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 تاریخچه مقاله:

40/40/29دریافت:   

80/84/29اصالح:   

49/88/29پذیرش:   

  کیدهچ

مطالعه اثر آالینده های احتمالی موجود در منطقه پارس جنوبی بر تنوع گونه ای و فراوانی جوامع   در این  

. سه ایستگاه با درجعا  متاعاو  آسعی     دش بررسی کف زی ناحیه زیر جزرومدی خلیج نای بند و عسلویه

بعه   9، ایسعتگاه  عنعوا  شعاهد  بعه   8ایسعتگاه  ؛ انتخاب شد پذیری نسبت به فعالیت های صنای  نات و گاز

 ی ازنمونه بعردار  .به عنوا  ایستگاه به شد  تحت تأثیر 3عنوا  ایستگاه با تأثیر پذیری متوسط و ایستگاه 

 40/4با سعط    ینتوسط گرب و  و( 8300-8302در هر ایستگاه  دردو فصل زمستا  و تابستا  )رسوب 

 (، شاخص تنوع شعانو  80(، تعداد گونه )9819رب  ). بیشترین تعداد افراد در مترممتر مرب  صور  گرفت

مشعاهده شعد. همینعین     9و  3در ایستگاه شاهد و به دنبال آ  ایستگاه ( 08/4( و یکنواختی پیلو )02/3)

همبستگی معنی داری بین تغییرا  فاکتورهای محیطعی و فلعزا  سعنگین و تغییعرا  سعاختار جمعیعت       

ایستگاه همبستگی معنی دار بین فاکتورهعای محیطعی سعختی    مجموع سه  مهرگا  مشاهده گردید. در بی

به دست آمد. مطالععه  زی  کفگا  ختار جمعیت  بی مهرکل، پتانسیل احیاء، مقدار فساا  و فلز مس با سا

های ناشی از فعالیت هعای صعنعتی و انسعانی تعا حعدی بعر روی فاکتورهعای         حاضر نشا  داد که آشاتگی

 زی به دنبال دارد.     اثراتی را بر روی جوام  کفب  آمحیطی اثر گذاشته که به ت

 

: کلمات کلیدی  

  زی جوام  کف

 بی مهره

 خلیج نای بند

 تنوع

 مقدمه

های آبی می شوند. رسوبا  محل  های انسانی است که وارد محیط های ناشی از فعالیت مشکل بزرگ مناطق ساحلی آلودگی

و در نتیجه بر روی  دهش وجود دارد. آالینده ها باعث تغییر کیایت آبتجم  و ته نشست ترکیباتی است که در ستو  آب 

هایی با مطالعه جوام  دریایی  های محیطی و اکولوژیکی در چنین محیط تأثیر می گذارند. ارزیابی وضعیت زنیجوام  زیستی 

 امکا  پذیر است. 

ار از شرایط غیرمناس  به دلیل تحرک اندک و داشتن ها به دلیل زندگی در مرز مشترک آب و رسوب، عدم امکا  فرزماکروبنتو

های آبی هستند  برای بررسی وضعیت سالمت اکوسیستمطوالنی به عنوا  نشانگرهای قدرتمندی  ًی زندگی نسبتا چرخه
                                                             

 Marzieh.razaghi@gmail.com :، پست الکترونیکمسئولنویسنده   *
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(Reiss and Kroncke, 2005)ای. همینین، این جوام  بیشترین ترکیبا  زیستی پایدار در جوام  آبی هستند که می توانند بر 

زی در ارتباط نزدیک با  کف. توزی  و پراکنش جوام  (Dauvin, 2007)های بیولوژیکی مورد استااده قرار گیرند  ارزیابی

زی به  . بر این اساس مطالعه متغیرهای محیطی در تغییر جوام  کف(Morrisey et al., 2003) فاکتورهای محیطی هستند

 های محیطی پیشنهاد می شود.  استرسعنوا  یک روش بیولوژیکی به منظور شناسایی 

توسط شرکت نات و گاز پارس جنوبی و به منظعور فعراهم آورد  شعرایط     8381منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس در مهر ماه 

هعای صعنعتی و    افعزایش فعالیعت  مناس  جهت سرمایه گذاری در زمینه نات، گاز و پتروشعیمی و صعنای  وابسعته ایجعاد شعد.      

منطقه ویژه منجر به افزایش آالینده های مختلف در این منطقه شعده اسعت. خلعیج نعای بنعد از جهعت وجعود        پاالیشگاهی در 

جنگل های حرا، آبسنگ های مرجانی، محل تخم ریزی الک پشت ها و همینین وجود تأسیسا  گازی پارس جنوبی که یکعی  

برخعوردار اسعت. گسعترش و تجمع  آالینعده هعای       از مهمترین مناب  آلودگی در منطقه محسوب می شود، از اهمیت ویعژه ای  

دریایی ناشی از فعالیت های صنعتی منطقه پارس جنوبی در این خلیج باعث شده که چرخه تنعوع زیسعتی اکوسیسعتم حعرای     

نای بند به عنوا  یک منطقه حااظت شده در معرض تهدید دائمی قرار گیرد. با توجه به اهمیت این منطقعه سعاحلی، مطالععه    

ه منظور بررسی اثر آالینده های احتمالی موجود در منطقه پارس جنوبی بر تنوع گونه ای و فراوانعی جوامع  بعی مهعره     حاضر ب

های انسعانی   کف زی ناحیه زیرجزرومدی منطقه خلیج نای بند و عسلویه و شناسایی متغیرهای زیست محیطی ناشی از فعالیت

 د، در منطقه خلیج نای بند و عسلویه صور  پذیرفت.زی این منطقه را تحت تأثیر می گذار کفکه جوام  

  ها مواد و روش

متعر و طعول نعوار     1044دهانعه   کیلومتر مرب ، عرض 08/3رای وسعت دریایی نای بند دا –خلیج نای بند در پارک ملی ساحلی

ر دارد )عباس پور کیلومتری جنوب شرقی شهر بوشهر قرا 994کیلومتر در ردیف خلیج های کوچک ساحلی در  94/17ساحلی 

(. در این مطالعه سه ایستگاه با درجا  متااو  آسی  پذیری نسیت به فعالیت های صعنای  ناعت و گعاز در    8307و بردستانی، 

به عنوا  ایستگاه شاهد در بخش جنوبی خلیج نای بند )هاله( در نظر گرفته شد، منطقعه ای   8این منطقه انتخاب شد. ایستگاه 

به عنوا  یک ایسعتگاه بعا تأثیرپعذیری متوسعط بعا فاصعله        9کیلومتر فاصله داشت، ایستگاه  1/1تی حدود که از توسعه های نا

 (.  8به عنوا  ایستگاه به شد  تحت تأثیر انتخاب شد )شکل 3و ایستگاه  3کیلومتر از ایستگاه  0حدود 

 (HI 8014سیل احیا توسط پی اچ متعر ) و پتان pH( ، REF 211) (Refractometr)در هر ایستگاه شوری آب توسط شوری سنج 

متعر توسعط بطعری    7/8اندازه گیری شد. نمونه بعرداری آب از عمعق   ( HI 9143)اکسیژ  محلول و دما توسط دستگاه پرتابل  و

نمونه بردار روتنر، انجام گرفت. نمونه ها در بطری های پلی اتیلن ریخته شد و در محیط تاریک و خنک نگعه داری شعدند و در   

ه جهت سنجش برخی فاکتورهای فیزیکی و شیمیایی و نوترینت ها مورد استااده قرار گرفت. آنالیز فاکتورهای سختی کعل  ادام

)اکسیژ  مورد نیاز  COD)اکسیژ  مورد نیاز اعمال بیولوژیک(،  BOD5)مجموع منیزیم و کلسیم آب(، کدور  )شاافیت آب(، 

 انجام پذیرفت.  (Clesceria et al., 1998)های استاندارد  اساس روش شیمیایی(، آمونیاک، نیترا ، نیتریت، فساا  بر

متعر   40/4( توسط گرب و  وین با سعط   8302-8300نمونه برداری از رسوب در هر ایستگاه در دو فصل تابستا  و زمستا  )

فعت. نمونعه هعای جمع  آوری     تکرار برای هر آنالیز )دانه بندی رسوب، مواد الی و فلزا  سنگین( صور  گر 3مرب  و به صور  

 ی بادرصد مواد آل یزا مو توسط کلیدهای شناسایی معتبر شناسایی گردیدند. یت به آزمایشگاه انتقال داده شد شده پس از تثب

 (.Holme and McIntyre, 1984)تعیعین گردیدنعد    روش متداول استااده از العک  و دانه بندی رسوب باسوختن  یزیکیروش ف

نگین در رسوبا  توسط هضم اسیدی در این مطالعه اندازه گیری شد. برای اندازه گیری فلزا  سعنگین بعر   غلظت کل فلزا  س

اساس نوع فلز مورد مطالعه، روش های مختلف آماده سازی نمونه وجود دارد. به منظور هضم رسوب جهت اندازه گیری فلعزا   

و اندازه گیری فلز جیعوه توسعط روش ارائعه شعده توسعط       (Yap et al., 2002) سنگین به جز جیوه از روش معرفی شده توسط

(ROPME, 1999)  استااده گردید. پس از هضم تعداد کافی نمونه ها، آنها را به دستگاه جذب اتمی مدلSavantAA∑   تزریعق

 و غلظت فلزا  قرائت گردید.
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موقعیت مکانی ایستگاه های نمونه برداری .8شکل   

 PRIMER 5 (Clarke and Warwick, 2001) وExcel 2010 ، SPSS 18رم افزارهعای آمعاری   تجزیه و تحلیل داده ها توسط نع 

 PRIMER 5های تنوع شانو  و یکنواختی پیلو در هر ایستگاه با استااده از برنامه  ای، شاخص صور  گرفت. فراوانی، غنای گونه

در  BIOENVزی در هر ایستگاه از  مهرگا  کف محاسبه شد. برای تعیین همبستگی فاکتورهای محیطی با ساختار گونه ای بی

با استااده از ضری  همبستگی اسپیرمن تطابق بین ماتریس اقلیدسی نرمعال   BIOENVنالیز آاستااده شد.  PRIMER 5 برنامه

زی( را  شده عوامل محیطی و ماتریس عدم شباهت داده های گونعه هعا ) بعر اسعاس ریشعه چهعارم فراوانعی بعی مهرگعا  کعف          

، BOD 5، اکسعیژ  محلعول،   pHد. فاکتورهای محیطی که در این بررسی لحاظ شدند عبعار  بودنعد از: دمعا، شعوری،     سنج می

COD،  لعی  آپتانسیل احیاء، هدایت الکتریکی، کدور ، سختی کل، مقدار مواد معلق، نوترینت ها، دانه بندی رسوب، مقدار مواد

بعه منظعور نرمعال کعرد  سعایر داده هعای فاکتورهعای         pHهای دمعا و   رسوب، مقدار فلزا  سنگین در رسوب به استثنای داده

 محیطی از روش لگاریتمی استااده گردید. 

 جـنتای

بعه منظعور    BIOENVآب گعزارش شعده اسعت. ایعن فاکتورهعا در آزمعو         8مقادیر فاکتورهای فیزیکی و شیمیایی در پیوست 

ی مورد مطالععه   آنالیز دانه بندی رسوبا  منطقهتااده قرار گرفت. شناسایی عوامل محیطی موثر بر جوام  ماکروبنتیک مورد اس

میلی متر بود، لذا بسعتر منطقعه ی معورد     483/4 -9 نشا  داد که باالترین میزا  درصد دانه بندی رسوب مربوط به ذرا  بین

باالترین مقعدار درصعد معواد    % بود. 18/3 -% 84/1مطالعه از جنس ماسه و شن می باشد. دامنه درصد مواد آلی در رسوبا  بین

( بعود کعه بعاالترین میعزا  درصعد      88/0±03/4) 8( و کمترین مقدار مربوط به ایستگاه 83/7±13/4)  3آلی مربوط به ایستگاه 

 شن را به خود اختصاص داده بود.
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یلی گرم بعر کیلعوگرم   دامنه، میانگین و انحراف معیار غلظت فلزا  اندازه گیری شده در رسوبا  منطقه مورد مطالعه برحس  م

نمونه خشک برای فلزا  سنگین )کادمیوم، روی، سرب، نیکل و مس( و بر حس  میکروگرم بر کیلوگرم نمونه خشک برای فلعز  

نیکعل، سعرب و    و بیش ترین مقادیر  3(. بر اساس این جدول بیشترین مقادیر جیوه در ایستگاه 8جیوه ارائه شده است ) جدول

 مشاهده شده است.  9است. همینین حداکثر مقادیر فلز کادمیوم و مس در ایستگاه  بوده 8روی در ایستگاه 

 

 دامنه، میانگین و انحراف معیار غلظت فلزا  اندازه گیری شده در رسوبا  منطقه مورد مطالعه .8جدول 

 Zn Cu Ni Pb Cd Hg نام ایستگاه

1ایستگاه   31/4±00/30  83/4±39/3  90/4±83/0  40/4±42/7  88/4±77/4  74/4±00/27  

2ایستگاه   40/4±83/93  27/4±79/0  18/4±89/9  21/4±14/8  84/4±24/4  87/4±03/00  

3ایستگاه   02/4±08/83  33/4±80/9  90/4±80/8  49/4±09/8  04/4±48/8  41/4±84/22  

 

گونه  844حدود زی زنده جم  آوری شده،  ( جانور بی مهره کفد مطالعهایستگاه مور 3نمونه گرب در  38) 0088از مجموع 

گونه  0%( و 91/90گونه سخت پوست ) 84%(، 07) گونه نرم تن 08%(، 89/97گونه پلی کیت ) 09شناسایی شد که شامل 

از راسته آمای پودا و جنس  Orchestia platensis%( بودند. گونه 38/8%( و نمرتئا )8/3متعلق به دیگر تاکساها )خارپوست )

Callista sp.  از خانوادهVeneridae ( 94/0%( و )01/84به ترتی  با فراوانی)%   زی ناحیه زیر  کفدر میا  بی مهرگا

( و تعداد 9819ترین تعداد افراد در مترمرب  )بیش جزرومدی منطقه مورد مطالعه باالترین فراوانی را به خود اختصاص داده بود.

فرد در مترمرب   8894) 9ایستگاه گونه( و  78ر مترمرب  و فرد د 8814) 3( در ایستگاه شاهد و به دنبال آ  ایستگاه 80گونه )

به  9و  3( در ایستگاه شاهد به دست آمد و در ایستگاه 40/3گونه( مشاهده گردید. باالترین میزا  شاخص تنوع شانو  ) 00و 

(  و سپس 08/4شاهد ) بود. همینین باالترین مقدار شاخص یکنواختی پیلو هم در ایستگاه 70/9و  00/9ترتی  دارای مقادیر 

نشا  دهنده همبستگی معنی دار بین  BIOENVنتایج حاصل از روش ( محاسبه گردید. 09/4) 3( و 11/4) 9در ایستگاه 

   (.9تغییرا  فاکتورهای محیطی و فلزا  سنگین و تغییرا  ساختار جمعیت بی مهرگا  در ایستگاه های مختلف بود )جدول 

 

 برای بررسی تأثیر عوامل محیطی بر روی جوام  ماکروبنتیک BIOENVیز نتایج حاصل از آنال .9جدول

 فاکتور های مؤثر بر روی جوامع ماکروبنتیک ضریب همبستگی ایستگاه

 شن، پتانسیل احیا، فلز سرب 20/4 1

2 44/8 
مقدار گل و رس رسوب، کدور ، مقدار مواد معلق 

 آب و فلز سرب

 ک و پتانسیل احیاءمقدار گل و رس رسوب، آمونیا 44/8 3

 سختی کل، پتانسیل احیاء و مقدار فساا  آب 14/4 مجموع سه ایستگاه
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 بحث

زیستگاه های ساحلی و مص  ها، محیط های پویا و با اهمیتی هستند که در معرض نوسانا  زیاد پارامترهای غیعر زیسعتی در   

امر به طور طبیعی منب  استرسی برای ارگانیسم ها به شمار  که این (Turner et al., 1995)رابطه با آشاتگی های دائم هستند 

تری تواند شرایط محیطی را تعا حعد بیشع    می رود اما ورود نوترینت ها، مواد آلی و آالینده های ناشی از فعالیت های انسانی می

طبیعی انتظار معی رود ایجعاد   تغییر دهد و تغییرا  متااوتی در جوام  جانوری منطقه نسبت به آنیه که به تنهایی از تغییرا  

 .(Venturini et al., 2004)کند 

به دست آمد. با توجه به دامنه تعریف شعده   9و کمترین مقدار در ایستگاه  8بیشترین میزا  تنوع برای ایستگاه در این مطالعه 

 ، منععاطقH'>8<3، آلععودگی متوسععط  'H<8بععرای شععاخص شععانو  از نظععر میععزا  آلععودگی )منععاطقی بععا آلععودگی شععدید    

انتخاب شعده   ( مشاهده می شود در ایستگاه شاهد که دور از تأسیسا  پارس جنوبی8229) Welch( توسط 'H>3غیر آلوده   

به دست آمد و به عبارتی این ایستگاه در ردیف مناطق غیر آلوده بر اساس این شاخص قعرار معی    3تر از بود، شاخص تنوع، بیش

های ساخت و ساز و اسعکله سعازی    نزدیک تر و یا تحت تأثیر فعالیت به تأسیسا  پارس جنوبیگیرد. برای دو ایستگاه دیگر که 

دهنده وضعیت متوسط آلودگی می باشد. همینین کمتعرین   به دست آمد که نشا  70/9قرار داشتند، مقادیر شاخص در حدود 

. شعاخص یکنعواختی پیلعو تحعت شعرایط      مشاهده شعد  9مقدار شاخص یکنواختی پیلو همانند شاخص تنوع شانو  در ایستگاه 

بیععی و انسعانی قعرار    زی می تواند تحت تأثیر فاکتورهعای ط  کفگا  استرس کاهش می یابد. همینین تنوع در جوام  بی مهر

زی را در منطقعه معورد مطالععه کعاهش      ترین اثراتی است که می تواند تنوع جوام  کفهای فیزیکی یکی از مهم گیرد. آشاتگی

های ساخت و ساز سواحل و اسکله سعازی   در منطقه مورد مطالعه در هنگام نمونه برداری فعالیت (.Muxika et al., 2005)دهد 

 در جریا  بود که با کاهش شاخص تنوع در ایستگاه نزدیک به آ  همراه بود. 

یایی آب و رسعوب  در مطالعه حاضر ارتباط معناداری بین اجتماعا  بعی مهعره کعف زی و برخعی فاکتورهعای فیزیکعی و شعیم       

)سختی کعل، پتانسعیل احیعا و مقعدار فسعاا        (. در مجموع سه ایستگاه ارتباط بین فاکتورهای محیطی9مشاهده شد )جدول 

آب( و اجتماعا  بی مهره کف زی مشاهده شد. در حقیقت، افزایش مقدار در سختی کل و فساا  آب و کاهش پتانسیل احیعا  

اوانی و تنوع گونه ای می شود. افزایش مقدار سختی کل و فساا  آب می تواند ناشی از در منطقه مورد مطالعه سب  کاهش فر

 های خانگی و صنعتی باشد که وارد این اکوسیستم آبی می شود.  های صنعتی و انسانی منطقه و پساب فعالیت

بهتعرین   8شعد و در ایسعتگاه    زی بررسعی  کفدر هر ایستگاه هم به طور جداگانه ارتباط بین فاکتورهای آب و رسوب و جوام  

(. مقدار شن در رسعوبا   9ارتباط بین فاکتورهای مقدار حضور شن در رسوبا ، پتانسیل احیا و فلز سرب به دست آمد )جدول 

همینین بیشترین مقدار فلعز سعرب در ایعن ایسعتگاه مشعاهده شعد کعه        نسبت به دو ایستگاه دیگر بیشتر است.  8ه در ایستگا

بهترین ارتبعاط بعین    9های شهری اهالی روستا باشد. در ایستگاه  های صیادی و بنزین قایق ها و پساب فعالیت تواند به دلیل می

فاکتورهای مقدار گل و رس رسوب، کدور ، مقدار مواد معلق آب و فلز سرب به دست آمد. در این ایسعتگاه در ناحیعه سعاحل،    

را بود که این امر به همراه پساب های صعنعتی معی توانعد عامعل     ساخت و سازهای اسکله سازی و استحصال زمین در دست اج

سعرب منطقعه هعم ناشعی از      افزایش کدور  و مقدار مواد معلق آب در این ایستگاه در زما  نمونه برداری باشد. افزایش مقعدار 

و رس در رسوب، آمونیاک  بهترین ارتباط بین فاکتورهای مقدار گل 3های صنعتی و تردد قایق ها می باشد. در ایستگاه  فعالیت

افزایش مقدار آمونیاک آب ناشی از فعالیت های صنعتی و پساب هعای خعانگی و صعنعتی     تانسیل احیا به دست آمد. احتماالًو پ

می باشد. واض  و آشکار است که رسوبا  دانه ریز همیو  رس که دارای دانه هایی هستند که به یکدیگر چسبیده اند، ممکعن  

یسعتگاه شعاهد از   در مقایسه با ا 3و  9رسوبا  در ایستگاه  (.Gray et al., 1988)درو  رسوب زی غنی باشد است محل جوام  

تری در رسوب برخوردار بودند که این امر می تواند دلیل ارتباط قوی تر جوامع  ماکروبنتیعک در ایعن دو    درصد گل و رس بیش

 ایستگاه با این فاکتور محیطی باشد. 
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ارتبعاط بعا   بر روی جوام  ماکروبنتیک ناحیه زیر جزر ومدی در  Mooraki (9442) و Venturini (9440)وسط در مطالعاتی که ت

قوی بین برخی فاکتورهای محیطی و جوامع  بنتیعک مشعاهده     ًنی صور  گرفته، ارتباط نسبتاهای انسا آلودگی ناشی از فعالیت

ضععیای   م  ماکروبنتیک دریایی در ارتباط با آلودگی، ارتباط نسبتاًبر روی ساختار جوا Agard (8223)در مطالعه  اماشده است. 

(00/4= Pw .بین فاکتورهای محیطی با ساختار جوام  ماکروبنتیک به دست آمده بود ) 

ب و رسوب معی شعوند کعه در نتیجعه     آ سب  تغییراتی در فاکتورهای فیزیکی و شیمیایی و زیستی های انسانی احتماالً فعالیت

بنابراین، الزم است که برنامه های مدیریتی بعه   . (Warwick and Clarke, 1993)اوانی گونه ای هم تغییر می کند ترکی  و فر

منظور به حداقل رساند  آشاتگی در فاکتورهای محیطی برنامه ریعزی و سعازما  دهعی شعود. مطالععه حاضعر نشعا  داد کعه         

آ  اثراتی را بر  در نتیجهبر روی فاکتورهای محیطی اثر گذاشته که  تا حدی انسانیهای صنعتی و  های ناشی از فعالیت آشاتگی

 زی به دنبال دارد. روی جوام  کف
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(8300-8302مقادیر فاکتورهای فیزیکی و شیمیایی آب در منطقه مورد مطالعه ) .8پیوست  

 
 

 

1یستگاه ا  

 )فصل گرم(

1ایستگاه  

 ) فصل سرد(

2ایستگاه   

 )فصل گرم(

2ایستگاه  

 ) فصل سرد(

3ایستگاه   

 )فصل گرم(

3ایستگاه  

 ) فصل سرد(

N-T (PPM) 48/4±02/4  80/4±7/4  99/4±00/4  4±8/4  49/4±82/4  41/4±07/4  

N-NO3 (ppm) 4±3/4  449/4±449/4  90/4±0/4  4±440/4  90/4±3/4  4±448/4  

N-NO2 (ppm) 4±449/4  98/4±710/4  4±4487/4  4±7/4  4±448/4  43/4±7/4  

N-NH3 (ppm) 4±449/4  98/4±710/4  4±4487/4  4±74/4  4±448/4  43/4±7/4  

T-P (ppm) 441/4±8/4  48/4±40/4  442/4±40/4  4±40/4  480/4±88/4  482±47/4  

TS (ppm) 70/178±47/31880  33/734±7/31031  17/890±0/30933  07/078±7/31789  81/00±8/30079  003±7/30801  

TSS (ppm) 38/4±47/89  83/4±97/8  90/4±2/80  8/8±8/8  90/4±8/87  98/4±47/1  

TDS (ppm) 20/174±31878  28/73±17/31003  447/342±7/30980  9/907±8/31780  30/00±7/

30031 

42/000±77/30820  

COD (ppm) 20/98±87/889  13/80±888/849  01/70±47/890  4±38/03  80/83±87/814  10/88±18/888  

BOD5 (ppm( 20/0±07/30  38/8±1/91  78/7±3/33  4±40/93  02/4±97/30  20/4±93/38  

Total Hardness 

(ppm) 
98/090±2344  839/989±2844  18/14±2874  4±2844  4±2044  48/848±2997  

Turbidity 

(NTU) 
41/4±87/9  1/4±9/9  98/4±27/9  4±0/8  90/4±8/3  78/4±1/8  

DO (ppm) 33/4±48/0  38/4±09/8  40/4±13/1  4±08/8  18/7±98/88  2±87/83  

Redox 00/0±88  71/3±89/04  89/9±7/81  4±80  08/8±87  73/3±13  

Salinity (ppt) 91/8±9/33  30/8±07/33  09/4±38  4±9/30  80/4±1/37  00/4±0/37  

pH 43/4±72/1  4±40/0  48/4±22/1  4±0/0  43/4±02/1  47/4±21/1  

Temperature 78/4±1/38  41/4±17/91  41/4±17/39  4±8/91  1/4±8/31  90/4±0/98  
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لیست گونه های شناسایی شده در ناحیه زیرجزرومدی خلیج نای بند وعسلویه .9پیوست   

  
 

1ایستگاه  

(تابستان)  

1ایستگاه   

(زمستان)  

2ایستگاه  

(تابستان)  

2ایستگاه   

(زمستان)  

3ایستگاه  

(تابستان)  

3یستگاها  

(زمستان)  

Annelida maladan sp. 8 4 4 4 4 8 

 Lumbrineris sp. 8 8 8 8 8 8 

 Lumbrineris sp.1 8 4 4 8 8 8 

 Lumbrineris sp.2 4 4 4 4 8 8 

 Lumbrineris gracilis 8 4 4 4 8 4 

 Magelonia sp. 8 4 8 4 8 4 

 Dorvillea sp.1 4 4 4 8 4 4 

 Dorvillea sp.2 4 4 8 4 8 4 

 Eulalia sp. 4 4 8 4 4 4 

 Leocrates claparedii 8 4 4 4 4 4 

 Sablella sp. 8 4 4 4 4 8 

 Leocrates sp. 8 4 4 4 4 8 

 Lopidontus sp. 8 8 4 4 8 4 

 Scolelepis sp. 8 4 8 8 4 8 

 Glycera sp. 4 4 4 8 8 4 

 Nereis sp. 4 4 4 4 8 4 

 Peinereis caltifera 4 4 4 4 8 4 

 Syllidae sp. 4 4 4 8 8 8 

 Capitella sp. 8 8 4 4 4 4 

 Arabella sp. 4 8 4 4 4 4 

 Syllis spongicola 8 4 4 4 4 8 

 Syllis gracilis 4 8 4 4 8 4 

 Syllis sp. 4 4 4 4 8 4 

 Syllis sp.1 4 4 4 8 4 4 

 Syllis sp.2 4 4 8 4 4 4 

 Syllis sp.3 8 4 4 4 4 4 

 Syllis sp.4 8 4 8 4 4 4 

 Syllis sp.5 4 4 4 4 4 8 

 Syllis sp.6 4 4 4 4 8 4 

 Nephthys tulearensis 8 4 8 8 4 4 

 Nephthys sp. 8 4 4 8 4 8 

 Nephthys sp.1 4 4 8 4 4 4 

 Nephthys sp.2 4 4 8 4 4 4 

 Nephthys sp.3 4 4 8 4 1 4 

Mollusca Natica sp. 8 4 4 8 4 8 

 Terebra nassoides 8 4 4 4 4 4 

 Cerithidae cingulata 8 4 4 4 4 4 

 Acteocina involata 8 8 4 8 8 8 

 Turbo sp. 8 4 4 4 8 4 

 Gibbula declivis 8 4 4 8 8 8 

 Umbonium vestiarium 8 4 4 4 4 4 

 Cyclostroma sp. 8 4 4 4 8 8 
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.9ادامه پیوست       

 Bothorospma sp. 8 4 4 4 8 8 

 Turbonilla linjaica 8 4 4 8 4 8 

 Strombus persicus 8 4 4 4 4 4 

 Septifer bilicularis 8 8 4 4 4 8 

 Vexillum sp. 4 8 4 4 4 4 

 Callista erycina 8 4 4 4 4 4 

 Callista sp. 8 8 8 8 8 4 

 Katelysia sp. 8 4 4 4 4 4 

 Lima sowerby 8 4 4 4 4 4 

 Timoclea sp. 8 4 8 4 8 4 

 Timoclea sp.1 8 4 4 4 4 4 

 Timoclea sp.2 8 8 4 4 8 4 

 Paphia sp. 8 4 4 4 4 4 

 Codakia tigerina 8 8 4 8 4 4 

 Rhiuoclaris kochi 8 4 4 4 4 4 

 Asaphis deflorata 8 4 4 4 4 4 

 Tapes sp. 8 4 4 4 4 4 

 Tapes sp.1 8 4 4 4 8 4 

 Circenita callipyga 8 4 4 4 4 4 

 Circe intermedia 4 4 4 4 8 4 

 Circe corugata 8 4 4 4 4 4 

 Tellina inflate 8 4 4 4 4 4 

 Grandidierella exilis 8 4 4 4 4 4 

 Venus verrucosa 8 4 4 4 4 4 

 Periglypta veticulata 8 4 4 4 4 4 

 Barbatia helblingii 4 4 8 4 4 4 

 Chiton lamyi 8 4 8 8 8 4 

 Ischnochiton sp. 8 4 4 4 4 4 

 Dentalium longitrosum 4 4 4 8 4 8 

Arthropoda Seulocia sp.1 4 8 4 4 4 8 
 Calappa sp. 4 4 4 4 4 8 

 Urothoe sp. 8 4 4 8 8 4 

 Cyclaspis picta 8 8 8 8 8 8 

 Uca sp. 8 4 4 4 4 4 

 Apanthura sandalensis 4 4 8 8 4 4 

 Orchestia platensis 8 8 8 8 8 8 

 Penaeus sp. 4 8 4 8 4 4 

Nemertea Lineus sp. 4 4 8 4 4 4 

 Lineus sp.1 8 4 4 8 8 8 

 Lineus sp.2 4 4 8 4 8 4 

 Nemertin sp. 4 4 8 4 4 4 

Echinodermata Echinoidea 4 4 4 4 8 4 

 Ophioneris dubia 8 8 8 8 8 8 
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