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  چكيده
منظـور تعيـين وضـعيت     بـه AMBI1  زي با استفاده از شـاخص مهرگان كفالعه اجتماعات بياين بررسي با هدف مط

در  زيـان كـف از برداري  نمونه در مصب رودخانه بهمنشير در مجاورت شهرستان آبادان انجام گرديد. سالمت زيستي
در ايـن  ي طـور كلـ  به د.انجام گردي  1390تا مهر  1389بهمنشير از اسفند از مصب  ايستگاه تعيين شده 6و  فصل 4

شـكم پايـان،   بـه  گونه متعلـق   4پرتاران، گونه متعلق به  40 كهشناسايي شد  منطقه مورد مطالعهدر  گونه 67مطالعه 
 متعلـق بـه  گونـه   1هاي شكننده،  ستارهمتعلق به گونه  1 ها، اي دوكفهبه گونه متعلق  9به ناجورپايان، متعلق گونه  11

تعـداد در متـر مربـع و     58/66در فصـل زمسـتان بـا     زيـان كـف . تراكم كـل  دبوها كوماسه گونه هم از 1 تانائيدها و
نتـايج حاصـل از آنـاليز واريـانس      دست آمد. تعداد در متر مربع به 37/26كمترين مقدار فراواني در تابستان با مقدار 

، اخـتالف  هـاي مختلـف  طـور در ايسـتگاه  و همـين  در فصول مختلـف  زيانكفطرفه در كل سال در تراكم كل  يك
بـا   3در ايسـتگاه   زيـان كـف دست آمده براي تراكم كل  ). بيشترين ميانگين مطلق به>05/0Pداري را نشان داد ( معني

دسـت آمـد.    تعـداد در متـر مربـع بـه     8/4با مقـدار   6تعداد در متر مربع و كمترين مقدار فراواني در ايستگاه  3/162
به ترتيـب داراي شـرايط    6و ايستگاه  3نشان داد كه ايستگاه  AMBI ه از شاخصها با استفاد بررسي سالمت ايستگاه

  خوب و وضعيت نامطلوب بودند.
  

  ، ماكروفون، رودخانه بهمنشير، خليج فارس. سامانه ، سالمت بوم AMBI :كلمات كليدي
  

——— 
1 AZTI's Marine Biotic Index  
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  مقدمه. 1

در  دريا و مصبو اقتصادي  شناختي بومدليل نقش  به
- محسوب ميمحيطي  هاي زيستگاهمهمترين يكي از   سامانه بوم

موجودات زنده را در بخش مهمي از  زيفو اجتماعات ك شوند
زير جزر و مدي  هاي زيستگاه. هاي دريايي شامل هستند محيط

، زيرا آنها شوند هاي دريايي مهم شناخته مي سامانه بومعنوان  به
توانند مناطق پرورشگاهي و نوزادگاهي براي بسياري از  مي

   .(Roozbahani et al., 2010)موجودات دريايي باشند 
تحت تاثير مستقيم و مدي  جزرهاي مصبي و  سامانه بوم
پذيري مستقيم  معرض آسيبو در ند قرار دارهاي انساني  آالينده
حساس بين دريا و خشكي  كه از اين جهت از مناطق هستند

پاسخ لذا  .(Vazirizadeh and Arebi, 2011)گردند  محسوب مي
هاي  تنشبه  زيانكفله ها از جم موجودات زنده مصب

محيطي سبب تغيير در فراواني، تنوع افراد و اجتماعات  زيست
بنابراين بررسي اجتماعات نواحي . (Adams, 2002)شود مي

اختالالت زيست محيطي  ساحلي و مصبي كه بيشتر در معرض
ت اين ارزيابي سالم منظور به زيانكفهمانند  قرار دارند

  .ندستهداراي اهميت بسيار زيادي  ها زيستگاه
در  جديدييابي به اطالعات  هدف از اين مطالعه دست

و  دهانه رودخانه بهمنشير زيانكفپراكنش و تنوع  خصوص
هاي مختلف و بررسي سالمت اين  همچنين شناسايي گونه

هاي سالمت زيستي همانند  بر اساس شاخص  سامانه بوم
مطالعات متعددي در  .است Bentixاخص و ش AMBIشاخص 

در داخل و خارج از كشور انجام شده است  كفزيانخصوص 
با  )1385(وزيري زاده و حسيني  كه برخي از آنها عبارتند از:

اي و پراكنش هاي شهري بر تنوع گونهاثر فاضالببررسي 
گونه  25 ،پايان منطقه بين جزر و مدي سواحل بوشهرشكم

-را شناسايي كردند و گونه پايانشكم انواده ازخ 16متعلق به 

عنوان  بهرا  Cerithidea cingulataو  Planaxis sulcatusهاي 
 شناختي مناطق آلوده معرفي كردند. نبوي شاخص زيست

 آنها نقش به ماهشهر خوريات زيانكف در بررسي) نيز 1378(

ه مطالع محققين با .ه استشيالتي تاكيد كرد آبزيان تغذيه در
مناطق هاله و  نشان دادند كهماكروفونا در سواحل بوشهر  روي

شناختي بهتري نسبت به ساير  كري داراي وضعيت بوم
  ).1391هاي بررسي شده است (عاربي و همكاران،  قسمت

شناسايي  ) با مطالعه روي1389(موردي و همكاران موسوي ده
در  ،تنان رسوبات تاالب شادگانهاي نرمو بررسي تنوع گونه

رده را شناسايي و  1راسته و  3خانواده،  5جنس از  5مجموع 
به شناسايي نرمتنان  )1382(روحاني همچنين  گزارش كردند.

هاي غالب آنها  منطقه بحركان و تعيين ميزان آلودگي نفتي در گونه
سالمت زيستي در  زيفهاي كشاخصبا استفاده از . پرداخت

كه است گزارش شده  ،موسي هاي با بستر نرم خور سامانه بوم
اي از اين منطقه از وضعيت مطلوب سالمت  بخش قابل مالحظه

 ). با,.Doustshenas et al 2009برخوردار نبوده است (  سامانه بوم
- سالمت محيط AMBIزي و شاخص  كف مهرگان استفاده از بي

زيست خور موسي بررسي و برخي مناطق با وضعيت نامطلوب 
محققين، ). Dehghan Madiseh et al., 2012( گزارش شده است

آلودگي فاضالب در  شاخصعنوان  بهرا اجتماعات ماكروفوني 
 نمودنداستفاده  و مدي در بوشهر جزربين  يها سامانه بوم

)Vazirizadeh and Arebi,  2011(.   
Muniz  كارايي شاخص  )2005(و همكارانAMBI  را در

ظور ارزيابي كيفيت من نواحي آتالنتيك آمريكاي جنوبي به
ي بسترهاي نرم مورد بررسي قرار زفشناختي اجتماعات ك بوم

اثرات ارزيابي به بررسي نيز  )2005(و همكاران  Muxikaدادند. 
در اين مطالعه از  .ندطول سواحل اروپا پرداختها در فعاليت
شناختي استفاده  براي تعيين كيفيت وضعيت بوم AMBI شاخص

به ارزيابي كيفيت  )2008(همكاران  و Bigot. همچنين شد
(جنوب غربي  Reunion زيرهجمحيطي بسترهاي نرم  زيست

و استفاده از  ندپرداخت AMBIاقيانوس هند) با استفاده از شاخص 
اين شاخص را براي ارزيابي بسترهاي نرم گرمسيري تاييد 

به بررسي وضعيت نيز  )2011(همكاران و Joydas نمودند. 
در  .نددر عربستان پرداخت Manifa Tanajibليج ي خزفاجتماع ك

اي باال با چند گونه نادر و كمياب مشاهده اين مطالعه غناي گونه
 ABCمودار وينر و ن - ميزان باالي شاخص تنوع شانون  شده،

كه  نشان داد. در حالي رتاراجتماعات پ وضعيت سالمي را از
درصد از  20وضعيت آلودگي كم را در  BOPA شاخص

  ها نشان داد. ستگاهاي

  ها. مواد و روش2

در مجاورت  كه بهمنشيررودخانه دهانه مصب در  اين بررسي
 انجام گرديد. ،هاي آبادان و خرمشهر واقع شده است شهرستان
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از مصب  ايستگاه تعيين شده 7در  زيانكفاز برداري  نمونه
 يندوم ،انجام گرديد. اولين 1390تا مهر  1389بهمنشير از اسفند 

هاي  (ايستگاهبهمنشير خانه مصب رود درايستگاه  مينو سو
هاي رودخانه بهمنشير و ايستگاهدهانه ، ايستگاه چهارم در دريايي)
تعيين اي)  هاي رودخانه (ايستگاهرودخانه بهمنشير درون بعدي 
 و 1جدول  درهاي تعيين شده  موقعيت جغرافيايي ايستگاهگرديد. 
  نشان داده شده است. 1 شكل

 هاي اروند و بهمنشير هاي مورد مطالعه در مصب رودخانه موقعيت ايستگاه :1دول ج

  
  هاي مورد مطالعه موقعيت ايستگاه :1 شكل

با  1ون وينوسيله گرب  برداري از رسوب توسط قايق به نمونه
نمونه رسوب  3شد. تعداد  انجاممتر مربع  025/0سطح مقطع 

و آناليز  زيانكفهاي زيستي  منظور بررسي بهصورت جداگانه  به
د آلي برداشته شد. شستشوي اوليه رسوبات داراي و موا 2بندي انهد

متر و با ميلي 5/0با چشمه  35با استفاده از الك شماره  زيانكف
به ظروف را ي مواد درون الك  آب دريا انجام شد، سپس باقيمانده

% تثبيت گرديدند 4پالستيكي منتقل كرده و با فرمالين بافري 
——— 
1 Van veen grab 
2 Grain size analyze 
3 pH 
4 Dissolved oxygen 
5 Multimeter 

(Eleftheriou and McIntyre, 2005) .گيري پارامترهاي  دازهان
در هر  كدورت، اسيديته، اكسيژن محلول و محيطي مانند دما

 برداري انجام گرديد.  تكرار در محل نمونه 3ها و با  ايستگاه
نمونه از هر  3فر و نيتروژن فسهمچنين جهت تعيين ميزان 
هاي مربوط به سنجش نيتروژن و  ايستگاه برداشت شد و نمونه

به آزمايشگاه در يخ نگهداري شدند. جهت  فسفر تا زمان رسيدن
و  Buchanan (1984) ) از روشTOM(گيري مواد آلي كل  اندازه

و   Eleftheriouبندي رسوبات از روش جهت اندازه گيري دانه
McIntyre )2005 ( ها بر اساس  شناسايياستفاده گرديد. همچنين

رتند كليدها و مقاالت متعددي صورت گرفت كه برخي از آنها عبا
 Day, 1953; Fauvel, 1953; Banse, 1959; Robinson and( :از

Gibb, 1982; Sharabati, 1984; Hutchings, 1984; Jones, 

1986; Sterreer, 1986; Giannuzzi-Savelli et al., 2003; 

Canete et al., 2004; Nygren et al., 2010; León-González 

and Goethel, 2013.(  
هاي مارگالف و شانون وينر نيز در  شاخص در اين بررسي

محاسبه  Primer 5.0هاي مختلف با استفاده از نرم افزار ايستگاه
نيز سنجيده   AMBI2شاخصميزان  1ه رابطبا استفاده از  شدند.
اساس  گروه بر 5بسترهاي نرم به  انزيفدر اين شاخص كشد. 

 ند.تقسيم شد تنشبه افزايش  آنها حساسيت

AMBI=(1*%GI)+(1.5*%GII)+(3*%GIII)+(4.5*%GIV)+ 

(6*%GV)/100                                                    1ه رابط

به معني شرايط  2/1-0درجه از  5نتايج اين شاخص در 
 شد. بندي  به معني آلودگي خيلي شديد طبقه 7-6 طبيعي تا حد

بسيار  هايي كه به غناي مواد آلي گونه -I شناختي بومگروه 
هاي بي تفاوت به  گونه -II شناختي بومگروه ، حساس هستند

، هاي مقاوم به آلودگي زياد گونه -III شناختي بومگروه ، آلودگي
هايي كه گونهو فرصت طلبان رده اول - VI شناختي بومگروه 

گروه ، ندبا شرايط نامتعادل محيطي را دار نار شدگتوانايي ساز
هايي كه توانايي گونه ورده اول فرصت طلبان  -V شناختي بوم

 .سازگار شدن با شرايط بسيار آلوده را دارند

تهيه شده  AMBIبر اساس كه  Bentix همچنين ميزان شاخص
هاي  در اين شاخص گروه سنجيده شد. 2ه رابطبا استفاده از  است
ند. اين بندي شد گروه طبقه 3گروه در  5جاي  هب شناختي بوم

——— 
2 AZTI Marine Biotic Index 

  طول جغرافيايي  عرض جغرافيايي  شماره ايستگاه 
1 ˝50/49´53º29  ˝06/53´45º48
2 ˝83/55´56º29  ˝90/43´45º48
3 ˝82/45´59º29  ˝26/28´44º48
4 ˝87/4´01º30  ˝57/24´41º48
5 ˝62/27´03º30  ˝92/54´38º48
6 ˝29/33´05º30  ˝15/22´36º48
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ها شده و در عين  گروه بندي گونه باعث كاهش خطا درروش 
  دهد. زم براي محاسبه شاخص را كاهش ميحال ميزان عمليات ال

Bentix=(6*%GI)+2(%GII+%GIII)/100                    2 هرابط  

ارائه   سامانه بومبندي سالمت شماي كلي كالسه 2در جدول 
 .(Jorgensen et al., 2005)شده است 

و  AMBIبر اساس شاخص   سامانه بندي سالمت بومسهشماي كلي كال :2جدول 
Bentix هاشناختي آن و وضعيت بوم  

AMBI Bentix  شناختي وضعيت كيفي بوم 

AMBI≤  2/1 5/4  ≤ Bentix  ≤ 6 عالي
2/1   <AMBI ≤ 3/3 5/3 ≤ Bentix < 5/4 خوب
3/3   <AMBI ≤ 4/3 5/2 ≤ Bentix < 5/3 متوسط
3/4   <AMBI ≤ 5/5 2≤  < Bentix 5/2 ضعيف
5/5      <AMBI ≤ 6 Bentix <   2 بد

AMBI <     6 0 بدون جانور 
  

مورد  Shapirowilkها توسط آزمون  در ابتدا نرمال بودن داده
ها،  محاسبه قرار گرفت. پس از مشخص شدن نرماليتي توزيع داده

هاي  ي دادهها از آزمون پيرسون برا منظور تعيين همبستگي داده به
در  هاي غير نرمال استفاده شد. نرمال و از آزمون اسپيرمن براي داده

هاي نرمال از پس آزمون  دار، براي داده صورت وجود تفاوت معني
 SPSS 16.5افزار توكي براي تعيين اين تفاوت استفاده گرديد. نرم

 AMBIبراي تحليل موارد فوق مورد استفاده قرار گرفت. شاخص 
وجود   AMBI.AZTI.esكه در سايت  AMBI v5افزار توسط نرم

 6500 شناختي حاوي وضعيت بوم افزار دارد محاسبه شد. اين نرم
آن استفاده شده است. شاخص  2012گونه است و از ويرايش 

Bentix  نيز با استفاده از نرم افزارBentix .محاسبه گرديد  

  . نتايج3

بهمنشير  دخانهمصب رودر  گونه 66 جمعاتي اطي دوره مطالع
گونه متعلق  4پرتاران، گونه متعلق به  39 شناسايي شد. از اين بين

به  گونه متعلق 9به ناجورپايان، متعلق گونه  11پايان،  شكمبه 
متعلق گونه  2هاي شكننده و  ستارهبه گونه متعلق  1ها،  اي دوكفه

قيد  3ها در جدول  كه اسامي گونه شناسايي شدپوستان  به سخت
دهد  نشان مي ها در طي دوره مطالعهكفزيانتراكم كل  است.شده 

ها در كفزيانآمده براي تراكم كل  دست بهكه بيشترين ميانگين 
تعداد در متر مربع و كمترين مقدار  58/66فصل زمستان با 

 دست بهتعداد در متر مربع  37/26فراواني در تابستان با مقدار 
  آمد.

  1389-90كل دوره تحقيق، دهانه رودخانه بهمنشير،  پرتاران شناسايي شده :3 جدول
 جنس يا گونه شاخه يا رده جنس يا گونه  شاخه يا رده

Polychaeta Polydontes melantus 
Capitella sp.  
Sternaspis squtata 
Syllis sp. 
Syllis spongicola 
Notomastus sp. 
Cirratulus sp. 
Praxellela sp. 
Cossura longicirata 
Eunice sp. 
Glycera sp.1 
Glycera sp.2 
Glycera sp.3 
Glycera sp.4 
Glycera tridactyla 
Goniadopsis incerta 
Para lacydonia 
Lumbrineris gracilis 
Nephtys sp. 
Nephtys tularensis 
Nereis sp. 
Perinereis nuntia 
Onuphis emeriti 
Ophelina sp. 
Owenia fosiformis 
Aonides oxycephala 
Aonides paucibranchiata 
Polydora sp. 
Prionospio pinnata 
Prionospio rotalis 
Prionospio sp. 
Pseudopolydora sp. 
Heteromastus filiformis 
Moyanus sp.  
Plathynereis sp.  
Sternaspis scutata  
Syllis sp. 
Syllis spongicola 

Polychaeta Scolelepis squamata 
Terebellides stroemi 
Terebellides sp. 

Gastropoda Rhinoclavis aspera
Mitrella blanda 
Nassarius pauperis 
Cerithidea cingulata 

Amphipoda Ampelisca binsignis 
Ampelisca sp. 
Cheiriphotis megacheles 
Maera sp.1 
Maera sp. 
Maera hemigera 
Maera pacifica 
Maera quadrimana 
Merioculoides pallidus 
Lembos achir 
Elasmapus rapax 

Bivalvia  Barbatia candida
Corbula sulculosa  
Musculista perfragilis 
Ervilia scaliola  
Striarca symmetrica 
Tellina wallacea 
Circe scripta  
Dosinia caelata  
Paphia sp. 

Ophioroidea Paracrocnida persica
Tanaidacea Kalliapseudes sp.
Cumacea Eocuma affine 

    

بين در  )P>05/0( طرفه نتايج حاصل از آناليز واريانس يك
 داري را از نظر فراواني وجود تفاوت معنيسال  فصول مختلف

   ).2(شكل  ها نشان دادكفزيان

  
 در (mean± SD) ف سالها در فصول مختلكفزيانكل  فراوانيمقايسه  :2 شكل

ي اختالف  يرهمسان نشان دهندهحروف غ 1389 -90دهانه رودخانه بهمنشير، 
  .)>P 05/0( دار است معني

ها در كفزيانآمده براي تراكم كل  دست بهبيشترين ميانگين 
تعداد در متر مربع و كمترين مقدار فراواني  3/162با  3ايستگاه 

نتايج آمد.  دست بهدر متر مربع  تعداد 8/4با مقدار  6در ايستگاه 
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طرفه در كل سال در تراكم كل  حاصل از آناليز واريانس يك
 را نشان داد داري معنيمختلف، اختالف  هاي ايستگاه ها دركفزيان

)05/0P<3 ) (شكل.(  

  
 mean)مختلف  هاي ايستگاهها در كفزيانكل فراواني مقايسه تغييرات  :3 شكل

±SD) ي  دهندهحروف غيرهمسان نشان1389-90بهمنشير،  دهانه رودخانه در
 .)>P 05/0( دار است اختالف معني

ي نشان زيانكفهاي مختلف  درصد فراواني نسبي گروه
دهد كه در فصل پاييز بيشترين درصد فراواني نسبي  مي

% فراواني محاسبه 45ها با  اي مربوط به پرتاران و دوكفه
ترتيب با  و پرتاران بهگرديد. در فصل زمستان ناجورپايان 

% فراواني بيشترين فراواني نسبي را از ميان ساير 22% و 69
% فراواني 72ها دارا بودند. در فصل تابستان پرتاران با  گروه

بيشترين فراواني نسبي را به خود اختصاص دادند. در فصل 
به پرتاران با فراواني  تعلقبهار نيز بيشترين فراواني نسبي م

هاي  اواني نسبي و درصد فراواني نسبي گروه% بود. فر89
 4ي شناسايي شده در كل دوره مطالعاتي در شكل زيانكف

  است. ان داده شدهشن
هاي فصل  طور كلي در ماه هاي مورد مطالعه به در ايستگاه

 فرد در متر مربع شمارش شد. 31880زمستان با ميانگين 

تعداد افراد با  3ها مربوط به ايستگاه  بيشترين تراكم گونه
فرد در متر مربع و كمترين تراكم مربوط به  2/289ميانگين 
فرد در متر مربع بود. بيشترين  0با تعداد افراد  6ايستگاه 

با  Cheiriphotis megachelesميانگين تراكم مربوط به گونه 
فرد در متر مربع و كمترين ميانگين تراكم  5/855تعداد تراكم 
، Eocuma affine ،Lumbrineris gracilis هاي براي گونه

Sabella sp.2  وSternaspis scutata  فرد  22/2با تعداد تراكم
گونه در  29760در متر مربع ثبت شد. در فصل بهار نيز در كل 

متر مربع مورد شمارش قرار گرفت كه بيشترين ميانگين تراكم 

ر فرد در مت 04/132با تعداد افراد ميانگين  3مربوط به ايستگاه 
با تعداد  6مربع و كمترين ميانگين تراكم مربوط به ايستگاه 

فرد در متر مربع بود. بيشترين تراكم مربوط به  18/11افراد 
فرد در متر  9520با تعداد تراكم  Nephtys tularensis  گونه

 ,Ampelisca insigniهاي براي گونه مربع و كمترين تراكم

Paphia sp., Dosinia caelata, Barbataia candida, 

Cerithidea cingulate, Nassarius pauperis, Rhinoclavis 

aspera, Terebellides stroemi, Hydroides sp.  40تراكم با 
 23740فرد در متر مربع ثبت شد. در فصل تابستان نيز در كل 

گونه در متر مربع مورد شمارش قرار گرفت كه بيشترين 
 3/66با تعداد افراد ميانگين  4اه ميانگين تراكم مربوط به ايستگ

-فرد در متر مربع و كمترين ميانگين تراكم مربوط به ايستگاه

فرد در متر مربع بود.  2/8با تعداد افراد ميانگين  6و  5 هاي
 Cheiriphotisي بيشترين ميانگين تراكم مربوط به گونه

megacheles   فرد در متر مربع ثبت شد.  4160با تعداد تراكم
گونه در متر مربع مورد  17800فصل پاييز نيز در كل  در

به  تعلقشمارش قرار گرفت كه بيشترين  ميانگين تراكم م
فرد در متر مربع و  8/172با تعداد افراد ميانگين  3ايستگاه 

فرد  0با تعداد افراد  6كمترين ميانگين تراكم مربوط به ايستگاه 
 به گونهمتعلق مربوط  در متر مربع بود. بيشترين ميانگين تراكم

Musculista perfragilis  فرد در متر  6720با تعداد تراكم
 Ampeliscaهاي  مربع و كمترين ميانگين تراكم براي گونه

insignis ،Mitrella blanda، Prionospio pinnata ،Glycera 

sp.3  فرد در متر مربع ثبت شد. فراواني  40با تعداد تراكم
براي فصول  5و  4در جداول  انزيكفهاي غالب  گونه

  مختلف قيد شده است.

و  1389در دهانه رودخانه بهمنشير، زمستان  زيانكفهاي غالب  فراواني گونه :4جدول 
  (تعداد در متر مربع) 1390پاييز

  فراواني زمستان  فراواني پاييز
Musculista perfragilis 373  Cheiriphotis megacheles 855
Nephtys tularensis 111 Aonides paucibranchiata 148
Cheiriphotis megacheles 57  Maera reishi 146
Sabella sp.2 46  Maera quadrimana 108

در دهانه رودخانه بهمنشير، تابستان و بهار  زيانكفهاي غالب  فراواني گونه :5جدول 
  (تعداد در متر مربع)1390

  پاييز زمستان فراواني  بهار
Nephtys tularensis 528  Cheirisphotis megacheles 231
Aonides paucibranchiata 295 Sabella sp.1 213 
Polydora sp. 182 Prionospio pinnata 94
Goniadopsis incerta 168 Aonides paucibranchiata 86
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  1389- 90ختلف، دهانه رودخانه بهمنشير، فصول مي در كفزيانهاي  درصد فراواني نسبي گروه :4 شكل

 AMBIطرفه شاخص  نتايج حاصل از آناليز واريانس يك
هاي مورد مطالعه در طول دوره تحقيق  نشان داد كه بين ايستگاه

). بيشترين 5(شكل  )>05/0Pداري وجود دارد ( اختالف معني
با وضعيت  75/4با مقدار  6در ايستگاه  AMBIمقدار شاخص 

با مقدار  3شناختي ضعيف و كمترين ميزان آن در ايستگاه  مبو
  ).5دست آمد (شكل  شناختي خوب به با وضعيت بوم 35/1

 Bentixنتايج حاصل از آناليز واريانس يك طرفه شاخص 
مورد مطالعه در طول دوره تحقيق  هاي ايستگاهنشان داد كه بين 

قدار . بيشترين م)>05/0P( وجود دارد داري معنياختالف 
با وضعيت  14/5با مقدار  3ايستگاه  در Bentixشاخص 

 11/2با مقدار  6 عالي و كمترين ميزان آن در ايستگاه شناختي بوم
 ).6شكل ( آمد دست بهمتوسط  شناختي بومبا وضعيت 

  
رودخانه  يهاي مورد بررس در ايستگاه AMBIشاخص  يرمقاد يسهمقا :5 شكل
اختالف  دهندهنشان غيرهمسان(حروف  1389-90دوره مطالعه  ير دربهمنش

  )>05/0Pاست  يدار يمعن
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رودخانه  بررسيهاي مورد  در ايستگاه Bentixشاخص  يرمقاد يسهمقا :6 شكل

ه اختالف دهندنشان غيرهمسان(حروف  1389-90 مطالعهدوره  دربهمنشير 
  )>05/0Pدار است  يمعن

  گيري بحث و نتيجه. 4

مختلف  ياههبااليي بوده و درج داراي تنوع زيستي زيانكف
دهند. با  هاي محيطي از خود نشان مي تنشحساسيت را در برابر 

در زنجيره غذايي و چرخش  زيانكفتوجه به اهميت باالي 
بررسي اجتماعات و وضعيت  ،ي آنهاانرژي در درياها به وسيله

طور كلي ميزان مواد  است. بهها در مناطق مختلف ضروري آن
اسيديته،  رسوبات بستر، اكسيژن محلول، درجه حرارت، آلي، نوع

هاي صيادي و  هاي توليدمثلي، فعاليت جزر و مد، رقابت، دوره
هاي  مهمي را در تنوع و فراواني گونه مرگ و مير نقش بسيار

در ). Pearson and Rosenberg, 1978( بر عهده دارند كفزي
% و 57مقدار  مطالعه حاضر پرتاران بيشترين درصد فراواني با

% 9ها با فراواني  اي % و دوكفه29آمفي پودا با درصد فراواني 
در  زيانكفها بودند كه با توجه به تركيب  ترين گروهغالب
رسد. همچنين بيشترين  هاي گلي امري طبيعي به نظر مي بستر

ميزان فراواني در فصل زمستان و كمترين آن نيز در فصل تابستان 
  ثبت گرديد.

بسترهاي گلي  زيكفمطالعاتي كه روي موجودات  راكثدر 
ا ه اي ي مربوط به پرتاران، دوكفه ها نمونهغالبيت  ،انجام شده است

حيطي شده است كه در شرايط طبيعي و مگزارش پوستان  و سخت
و نبوي  )1376(شكوري  هكند. مطالع درصد فراواني آنها تغيير مي

كند.  ع را تاييد ميدر خوريات خوزستان نيز اين موضو )1378(
در فصل  كفزيانكه بيشترين تراكم  دهد نتايج اين تحقيق نشان مي

 528از پرتاران به ميزان   Nephtys tularenstsبهار مربوط به گونه
  فرد در متر مربع و در فصل پاييز مربوط به گونه

Musculista perfragilis فرد در متر  373ها به ميزان  اي از دو كفه
  ).  5و  4(جداول  مكعب است

 Cheiriphotis زمستان و تابستان گونه هايهمچنين در فصل

megacheles  فرد در  855ترتيب با تعداد تراكم  از ناجورپايان به
فرد در متر مكعب داراي بيشترين فراواني است  231متر مربع و 

و  Ysebaert). در تاييد نتايج تحقيق حاضر 5و  4(جداول 
 پوستان (از هاي پرتار حلقوي، سخت نيز كرم )2000(همكاران 

هاي غالب در  عنوان گروه تنان را بهپايان) و نرم جمله ناجور
كه نتايج اين  اند و با توجه به اين بسترهاي گلي معرفي نموده

دهد كه بستر مصب رودخانه بهمنشير نيز مصبي  بررسي نشان مي
 ان،هاي پرتار ههاي غالب متعلق به گرو گلي است، لذا وجود گونه

  ها امري طبيعي است. اي و ناجورپايان و دوكفه
 و Ellingsenهمچنين در تاييد مطالعات اين تحقيق، مطالعات 

نيز پرتاران را  )2004( Stotzو  Lancellottiو )2005(همكاران 
و  Lizarraldeگروه غالب در بسترهاي گلي و همچنين مطالعات 

Pittaluga )2010(  ،ها را ايپوستان و دوكفه سختنيز پرتاران
  اند. گروه غالب در بسترهاي گلي معرفي نموده

هايي است كه  ترين شاخص يكي از معمول AMBIشاخص 
طور وسيع و گسترده در كشورهاي اروپايي مورد استفاده قرار  به

 Borja et al., 2003; Borja et al., 2000; Muxika(گرفته است 

(et al., 2005; Dauvin et al., 2007; Zettler et al., 2007 اين .
هاي حساس و مقاوم به  شاخص بر اساس تعادل ميان گونه

  . (Reiss and Kroncke, 2005)آلودگي استوار است 
 AMBIشاخص  ANOVAطرفه  طبق نتايج آناليز واريانس يك

هاي مختلف مشاهده  داري در بين فصول و ايستگاه اختالف معني
نيز وجود  )1388(). در مطالعه اخوت 6 و 5 هايشود (شكل مي

داري در بين فصول مختلف مشاهده شده است. در  اختالف معني
در كل  75/4 –5/1 اي بيندامنهAMBI تحقيق حاضر شاخص 

به  3. حداقل مقدار اين شاخص در ايستگاه بودرا دادوره تحقيق 
كه خصوصيات كالسه بندي  2است و مطابق جدول  5/1ميزان 

داراي وضعيت  3دهد، ايستگاه  را نشان مي  سامانه ومسالمت ب
به ميزان  AMBI  مقدار شاخص است. حداكثر  سامانه خوب بوم

تر مصب قرار گرفته و در ناحيه داخلي 6در ايستگاه  75/4
داراي وضعيت  2بيشترين فاصله را از دريا دارد كه مطابق جدول 

  شناختي ضعيف است.  بوم
) نيز در كل دوره تحقيق 6مودار (مطابق ن Bentixشاخص 

است كه مطابق  6در ايستگاه  11/2داراي كمترين ميزان به مقدار 
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را   سامانه بندي وضعيت سالمت، وضعيت بومكالسه 2 جدول
به  Bentixدهد. همچنين بيشترين مقدار شاخص  ضعيف نشان مي

بندي است كه مطابق جدول كالسه 3در ايستگاه  14/5ميزان 
شناختي عالي را براي  ) وضعيت بوم2 (جدول  سامانه مسالمت بو

 BentixوAMBI دهد. نتايج هر دو شاخص  اين ايستگاه نشان مي
كه ايستگاهي دور  3دهند كه ايستگاه  در راستاي يكديگر نشان مي

هاي شهري و صنعتي شهرهاي آبادان و خرمشهر با  از فاضالب
وضعيت قسمت در هزار است، داراي  37ميانگين شوري 

كه در ناحيه داخلي مصب  6شناختي خوبي است و ايستگاه  بوم
ها از دريا داشته و قرار گرفته و بيشترين فاصله را در بين ايستگاه

همچنين بيشترين تغييرات شوري مربوط به اين ايستگاه بوده (با 
شناختي  قسمت در هزار) داراي وضعيت بوم 20ميانگين شوري 

  متوسط است.
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