتاران منطقه عمدتا  شامل خانوادهپرتار بوده است و همچنين  2606پرتاران در متر مربع در فصل زمستان 

Syllidae)40(% ،Nephtyidae )20 (%و Cossuridae )14 (%ميانگين دما، اكسيژن محلول، شوري،. است pH درصد،
 6/97و  c°8/10 ،mg/l4/10 ،g/l9/37 ،2/8 ،5/16ترتيب  هاي مختلف به مواد آلي و درصد سيلت ـ رس در ايستگاه

كمترين تراكم پرتاران را ايستگاهي كه در نزديكي دهانه رودخانه زهره بود بيشترين غلظت فلزات سنگين و. بوده است
هاي احتمالي از طريق رودخانه، از داليل كاهش تراكم پرتاران در اين  رسد، ورود آب شيرين وآالينده نظر مي به. داشت

بدين معني كه  ،داري داشت غالبيت پرتاران با غلظت مس موجود در رسوب رابطه مثبت و معني. ايستگاه بوده است
  .تواند سبب كاهش تنوع و افزايش غالبيت پرتاران گردد رسوبات ميافزايش ميزان اين فلز در 

 

  پرتاران، فلزات سنگين، رسوبات بحركان، آلودگي :كلمات كليدي
  

 مقدمه .1

مهرگان ماكروبنتوز ساكن  هاي حلقوي پرتار، از جمله بي كرم
هاي دريايي يافت  سامانه                          ً            در رسوبات هستند كه تقريبا  در تمام بوم

اين موجودات با . (Gopalakrishnan et al., 2008)شوند  مي

اي باال و تنوع زياد، از موجوداتي محسوب  داشتن غناي گونه
نمايند  هاي غذايي آبها ايفا مي هگردند كه نقش كليدي در زنجير مي

(Gregory, 2007) . رسوبات دريايي محل دفن نهايي انواع
هاي وارد شده به محيط زيست، از جمله فلزات سنگين  آالينده
از آنجا كه پرتاران در تماس مستقيم با . (Yu et al., 2001)هستند 

رسوبات هستند و يا از آنها تغذيه مي نمايند، ازدياد غلظت 

  17- 1389/10/26 پاييز/ 3 شماره/ سال اول/ شناسي اقيانوس

 safahieh@hotmail.com: پست الكترونيكي*
  



 ...بررسي ساختار جمعيت پرتاران و همبستگي آن با غلظت فلزات سنگين در فصل زمستان در/ محمديو صفاهيه 

18 

                    ً                              ها در رسوبات مستقيما  بر روي اين جانوران و سرانجام  اليندهآ
 ;Fleeger et al., 2003(ساختار جمعيت آنها اثرگذار است 

Hutchings, 2000( .توان از تغييرات ايجاد شده در  لذا مي
وان عاملي جهت پايش ـعن اختار اجتماعات اين موجودات بهـس

استفاده كرد مناطق دريايي ) شاخص زيستي(زيست محيطي 
(Theofanis et al., 2001; Gillet et al., 2008).  

منطقه بحركان در جنوب شهرستان هنديجان در استان خوزستان 
بستر سواحل اين منطقه از نوع گلي و زيستگاه . واقع شده است
بوده و ديگر موجودات منطقه از اين كفزيان  موجودات كفزي

اين منطقه از مناطق مهم صيد انواع . نمايند عنوان غذا استفاده مي به
در . (ROPMI, 1999)آيد  شمار مي ماهي و ميگو در خليج فارس به

اين منطقه حجم عظيمي نفت از تأسيسات نفتي  استخراج شده و 
  .به سراسر دنيا صادر مي شود

ار ماكروبنتوزهاي ساكن در منطقه جزر و مدي مطالعه ساخت
ساحل بحركان نشان داده كه پرتاران از مهمترين و فراوانترين 

شوكت، (هاي ماكروبنتوزي موجود در اين مناطق هستند  گروه
خانواده از آنها در اين  15جنس متعلق به  29         ً كه مجموعا  ) 1379

  .فصل گزارش گرديده است
اي در ارتباط با ارزيابي خطر  العه، طي مط1386دهقان در سال 

شناختي با استفاده از فلزات سنگين و محاسبه شاخص عامل  بوم
آلودگي در خوريات ماهشهر و همچنين بررسي فون بنتيك، با 

شناختي خوريات  شناختي و زيست هاي بوم استفاده از شاخص
منطقه ماهشهر از نظر سالمت يا احتمال خطر را مورد بررسي قرار 

وي دريافت كه جيوه بيشترين و كادميوم كمترين عامل آلودگي . داد
  . را در منطقه داشته است

منظور افزايش ميزان توليد اوليه و  به بعد به 1380هاي  از سال
در نهايت ثانويه، اداره كل شيالت استان خوزستان اقدام به 

از طرفي . توسعه بسترهاي مصنوعي در اين منطقه نموده است
هاي شهر هنديجان از طريق  كله صيادي، تخليه پساباحداث اس

رودخانه زهره به اين منطقه و وجود صنايع نفتي احتمال افزايش 
خصوص آلودگي فلزات سنگين را در منطقه افزايش  آلودگي به
                  ً                             تحوالت مذكور مطمئنا  بر جمعيت پرتاران بستر تأثير . داده است

يت كفزي اين بسزايي داشته كه اثر اين عوامل بر روي جمع
هدف از اين پژوهش، مطالعه . منطقه تا كنون مطالعه نشده است

ساختار جمعيت پرتاران در ناحيه بين جزر و مدي بحركان و 
هاي فلزي مس، سرب و كادميوم بر اجتماعات  تأثير آالينده
  . مذكور است

 ها روشمواد و   .2

و  پنج ايستگاه از اسكله صيادي بحركان تا دهانه رودخانه زهره
طول  49°،24´در ناحيه بين جزر و مدي، در موقعيت جغرافيايي

). 1شكل (عرض شمالي، در نظر گرفته شد  30°، 05´شرقي و 
موقعيت جغرافيايي و عمده فعاليت انساني يا منابع آالينده احتمالي 

نشان  1ايستگاه هاي مورد مطالعه در زمان نمونه برداري در جدول 
  .داده شده است

هاي انساني در امتداد سواحل بين جزر و  ها و عمده فعاليت مختصات ايستگاه ـ1 جدول
  )1379شوكت، ( مدي بحركان

 فعاليت هاي عمده انساني در منطقه مختصات جغرافيايي ها ايستگاه

 Aايستگاه 
E ˝20 ´46  °49  
N ˝26 ´06 °30 

اسكله صيادي، پهلوگيري انواع شناورهاي صيادي و 
 پروري آبزي

  B  E  ˝52 ´43 °49ايستگاه 
N ˝11 ´05°30 

 صيد و صيادي

 Cايستگاه 
E  ˝49 ´39 °49  
N ˝50  ´02 °30 

 هاي صيد و صيادي نزديكي به سكوي نفتي،  فعاليت

 Dايستگاه 
E ˝02 ´37 °49  
N ˝26 ´00 °30 

 صيد و صيادي

 Eايستگاه 
E ˝53  ´29 °49  
N ˝49 ´01 °30 

رودخانه زهره، نزديكي صيد و صيادي، مجاورت با دهانه 
 هاي شهري و صنعتي به منطقه شهري، ورود فاضالب

     

 Vanبرداري از رسوبات توسط گرب  ، نمونه1386در زمستان 

Veen از رسوبات .متر مربع انجام شد 027/0، با سطح برداشت 
، يك شناختي زيست مطالعاتسه نمونه براي  منطقه بين جزر و مدي

نمونه براي سنجش  سهبندي و مواد آلي و  دانهنمونه براي آناليز 
 شناختي زيستهاي  نمونه در محيط،. ندفلزات سنگين برداشت شد

  . (Mistri et al., 2002) شدند تثبيت% 4توسط فرمالين بافر 

  
  نهاي مورد مطالعه در امتداد سواحل بين جزر و مدي بحركا ايستگاه ـ1شكل 
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از قسمت مياني  مربوط به سنجش فلزات سنگين، هاي نمونه
كه كمترين تماس را  جايي ،رسوبات برداشت شده توسط گرب
 تحليلرسوبات مربوط به . با بدنه گرب دارد انتخاب گرديدند

حاوي  در يخدان و سنجش فلزات سنگين بندي دانه ،مواد آلي
ر تا زمان كا منتقل گرديدند و آزمايشگاه ، بهنگهداري شده يخ

نگهداري  گراد درجه سانتي -20در دماي  ، در فريزرآنها بر روي
پارامترهاي محيطي مانند شوري، . (Delman et al., 2006) شدند

گيري  اسيديته، اكسيژن محلول و دماي آب، نيز در محل اندازه
هاي مربوط به بررسي  نمونه. (Lu and Wu, 2007)شدند 

ميلي متر شستشو داده شده  5/0پرتاران، با الك با اندازه چشمه 
. رنگ آميزي شدند) يك گرم در ليتر(و با محلول رزبنگال 

سرانجام، پرتاران موجود در هر ايستگاه جداسازي  شده و 
پرتاران جداسازي شده، توسط منابع موجود، . شمارش گرديدند
 Wehe and(در مواردي گونه شناسايي گرديدند در حد جنس و 

Fiege, 2002; Rouse and Pleijel, 2001; Hutchings, 2000; 

Fauchald, 1977; Wesenberg, 1949(.  
هاي پرتاران، از  ها و گونه پس از شناسايي جنس

شناختي شانون، سيمپسون، نسبت اصالح شده  هاي بوم شاخص
نوع، غالبيت، يكنواختي و و مارگالف جهت تعيين ت)  E5(هيل 

برداري استفاده شد  هاي مختلف نمونه اي در ايستگاه غناي گونه
(Mitra et al, 2004).  
 63گراد خشك و از الك  درجه سانتي 105رسوبات در دماي 

گرم از رسوبات خشك شده و  1حدود . ميكرون عبور داده شدند
د و اسي%) 69(الك شده، توسط مخلوط اسيد نيتريك غليظ 

 140ساعت در دماي 3به مدت  4:1به نسبت %) 60(پركلريك 
ها پس از به حجم رسيدن  نمونه. درجه سانتي گراد هضم گرديدند

 (Yap et al., 2002)، از كاغذ صافي عبور داده شده )ميلي ليتر 40(
و غلظت فلزات مس، سرب و كادميوم توسط دستگاه جذب اتمي 

Unicam خوانده شدند 919مدل .  
ها  براي بررسي نرمال بودن داده Shapiro-Wilkاز آزمون 
منظور بررسي تفاوت پارامترهاي محيطي، مواد  به. استفاده گرديد

ها و ميزان فلزات سنگين در  بندي رسوبات، شاخص آلي، دانه
طرفه استفاده  هاي مختلف، از آزمون تحليل واريانس يك ايستگاه

پس آزمون توكي  دار، در صورت وجود اختالف معني. شد
براي بررسي همبستگي بين . هاي مختلف را از هم جدا كرد گروه

شناختي، از آزمون  هاي بوم ميزان فلزات سنگين با شاخص
هاي  داري جهت آزمون سطح معني. همبستگي پيرسون استفاده شد

ها با  تجزيه و تحليل داده. در نظر گرفته شد α= 05/0آماري، 
 .انجام شد SPSS 11.5استفاده از نرم افزار 

 نتايج .3

گيري پارامترهاي فيزيكي و شيميايي آب  نتايج حاصل از اندازه
هاي مختلف تغييرات  نشان داد كه اين پارامترها در ايستگاه

 6/11تا  3/10بدين ترتيب كه دماي آب بين . اند چنداني نداشته
ميلي گرم  11تا  3/9درجه سانتي گراد، اكسيژن محلول آب بين 

آب بين  pH گرم بر ليتر و  2/39تا  3/35 تر، شوري آب بينبر لي
ميانگين ميزان مواد آلي در رسوبات . متغير بوده است 2/8تا  1/8

هاي مختلف در نوسان بوده  درصد در ايستگاه 9/21تا  5/12بين 
                             ً                    جنس رسوبات منطقه بحركان عمدتا  سيلتي ـ رسي بوده و . است

. ميكرون كوچكتر بوده است 63اندازه كليه ذرات رسوبي، از 
 1/98تا  9/96هاي مختلف بين  درصد سيلت ـ رس در ايستگاه

  ).2جدول(بوده است 
پارامترهاي فيزيكي ـ شيميايي آب، درصد مواد آلي و درصد سيلت ـ رس در  ـ2جدول 

  رسوبات منطقه بحركان
 A B C D E ميانگين كل 

 c°( 1/0±6/11 1/0±5/10 2/0±3/10 2/0±4/10 2/0±2/11 2/0±8/10( دما

اكسيژن محلول
)mg/l(  2/0±5/10 2/0±2/10 2/0±3/9 3/0±8/10 3/0±11 2/0±4/10 

 g/l(  1/0±2/39 2/0±39 2/0±3/38 3/0±5/37 3/0±3/35 2/0±9/37( شوري

pH 03/0±2/8 02/0±2/8 01/0±1/8 01/0±2/8 01/0±2/8 02/0±2/8 

 درصد
 آلي مواد

5/0±5/18  6/0±6/15  6/0±9/21  4/0±9/13  4/0±5/12  5/0±5/16  

 درصد
 رس -سيلت 

2/0±6/97  2/0±9/97  1/0±3/97  1/0±1/98  1/0±9/96  1/0±6/97  

             

هاي شناسايي شده در  ها و گونه تراكم جنس 3جدول 
هاي مختلف در منطقه بحركان را در فصل زمستان نشان  ايستگاه

خانواده از پرتاران  18جنس متعلق به  32در اين مطالعه، . دهد مي
هاي مختلف  ترتيب تراكم پرتاران در ايستگاه. شناسايي گرديدند
ايستگاه  >Dايستگاه  >Aايستگاه  > Bايستگاه : بدين ترتيب است

C<  ايستگاهE  . در بين خانواده هاي پرتاران شناسايي شده در
 A، در ايستگاه  Syllidaeاز خانواده  Autolytusجنس  B ايستگاه 
جنس  D، در ايستگاه Syllidaeاز خانواده  Exogoneجنس 

Nephtys sp1  از خانوادهNephtyidaeدر ايستگاه ، C  جنس
Autolytus از خانواده  Syllidae و در ايستگاهE جنس ،

Megalomma quadriculatum  از خانوادهSabellidae  بيشترين
  ).2جدول (اند  تراكم پرتاران را به خود اختصاص داده
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  هاي مختلف فصل زمستان هاي شناسايي شده در ايستگاه ها و گونه ـ فراواني جنس3جدول 
 خانواده جنس و گونه Aايستگاه  Bايستگاه  Cايستگاه  Dايستگاه  Eايستگاه 

49  
_ 

_  
_ 

_  
_ 

_  
25 

25  
_ 

Capitella capitata  
Notomastus sp. 

Capitellidae 

_  _  _  _  13  sp. Chrysopetalidae 

_ 
_ 

_ 
13 

_  
_ 

_  
37 

13 
37  

Cirratulus sp. 
Cirriformia sp. Cirratulidae 

_  
_ 

343  
343 

13 
49 

270 
147 

282 
368  

Cossura sp.  
Cossura sp. 

Cossuridae 

_  _  _  _  13  sp. Dorvilleidae 

37  
25 
13 

61  
37 
13 

25  
_  
_ 

37  
_  
_ 

_  
_  
_ 

Glycera sp.  
Glycera sp. 
Glycera sp. 

Glyceridae 

98  13  _  _  _  Lumbrinereis impatiens Lumbrinereidae 

_  
_ 

_  
_ 

_  
86 

_  
147 

49 
196 

Clymenura annulata 
Euclymen annandalei 

Maldanidae 

86  
49  
_ 

564  
282  
74 

515  
356  
_ 

392  
147 

_ 

196  
49  
 

Nephtys sp.  
Nephtys sp. 
Nephtys sp. 

Nephtyidae 

49  
_ 

111  
13 

270 
86 

294  
_ 

454 
160 

Nereis persica  
Perenrreis kuwaitata 

Nereidae 

_  
_ 

_  
_ 

_  
_ 

_  
13 

13  
25 

Armandia sp. 
Ophelina  acuminata 

Opheliidae 

13 _  
 

_ 
 

_ 
 

_  Pilargis sp. Pilargiidae 

_  25  _  _  _  Poecilochaetus serpens Poecilochaetidae 

147 

37 
_ 
_ 

_ 
_ 

_ 
_ 

_  
-  

Megalomma quadriculatum 
Sabella sp. 

Sabellidae 

_ 13 _ _ 25 Serpula sp. Serpulidae 

_  
 

25  
 

_ 
 

_ 
 

13 
 

Prionospio sp. Spionidae 

_  
111  
25 

221  
417  
111 

723  
282  
37 

1262  
785  
74 

417  
601  
294 

Autolytus sp.  
Exogone sp. 

Odontosyllis sp. 
Syllidae 

98  
25  

13  
13  

_  
13  

37  
13  

86  
_  

Lomia medusa 
Pista sp. 

Terebellidae 

862  2705  2455  3680  3329   Total 

  
شناختي تنوع، غالبيت،  هاي بوم ميزان شاخص 4در جدول 

بيشترين ميزان تنوع پرتاران . يكنواختي و غني آورده شده است
بوده  Cو كمترين مقدار آن در ايستگاه  Dو  Aهاي  در ايستگاه

هاي مختلف فصل  مقادير شاخص سيمپسون در ايستگاه. است
ن غالبيت پرتاران در به اين ترتيب، بيشتري. زمستان باال بوده است

. مشاهده شده است Bو كمترين آن در ايستگاه  Eايستگاه 
 Aبيشترين مقدار و در ايستگاه  Eيكنواختي پرتاران در ايستگاه 
هاي  بين ميزان يكنواختي در ايستگاه. كمترين مقدار را داشته است

در . (P<0.05)داري مشاهده شده است  مختلف اختالف معني
كمترين  Cاي پرتاران و در ايستگاه  رين غناي گونهبيشت Aايستگاه 

هاي مختلف از نظر  بين ايستگاه. اي مشاهده شده است غناي گونه

داري مشاهده نشده است  تنوع، غالبيت و غنا اختالف معني
(P>0.05).  

نتايج حاصل از سنجش فلزات سنگين در رسوبات منطقه 
طقه، در دهد كه غلظت مس در رسوبات من بحركان نشان مي

تا  9/22هاي مختلف، تغييرات زيادي نداشته است و بين  ايستگاه
غلظت و دامنه تغييرات . ميكروگرم برگرم متغير بوده است 1/24

مراتب بيشتر از مس بوده و  فلز سرب در رسوبات بحركان به
در . ميكروگرم برگرم است 9/63تا  4/55دامنه تغييرات آن بين 

لظت كادميوم از بقيه كمتر و دامنه بين فلزات مطالعه شده، غ
ميكروگرم برگرم  3/2تا  2تغييرات آن نيز محدودتر بوده و بين 

  ).5جدول (است 
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  هاي مختلف منطقه بحركان اي پرتاران در ايستگاه هاي تنوع، غالبيت، يكنواختي و غناي گونه ـ شاخص4جدول 
 ميانگين كل A B C D E ايستگاه/ شاخص

 01/2±2/0 06/2±2/0 17/2±1/0 78/1±2/0 86/1±3/0 16/2±1/0 تنوع شانون

 84/0±05/0 89/0±06/0 85/0±01/0 81/0±05/0 8/0±05/0 85/0±01/0 غالبيت سيمپسون

 a 09/0±7 /0 ab 02/0±72/0 ab 09/0±82/0 ab 04/0±71/0 b 03/0±91/0 1/0±77/0 يكنواختي هيل

 47/2±8/0 58/2±1/0 94/2±5/0 82/1±5/0 02/2±7/0 02/3±8/0 مارگالفغناي 

  .(p<0.05)باشد  هاي مختلف مي دار بين ايستگاه دهنده وجود اختالف معني حروف مختلف نشان

  غلظت فلزات مس، سرب و كادميوم در رسوبات منطقه بحركان ـ5جدول 
 ميانگين كل A B C D E ايستگاه/ شاخص

 3/23±5/0 1/24±5/0 4/23±5/0 9/22±4/0 5/22±5/0 7/23±5/0 مس

 5/60±5/2 9/63±5/2 4/55±4/2 2/62±5/2 8/58±5/2 2/62±4/2 سرب

 1/2±07/0 3/2±06/0 2±06/0 1/2±09/0 2±06/0 2/2±09/0 كادميوم

              

  
با و تراكم شناختي  بومهاي  بررسي همبستگي بين شاخص

دهد كه شاخص غالبيت سيمپسون  غلظت فلزات سنگين نشان مي
داري با ميزان فلز سرب در  قوي مثبت و معني ي داراي رابطه

تراكم پرتاران با ميزان فلزات سنگين مس، سرب و . رسوبات است
دار نبوده است  كادميوم ارتباط منفي دارد، هر چند اين رابطه معني

(P>0.05) ) 6جدول.(  
شناختي و تراكم پرتاران با غلظت فلزات  هاي بوم همبستگي ميان شاخصـ 6جدول 

  مس، سرب و كادميوم در رسوبات در فصل زمستان
تنوع 
  شانون

غالبيت 
 سيمپسون

يكنواختي 
 هيل

  تراكم غناي مارگالف

r  = 775/0  

p = 123/0  
r  = 965/0 ** 

p = 008/0  

r  = 373/0  
p = 536/0  

r  = 762/0  

p = 143/0  
r  = 625/0-  

p = 260/0   مس 

r  = 
223/0-  

p = 718/0  
r  = 235/0  
p = 704/0  

r  = 688/0  

p = 199/0  

r  = 194/0-  
p = 755/0  

r  = 486/0-  
p = 406/0   سرب 

r  = 248/0  
p = 688/0  

r  = 732/0  
p = 160/0  

r  = 767/0  

p = 130/0  
r  = 242/0  
p = 695/0  

r  = 788/0-  

p = 113/0  كادميوم 

      

  گيري نتيجهبحث و  .4

هاي فيزيكي و شيميايي محيط بر تركيب و تراكم فون پارامتر
طور كلي ساختار جمعيت بنتوزها توسط  به. بنتيك بسيار تاثيرگذارند

شود و تنها نبايد يك عامل را  اي از عوامل كنترل مي مجموعه
 عنوان عامل اصلي در پراكنش اين موجودات دخيل دانست به

Castaneda and Harris, 2004 ; Mucha et al., 2003) .( تغييرات
شمار  زي به دمايي، از عوامل مهم در توليدمثل موفق موجودات كف

هاي پرتاران  تواند سبب آزاد شدن گامت باال رفتن دما مي. رود مي
در منطقه مورد مطالعه، دامنه تغييرات دما . (Thorp,1991)شود 

د مطالعه قدري نيست كه در محدوده مور كامال محدود بوده و به
. داري بر روي پراكنش يا تراكم پرتاران داشته باشد تاثير معني

اكسيژن از جمله عوامل محيطي است كه اگر از ميزان آن كاسته 
هاي  توده و تعداد گونه تواند سبب كاهش زي سرعت مي شود به

اكسيژن محلول . (Stockdale et al.,2008)موجودات بنتيك شود 
در كل، ميزان . ها بيشتر بوده است ايستگاهاز بقيه  Eدر ايستگاه 

                                      ً                 اكسيژن آب در خليج فارس در روزها تقريبا  در حد اشباع است 
(Abdulaziz et al., 2008) لذا تأثير آن بر اجتماع پرتاران قابل ،

شوري در بسترهاي گلي نسبت به بقيه  . گيري نبوده است اندازه
ري آب در ايستگاه شو.  بسترها از تغييرات كمتري برخوردار است

E دليل مجاورت اين  به. ها كمتر بوده است نسبت به بقيه ايستگاه
. شود ايستگاه با دهانه رود خانه زهره شوري در اين محل كاسته مي

كم،  pHدر . در منطقه مورد مطالعه بسيار محدود بود pHنوسانات 
 زودهـن افـزات سنگيـه خصوص فلـا بـه زان انحالل آاليندهـبر مي
گردد  ود كه اين عامل سبب مرگ و مير آبزيان ميـش مي

(Stockdale et al., 2008) .ريز بودن  علت دانه در سواحل گلي به
مانند و تنها  رسوبات، مواد آلي بيشتري در رسوبات باقي مي

گونه  توانند در اين موجوداتي كه قادر به حفر نقب هستند مي
ميزان مواد آلي در . (Harvey et al., 1998)رسوبات زيست كنند 

بندي  دليل نوع دانه                                          ً   بستر منطقه بحركان زياد بوده است كه احتماال  به
در مطالعه انجام شده مشخص . سيلت ـ رس در اين منطقه است

مطالعات . بندي ذرات رسوبي از نوع سيلت ـ رس است شد كه دانه
انجام شده بر روي تأثير ذرات رسوبي بر روي پراكنش موجودات 

نتيك گوياي اين مطلب است كه اين عامل نسبت به ديگر عوامل ب
  .(Barros et al., 2008)از اهميت بيشتري برخورداراست 
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در بسترهاي گلي، تراكم موجودات در هر منطقه متفاوت است،  
 (Martin et al., 2005اي است زيرا توزيع افراد به صورت كپه

(Bromberg et al., 2000 .ن در منطقه بحركان در تعداد كل پرتارا
پرتار در مترمربع برآورد شده است كه در  2606ها  كل ايستگاه

فرد در  5257( 1379مقايسه با تركم پرتاران در اين منطقه در سال 
توان گفت كه تراكم آنها كاهش  ، مي)1379شوكت، ( )متر مربع
  .يافته است

 ،Syllidae ،Nephtyidaeهاي  ها، خانواده در كل ايستگاه
Cossuridae اعضاي خانواده . اند بيشترين تراكم را داشتهSyllidae ،
اي متنوعي بوده و راهبردهاي مختلف  هاي تغذيه داراي شيوه

افراد اين خانواده الروهاي پالنكتو تروفيك ايجاد . توليدمثلي دارند
. (Montiel, 2005; Rouse and Pleijel, 2001)كنند  مي

Nephtyidaeم خورها و مناطق دريايي با رسوبات ها از اعضاي مه
هاي دريايي انتشار فراواني  اين موجودات در زيستگاه. نرم هستند

اران ـرتـا از پـهCossuridae. (Zajac and Whitlatch, 1988)دارند 
ه ـوده و بـوار بـخ ه رسوبـي هستند كـاي گلـرهـج بستـراي

ن موجودات، در مناطقي كه ـاي. رايش دارندـرم گـات نـرسوب
. شوند ذرات رسوبي از نوع سيلتي ـ رسي باشد به وفور يافت مي

(Ward and Hutchings , 1996) . 

ه ـاران در منطقـرتـر روي جمعيت پـه بـاي ك هـعـالــدر مط
Ans à Beaufils در كانادا توسط Harvey  و همكاران در سال

، Nephtyidaeهاي  انجام شد مشخص گرديد كه خانواده 1998
Cossuridae ،Spionidae  وParanoidae  بيشترين فراواني پرتاران

اهت ـه شبـ، ك(Harvey et al., 1998)اند  اص دادهـرا به خود اختص
وسط ـه تـاي ك هـالعــدر مط. اضر داردــق حـا تحقيـادي بـزي

Del-Pilar-Ruso  در ساحل  2008در سالAlicante  در اسپانيا
ها نسبت به تغييرات شرايط Syllidaeانجام شد مشخص شد كه 
اين موجودات نيز شاخص مناطق با . محيطي بسيار حساس هستند

در مطالعه شوكت در . (Elias et al., 2003)كيفيت خوب هستند 
، Capitellidaeهاي  در همين منطقه، در دي ماه، خانواده 1379سال 

Nephtyidae  وCirratulidae  غالب بودند كه با مطالعه حاضر
  .مطابقت دارد

هاي  دليل فقدان زيستگاه اجتماعات پرتاران بسترهاي گلي به
شوند كه تنوع  صورت يك اجتماع بسيار همگون ديده مي مختلف به

شاخص . (Cole et al., 2007; Bromberg et al., 2000)پايين دارند 
. متغيير است 2/2تا  8/1 تنوع شانون در منطقه مورد مطالعه بين

تعداد افراد اين . مشاهده شده است Dبيشتر تنوع در ايستگاه 

گونه توزيع  20فرد در متر مربع است كه در بين  2705ايستگاه 
فرد در متر مربع،  2455، با تعداد افراد Cاما در ايستگاه . اند شده

بب هاي كم س                           ً           گونه حضور دارند كه احتماال   تعداد گونه 12فقط 
در مطالعه . شده اين ايستگاه كمترين ميزان تنوع را داشته باشد

بر روي ماكروبنتوزهاي اين منطقه، دامنه  1379شوكت در سال 
ذكر شده است كه  7/1تا  6/1تغييرات تنوع در دي ماه بين 

. تري نسبت به مطالعه حاضر بوده است دهنده تنوع پايين نشان
ه كل شيالت خوزستان در احداث بسترهاي مصنوعي توسط ادار

            ً                                                منطقه احتماال  عامل اصلي در افزايش تنوع پرتاران در منطقه بوده 
، 2004در مكزيكو در سال Bahiaدر بسترهاي نرم منطقه . است

بوده است كه نشانگر تنوع فوق   8/4تا   06/2شاخص تنوع بين 
العاده زياد اين منطقه در مقايسه با منطقه مورد مطالعه در تحقيق 

  .(Castaneda and Harris, 2004)حاضر بوده است 
ميانگين . غالبيت پرتاران در منطقه بحركان زياد بوده است

در همين . متغير است 89/0تا  8/0شاخص غالبيت سيمپسون بين 
منطقه و در دي ماه، شاخص غالبيت سيمپسون براي پرتاران توسط 

و  Jayarajدر مطالعه . ذكر شده است 3/0تا  2/0شوكت بين 
در سواحل غربي هند، غالبيت پرتاران بين  2005همكاران در سال 

در اين تحقيق، وجود شرايط نا . تخمين زده شده  است 1تا  7/0
مساعد محيطي از قبيل كاهش افزايش شوري و كاهش اكسيژن 

  .محلول، از داليل غالبيت باال ذكر شده است
عداد كل اي مشخص و دقيق همان ت از آنجا كه غناي گونه

گونه داراي بيشترين ميزان  21با  Aها در جامعه است، ايستگاه  گونه
اي  گونه، داراي كمترين غناي گونه 12با  Cاي و ايستگاه  غناي گونه

  . ها بوده است در بين ديگر ايستگاه
متغيير بوده  92/0تا  87/0شاخص يكنواختي براي پرتاران بين 

هاي مورد  ر يكنواختي در ايستگاهدهنده باال بودن مقدا است كه نشان
، مقادير يكنواختي پرتاران را 1379شوكت در سال . بررسي است

هاي اين تحقيق  تخمين زده است كه به يافته 84/0تا  72/0بين 
 در مكزيكو در سال Bahiaدر بسترهاي نرم منطقه . نزديك است

هايي كه تحت  ، ميزان شاخص يكنواختي پايلو در ايستگاه2004
تا  54/0اند، در حدود  ها بوده ثير ورودي آب شيرين و آاليندهتأ

  . تخمين زده شده است 67/0
با توجه به اينكه ميزان فلزات سنگين در منطقه مورد مطالعه 
داراي نوسانات زيادي نبوده است، اما بيشترين غلظت فلزات مس، 

اندازه  Eسرب و كادميوم در رسوبات منطقه بحركان در ايستگاه 
اين ايستگاه در مجاورت دهانه رودخانه قرار دارد . گيري شده است
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ها به اين ايستگاه از طريق رودخانه وجود  و احتمال ورود آالينده
طور كلي در فصل زمستان در اين منطقه احتمال وقوع  به. دارد

عالوه تبخير  و به (Reynolds, 1993)پديده فراجوشي وجود دارد 
                              ً          خليج فارس شديدتر است كه احتماال  اين عامل در زمستان در 

 شود سبب افزايش غلظت فلزات سنگين در رسوبات مي
(Hastenrath and Lamb,1980).  

 با بحركان منطقه رسوبات در فلزات مقايسه از حاصل نتايج
 آورده 5 جدول در جهان، آبي نقاط ساير رسوبات در فلزات غلظت
 منطقه رسوبات مس فلز غلظت مقايسات، اين اساس بر. است شده
 از و دارد قرار جهاني رسوبات در مس غلظت دامنه در مطالعه مورد

 از فلز اين غلظت. است كمتر جهاني دررسوبات آن غلظت ميانگين
 و (De Mora et al., 2004) قطر سواحل در مس غلظت ميزان

. است بيشتر (Dadollahi and Savari, 2006) كيش سواحل
 متحده امارات رسوبات در فلز اين غلظت از مس غلظت همچنين،

 اسالمي،( بوشهر واحلـس، (De Mora et al., 2004) ربيـع
 كنگ هنگ سواحل ،)1387 الهي، عين( چابهار سواحل ،)1387

(Zhou et al., 2007) ،خليج Lion (Radakovitch et al., 2008)، 
 عالوه به. است كمتر (Riley and Chester, 1971) زمين پوسته
 فارس خليج رسوبات مس غلظت محدوده در مس غلظت

(Abayachi et al., 1988) در آمده دست به مس ميزان. دارد قرار 
) فارس خليج( بوشهر در آن ميزان به نزديك بسيار مطالعه اين

 ديگران مطالعات به نسبت آمده دست به مس ميزان ،كل در. است
  .  دارد قرار مطالعات ساير دامنه در و يستن باال

 رسوبات غلظت دامنه در بحركان، رسوبات سرب فلز غلظت
. است بوده بيشتر جهاني رسوبات ميانگين از و داشته قرار جهاني
 متحده اراتـام اتـرسوب در آن غلظت ميانگين از فلز اين غلظت

 ,.De Mora et al( رـقط لـواحـس، (De Mora et al., 2004) ربيـع

 سواحل ،(Dadollahi and Savari, 2006) كيش سواحل و )2004
 سواحل ،)1387 الهي، عين( چابهار سواحل ،)1387 اسالمي،( بوشهر
 ،(Mora et al., 2000) بحرين، (Zhou et al., 2007) كنگ هنگ
 ارسـف جـخلي ،Lion (Radakovitch et al., 2008) جـخلي

(Abayachi et al., 1988) زمين پوسته و (Riley and Chester, 1971) 
 مقادير از بحركان در شده گيري اندازه سرب ميزان. است بوده بيشتر
 ,.De Mora et al ( توسط كه فارس خليج نقاط ساير در سرب

 و Mora et al., 2000  و Dadollahi and Savari, 2006  و2004
Abayachi et al., 1988 1387 اسالمي، و 1387 الهي، عين و( 

  . است توجه قابل اي نكته كه است بيشتر مراتب به آمده، دست به

 در بحركان، سواحل در شده گيري اندازه كادميوم فلز غلظت
 در آن غلظت از فلز اين غلظت. دارد قرار جهاني رسوبات دامنه
 رـكمت (Riley and Chester, 1971 ) زمين هـپوست اتـرسوب

 اتـــوبـرس در آن تـغلظ زا هــك اليــح در ،ودهـب
 فارس خليج و Lion  (Radakovitch et al., 2008)جــخلي

(Abayachi et al., 1988)، رسوبات كادميوم مقدار. است بيشتر 
 در كه كادميوم ميزان از مراتب به تحقيق، اين در بحركان منطقه
 باالتر ،شده گيري اندازه همكاران و Abayachi توسط 1988 سال
  ).7 جدول( است
 حسب بر جهان نقاط ساير و ايران رسوبات در موجود سنگين فلزات مقادير - 7 جدول

  گرم بر ميكروگرم
 منابع Cu Pb Cd منطقه

 امارات(فارس خليج
 )عربي متحده

43/58  93/42 - De Mora et al., 2004 

  فارس خليج
 De Mora et al., 2004 - 88/4 17/8  )قطر سواحل(

  فارس خليج
 )كيش سواحل(

4/3 2/4 - Dadollahi and Savari, 
2006 

  فارس خليج
 )بوشهر سواحل(

 1387اسالمي،  - 58/22 58/25

  فارس خليج
 )چابهار سواحل(

 1387عين الهي،  - 97/31 36/27

 Zhou et al., 2007 - 56/53 65/118 كنگ هنگ سواحل

 De Mora et al., 2002 - 84/28 - بحرين

  Lionخليج
 )فرانسه(

48 47 61/0 Radakovitch et al., 
2008 

 Abayachi et al., 1988 14/0- 23/0 6/5- 6/25 3/17- 1/37 فارس خليج

 رسوبات ميانگين
 جهاني

33 19 - Karbassi et al., 2005 

 Sadiqe, 1992 04/0- 8/31 6/0-1000 3/0-1200 جهاني رسوبات دامنه

 ,Riley and Chester 3 5/12 55 زمين پوسته
1971 

 كنوني مطالعه 2 43/51 53/22 بحركان ساحل

          

نتايج حاصل از اين مطالعه نشان داد كه غالبيت پرتاران، رابطه 
با توجه به . داري با ميزان مس در رسوبات دارد قوي و معني

ضروري بودن عنصر مس براي رشد موجودات، مقادير مس موجود 
بعضي از                         ً                       در رسوبات منطقه، احتماال  سبب شده كه مس مانع رشد

هاي ديگر شود كه  ها و در عوض افزايش در تعداد گروه گروه
در كل پرتاران نسبت به افزايش مس در . دهد غالبيت را نشان مي

 Trannumاي كه توسط  در مطالعه. رسوبت بسيار حساس هستند
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هاي پرتاران  برروي تشيكل كلوني Osloدر فيورد  2004در سال 
صورت افزودن مس و كادميوم به انجام شد مشخص گرديد كه در 

رسوبات، افزايش غلظت مس بر تشكيل كلوني پرتاران اثر 
بازدارندگي دارد، در حالي كه كادميوم بر روي تشكيل كلوني 

  .پرتاران اثر منفي ندارد

  بندي جمع .5

 18جنس متعلق به  32                              ً در رسوبات منطقه بحركان، مجموعا  
لي بحركان داراي تنوع پرتاران بسترهاي گ. خانواده شناسايي شدند

ها حضور  ها در تمام ايستگاه كمي هستند؛ هر چند برخي از خانواده
ميزان مواد آلي در . اي فقط در يك ايستگاه حضور دارند دارند، عده

بندي ذرات  دليل دانه                   ً                  ً   منطقه بحركان نسبتا  باال است كه احتماال  به
ور دهانه ايستگاه مجا. رسوبي است كه از نوع سيلت ـ رس هستند

تر  ها آلوده رودخانه زهره نسبت به فلزات سنگين از ساير ايستگاه
هاي شهري و  ها و پساب رسد ورود فاضالب نظر مي به. است

صنعتي از طريق رودخانه زهره، پديده فراجوشي و تبخير شديد 
آب در زمستان، از جمله عوامل احتمالي مؤثر بر تغييرات ميزان 

ز مس در رسوبات در حد قابل قبولي قرار ميزان فل. فلزات هستند
دارد ولي غلظت آن بر غالبيت پرتاران تأثير مثبت و معني داري 

حال آنكه ميزان فلز كادميوم و سرب، تا حدودي . داشته است
شناختي و  هاي بوم اي بر شاخص باالست هر چند تأثير قابل مالحظه
منظور  طقه بهبه هر حال اين من. پراكنش اين موجودات نداشته است

طور منظم مورد بررسي و  مديريت صحيح زيست محيطي بايد به
  .پايش قرار گيرد

  تشكر و قدرداني .6

شناسي دريا  بدينوسيله از آقاي مهندس وزيري، كارشناس زيست
ها و آقاي مهندس  دليل كمك در شناسايي نمونه در استان بوشهر به

اجراي اين پروژه  پاشا، كارشناس فيزيك دريا و همه عزيزاني كه در
  . آيد عمل مي اند تشكر و قدرداني به مؤلفين را ياري نموده

  منابع

 و سرب مس،( سنگين فلزات ميزان بررسي. 1387. ط اندرگلي، اسالمي
 بين مناطق از Barbatia helblingii اي دوكفه و رسوب در) نيكل

 و علوم دانشگاه .ارشد كارشناسي نامه پايان. بوشهر جزر و مدي
  . 85ـ25صفحات . خرمشهر دريايي فنون
 هاي پهنه ماكروبنتوزهاي اجتماعات ساختار بررسي. 1379. پ شوكت،

 دانشگاه. ارشد كارشناسي نامه پايان. بحركان خور جزر و مدي
   .صفحه 90 .اهواز چمران شهيد

 سرب مس،( سنگين فلزات غلظت ميزان بررسي. 1387. ف الهي، عين
 مناطق از Saccostrea cucullata اي دوكفه و رسوب در) نيكل و

 و علوم دانشگاه .ارشد كارشناسي نامه پايان. بوشهر جزر و مدي بين
   .95ـ65صفحات  .خرمشهر دريايي فنون

Abayachi, J.K. and Douabul, A.A.Z. 1988. Trace element 

geochemical in the Persian Gulf. Marine Pollution 

Bulletin. 17: 353-356. 

Abdulaziz, H.A.; Barth, H.; Krupp, J.; Boer, B. and Al 

Abdessalaam, T.Z. 2008. Protecting the Persian Gulf’s 

marine ecosystems from pollution. Birkhauser Verlage 

AG. Basel- Boston-Berlin. 1-21.  

Bromberg, S.; Nonato, E.F.; Corbisier, T.N. and Petti, M.V. 

2000. Polychaete distribution in the near shore zone of 

Martel Intel، Admiralty Bay (King George Island، 
Antarctic). Bulletin of Marine Science. 67:175-188. 

Castaneda, V.D. and Harris, L.H. 2004. Biodiversity and 

structure of the polychaete fauna from soft bottoms of 

Bahia Todos Santos. Baja California. Mexico. Deep-

Sea Research. 51:827-847. 
Cole, V.J.; Chapman, M.G. and Underwood, A.J. 2007. 

Landscapes and life-histories influence colonisation of 

polychaetes to intertidal biogenic habitats. Journal of 

Experimental Marine Biology and Ecology. 348:191-199. 
Dadollahi, A.S. and  Savari. A. 2006. Seaweed and direct 

assay of heavy metal in seawater and sediment of Kish 

Island Coast (Northeastren of the Persian Gulf) 

International Conference On Coastal Oceanography 

And Sustanable Marine Aquaculture (ICCOSMA). 

Kota Kinabalu, Malasysia. 

De Mora, S. and Sheikholeslami, M.R. 2002. Contaminant 

screening program. Final report. Interpretation of 

Caspian Sea Sediment Data. 27-37.  



 17- 1389/10/26 پاييز/ 3 شماره/ سال اول/ شناسي اقيانوس

25 

Delman, O.; Demirak, A. and Balci، A. 2006. 

Determination of heavy metals (Cd, Pb) and trace 

elements (Cu, Zn) in sediments and fish of the 

southeast ern Aegean Sea (Turkey) by atomic 

absorption spectrometry. Food Chemistry. 65: 157-162. 
Del-Pilar-Ruso, Y.; De-la-Ossa-Carretero, J.A.; Gime´nez-

Casalduero, F. and Sa´nchez-Lizaso, J.L. 2008. Effects 

of a brine discharge over soft bottom Polychaeta 

assemblage. Environmental Pollution. 156: 240-250. 
Elias, R. ; Rivero, M.S. and Vallarino, E.A. 2003. Sewage 

impact on the compositionand distribution of 

polychaetes associated to interstidal mussel beds of the 

Mar del Plata rocky shore (Argentina). Iheringia. 93: 

309-318. 
Fauchald, K. 1977. The polychaete worms definitions and 

keys to the orders، families and genera. Natural History 

Museum of Los Angeles Country. 1-188. 
Fleeger, J.W.; Carman, K.R. and Nisbet, R.M. 2003. 

Indirect effects of contaminants in aquatic ecosystem. 

The Science of the Total Environment. 317:207-233. 

Gillet, P.; Mouloud, M.; Durou, C. and Deutsch, B. 2008. 

Response of Nereis diversicolor population 

(Polychaeta، Nereididae) to the pollution impact e 

Authie and Seine estuaries (France). Estuarine. Coastal 

and Shelf Science. 76: 201-210. 

Gopalakrishnan, S.; Thilagam, H. and Vivek Raja, P. 

2008. Comparison of heavy metal toxicity in life stages 

(spermiotoxicity, egg toxicity. embryotoxicity and 

larval toxicity) of Hydroides elegans. Chemosphere. 

71: 515–528. 
Gregory, A. 2007. Responce of macrobenthic 

communities to oil spills along Goa Coast. 

Environmental Science Department Institute of 

Science, Mumbia University. 7-21.  
Harvey, M.; Gauthier, D. and Munro, J. 1998. Temporal 

changes in the composition and abundance of the 

macro-benthic invertebrate communities at dredged 

material disposal sites in the Ans à Beaufils, Baie des 

Chaleurs, Eastern Canada. Marine Pollution Bulletin. 

36:41-55. 
Hastenrath, S. and Lamb, P.J. 1980. On the Heat Budget 

of Hydrosphere and Atmosphere in the Indian Ocean. 

Journal of Physical Oceanography. 10:694-708. 
Hutchings, P.A. 2000. An illustratedguide to estuarine 

polychaetes worms of the New South Wales. The 

Australian Museum, Sydny NSW. 120-125. 
Jayaraj, K.H.; Jayalakshmi, K.V. and Saraladevi, K. 2005. 

Influence of environmental properties on macrobenthos 

in the north west Indian Shelf. National institute of 

Oceanography, Regional Centre, India. 1-30. 

Karbassi, A.R. Nabi-Bidhendi, Gh.R. and Bayati, I. 2005. 

Environmental geochemistry of heavy metal in the 

sediment core off Bushehr, Persian Gulf. Iran Journal of 

Environment Health Science Engineering. 2:255-260.  
Lu, L. and Wu, R.S.S. 2007. A field experimental study on 

recolonization and succession of subtidal macrobenthic 

community in sediment contaminated with industrial 

wastes. Marine Pollution Bulletin. 54:195-205. 
Mistri, M.; Fano, E.A.; Ghion, F. and Rossi, R. 2002. 

Disturbance and community pattern of Polychaetes 

inhabiting Valle Magnavacca (Valli di Comacchio، 
Northern Adriatic Sea, Italy). Mrine Ecology. 23: 31 - 49. 

Mitra, A.; Banerjee, K. and Gangopadhyay, A. 2004. 

Introduction to marine plankton. Daya Publishing 

House. 104 pp. 
Montiel, A. 2005. Biodiversity, zoogeography and ecology 

of polychaetes from the Magellan region and adjacent 

areas. Ber. Polarforsch. Meeresforsch. 505:1-122. 
Mucha, A.P.; Vasconcelos, M.T. and Bordalo, A.A. 2003. 

Macrobenthic community in the Douro Estuary: 

relations with trace metals and natural sediment 

characteristics. Environmental Pollution. 121 :169-180. 
Radakovitch, O.; Roussiez, V.; Ollivier, P.; Ludwig, W.; 

Grenz, C. and Probst, J.L. 2008. Input of particulate 



 ...بررسي ساختار جمعيت پرتاران و همبستگي آن با غلظت فلزات سنگين در فصل زمستان در/ محمديو صفاهيه 

26 

heavy metals from rivers and associated sedimentary 

deposits on the Gulf of Lion continental shelf. 

Estuarine, Coastal and Shelf Science. 77: 285-295. 
Reynolds, M. 1993. Pysical oceanography of the Persian 

Gulf, Strait of Hormuz, and the Gulf of Oman- Result 

from the Mitchell Expedition. Marine Pollution 

Bulletin. 27: 35-59. 

Riley, J.P. and Chester, R. 1971. Introduction to marine 

chemistry. Academic press. LondonEngeland. 42 pp.  

ROPMI. 1999. Manual of oceanographic and pollulant 

analysis method. Third Edition. Kuwait. 1-100. 

Rouse, G.W. and Pleijel, F. 2001. Polychaetes. Oxford 

University Press. 1-35. 

Sadiqe, M. 1992. Toxic metal chemistry in marine 

environment. Enviriment International: 389 pp. 

Stockdale, A. Davison, W. and Zhang, H. 2008. Micro-

scale biogeochemical heterogeneity in sediments: A 

review of available technology and observed evidence. 

Earth-Science Reviews. 1-17. 
Theofanis, Z.U.; Astrid, S.; Lidia, G. and Calmano, W.G. 

2001. Contaminants in sediments: remobilisation and 

demobilization. Science Total Environment. 266: 195-202. 
Throp, C.H. 1991. The effect of temperature on brooding 

in pileolaria berkelyana (Polychaeta:Spionidae). 

Ophelia Supp. 105: 383-390. 
Trannum, H.C.; Olsgardb, F.; Skei, J.M.; Indrehus, J.; 

Øverås, S. and Eriksen, J. 2004. Effects of copper, 

cadmium and contaminated harbour sediments on 

recolonisation of soft-bottom communities. Journal of 

Experimental Marine Biology and Ecology. 310: 87-114. 
Ward, T.J. and Hutchings, P.A. 1996. Effects of trace 

metals on infaunal species composition in polluted 

intertidal and subtidal marine sediments near a lead 

smelter, Spencer Gulf. South Australian Marine 

Ecological Progress Series. 135: 123-135. 
Wehe, T. and Fiege, D. 2002. Annotated checklist of 

the polychaete species of the sea surrounding 

Arabian Peninsula: Red sea, Gulf of Aden, Arabian 

Sea, Gulf of Oman, Persian Gulf. Fauna of Arabian. 

19: 7-235. 
Wesenberg, E. 1949. Polychaets of the Persian Gulf. 

Danish Scientific Investingatin in Iran. 247-390. 
Yap, C.K.; Ismail, A.; Tan, S.G. and Omar, H. 2002. 

Correlations between speciation of Cd, Cu, Pb and Zn 

in sediment and their concentrations in total soft tissue 

of green-lipped mussel Perna viridis from the west 

coast of Peninsular Malaysia. Environment 

International. 28:117-126 . 
Yu, K.C.; Tsal, L.J.; Chen, S.H. and Ho, S.T. 2001. 

Chemical binding of heavy metal in anionic river 

sediments. Water Research. 35:4086-4096. 
Zajac, R. and Whitlatch, R.B. 1988. Population ecology of 

the polychaete Nephtys incisa in long Island Sound and 

the effects of disturbance. Estuaries. 11: 117-133. 

Zhou, F.; Guo, H. and Hao, Z. 2007. Spatial distribution of 

heavy metals in Hong Kongs marine sediments and 

their human impacts: A GIS based chemometric 

approach. Marine Pollution Bulletin. 54:1372- 1384. 
  

       ...بررسي ساختار جمعيت پرتاران و همبستگي آن با غلظت فلزات سنگين در فصل زمستان در/ محمديو صفاهيه 
        17- 1389/10/26 پاييز/ 3 شماره/ سال اول/ شناسي اقيانوس

  
 

 




