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 به منظور ارزيابي كيفيت زيست محيطي رسوبات ساحلي خوزستان  AMBIاستفاده از شاخص 

 

، 9، حسين پاشا زانوسي1، بابك دوست شناس2سيمين دهقان مديسه، 1، احمد سواري1*شفاء حويزاوي

 1نرجس اخوت
 

 خرمشهر دريايي فنون و علوم دانشگاه اقيانوسي، و دريايي علوم دانشكده دريا، شناسي زيست گروه. 1

 . پژوهشكده آبزي پروري جنوب كشور2

 خرمشهر دريايي فنون و علوم دانشگاه اقيانوسي، و دريايي علوم دانشكده فيزيك دريا، . گروه3

 

 چکيده

حضور هر گونه استرس و تغيير در اكوسيستم هاي دريايي مي تواند تأثيرات به سزايي بر جانداران و پتانسيل 

ارد. از اينرو پايش مستمر سالمت اكولوژيك به منظور ارزيابي ذهاي اكولوژيكي و اقتصادي اين مناطق با ارزش بگ

به  Azti Marine Biotic Index) )AMBIسالمت اين زيستگاه ها اهميت دارد. در اين مطالعه از شاخص زيستي 

منظور ارزيابي سالمت منطقه ساحلي بحركان كه يكي از مناطق مهم صيادي و ميادين مهم نفتي خليج فارس به 

رود، استفاده گرديد. نتايج اين شاخص نشان داد كه منطقه مطالعاتي ما داراي وضعيت خوب اكولوژيكي  شمار مي

مي باشد. بر اساس شاخص غناي  IIمتعلق به گروه اكولوژيكي  Ophiuridaeغالب در اين منطقه خانواده  گروهاست و 

گونه اي و تنوع، منطقه داراي وضعيت ضعيف اكولوژيكي مي باشد. مغايرت نتايج اين شاخص ها احتماالً به علت 

تفاوت در فاكتورهاي تأثير گذار بر نتيجه اين شاخص ها مي باشد. نرخ پائين تعويض آب و دما و شوري باال موجب 

تنوع پايين در اعماق كم مي تواند به علت در اين منطقه به طور طبيعي پائين باشد. مي شود غنا و تنوع فون بنتيك 

كاهش اكسيژن به وسيله مواد آلي در نواحي ساحلي باشد. در مطالعه حاضر به دليل غالبيت باالي خانواده 

Ophiuridae تنوع كاهش پيدا كرده و با توجه به اينكه اين خانواده متعلق به گروه اكولوژيك II  مي باشد، شاخص

AMBI  ،وضعيت كه از نسبت بين گونه هاي مقاوم و حساس در برابر شيب استرس و افزايش آلودگي بدست مي آيد

 خوب اكولوژيك را نشان مي دهد.

  

 ساحل بحركان، ارزيابي سالمت رسوبات ساحلي، ماكروبنتوز. ،AMBIشاخص  كليدي: واژگان
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 . مقدمه1

اكوسيستم هاي ساحلي و درياها در زمره 

مهمترين محيط ها از لحاظ اكولوژيكي، اقتصادي و 

اجتماعي به شمار مي روند. بنابراين يك محيط 

دريايي بدون آالينده نقش محوري را در اقتصاد ايفا 

كند. بزرگترين عاملي كه باعث كاهش كيفيت مي 

اكوسيستم هاي دريايي مي شود، آلودگي هاي 

شيميايي ناشي از ريزش فاضالبهاي صنعتي و آلودگي 

با منشاء زميني است كه باعث آسيب به زيستگاههاي 

ساحلي و گونه هاي دريايي مي شوند. بنابراين بررسي 

به ساير اجتماعات نواحي ساحلي و خوريات كه نسبت 

زيستگاهها بيشتر در معرض خطرات مختلف زيست 

محيطي قرار دارند به منظور ارزيابي سالمت اين 

(. Muller, 2005اهميت فراواني دارد ) زيستگاهها

براي ارزيابي سالمت اكولوژيك ارزيابي سالمت مؤلفه 

هاي جاندار از جمله ماهيها، پالنكتونها، ماكروجلبكها 

اكوسيستم ضروري است.  و ماكروبنتوزهادر آن

ماكروبنتوزها مهمترين مؤلفه جاندار در اكوسيستم 

هاي آبي هستند كه پاسخ آنها شاخص مناسبي براي 

 .نشان دادن تغييرات در محيط دريا است

كفزيان موجوداتي ثابت يا با تحرك كم هستند  

بنابراين كيفيت زيستگاهشان را بخوبي بازگو مي 

شتر گونه يب (.Bouchet and Sauriau.,2008)كنند 

ادي دارند و پاسخ يطول عمر نسبتاً ز كفزيهاي 

ت آب و رسوبات در طول يفير در كييكاملي به تغ

ن يدر ب ييايميان مواد شيآنها از جر ،زمان ميدهند

ت هاي معلق يرسوبات و ستون آب بواسطه فعال

 ,Reiss and kroncke)تأثير مي پذيرند  شانيخوار

2005a) ي يا داراي گونه هاي مختلف با تنوع باالآنه

در  حساسيت ها و مقاومت هاي مختلفبا  هستند،

استرس  به شود  كه اين امر موجب مي برابر استرس

 Rosenberg) پاسخ هاي مختلفي بدهند مختلف هاي

et al., 2004).  اجتماعات ماكروبنتوزها يك عامل

آن  پاسخكليدي دراكوسيستم هاي دريايي هستند و 

رات يار مهم و قابل اعتماد براي تأثيك شاخص بسي ها

به  ت آب و رسوبات وجود دارديفيكه در ك منفي

 (.Holm and Mcintyre, 1984)شمار مي رود 

مطالعات متعددي در خصوص استفاده از 

ماكروبنتوزها به عنوان شاخص آلودگي صورت گرفته 

و  Borjaكه از آن جمله مي توان به مطالعات 

در  Zenetos و  Simboura ،2222همكاران در سال 

 2227در سال  Dauvin and Ruellet، 2222سال 

اشاره كرد.اولين كاري كه در ايران در موردارزيابي 

 AMBIسالمت اكوسيستم ها با استفاده از شاخص 

در  1386انجام شد، مطالعه دهقان مديسه در سال 

ر سال خوريات ماهشهر بود. دوست شناس نيز د

در مطالعه اي به طبقه بندي زيستگاههاي  1387

اكوسيستم ساحلي خور موسي و تعيين سالمت آنها 

. اخوت در سال اقدام نمود  BIBIبا استفاده از شاخص

به ارزيابي  AMBIبا استفاده از شاخص  1388

از آن سالمت نواحي صنعتي خورموسي پرداخت، پس 

در مانگرو بردستان نيز از  1389در سال  كمالي فر

  اين شاخص استفاده كرد.  

در اين مطالعه به بررسي وضعيت سالمت 

اكولوژيك محيط زيست ساحلي خليج فارس، سواحل 

بحركان، با استفاده از شاخص زيستي دريايي 

(AMBI)  كه اولين بار توسطBorja  و همكاران در

 پيشنهاد شد مي پردازيم. 2222سال 

منطقه بحركان يكي از مهمترين مناطق صيادي 

و همچنين يكي از مراكز مهم بهره برداري و توليد 

نفت خليج فارس مي باشد. بسترهاي گلي به دليل 

دانه ريز بودن رسوبات و تراكم مواد آلي موجب مي 

شود تا گروه هاي زيادي از موجودات برون رسوب زي 

اير و س (Mud crabs)مانند خرچنگ هاي گلي 

موجودات مانند انواع سخت پوستان ناجورپا و جورپا، 

و...( و همچنين انواع پرتاران و كم تاران درون رسوب 

 ,.Leberg et alزي در اين بسترها حضور پيدا كنند )

با وجود اهميت اين منطقه از نظر اقتصادي،  .(2000

اجتماعي وطبيعي خصوصاً از جهت حساسيت هاي 

كه دارد، بررسي سالمت  ويژه وخصوصيات بارزي

 اكولوژيك اين منطقه امري ضروري مي باشد.
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 . مواد وروش ها2

اين پژوهش در سواحل خوزستان متمايل به 

بصورت  87تا تابستان  86، از پاييز سواحل بحركان

ون با استفاده از گرب  نمونه برداريوانجام شد فصلي 

مترمربع  2/ 225با سطح مقطع  ( Van Veen)وين

انجام گرديد. موقعيت ايستگاههاي نمونه برداري در 

 نمايش داده شده است. 1شكل 

 3تكرار نمونه برداري شد، 4 ،در هر ايستگاه

تكرار به  1تكرار بمنظور شناسايي موجودات بنتيك و 

نمونه منظور سنجش مواد آلي و دانه بندي رسوبات. 

شد و سپس به  شستشو داده ميكرون 522ها با الك 

و پس از  ندشد % تثبيت96وسيله الكل صنعتي 

رزبنگال يك  دقيقه با محلول 22شستشو به مدت 

جانوران  گرم در ليتر، رنگ آميزي شدند سپس

توسط  مختلف از نمونه جداسازي شده و

استريوميكروسكوپ تا پايين ترين حد ممكن 

از روش سوختن  TOMشناسايي گرديدند. مقدار 

(Holland, 1987.محاسبه گرديد )  منطقه مورد

 5ايستگاه نمونه برداري از عمق  3بررسي با انتخاب 

متر منطقه زير جزر و مدي مورد پوشش قرار  7تا 

 داده شد. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 . موقعيت ايستگاههاي مورد مطالعه در نقشه منطقه1شكل 

 

 موقعيت ايستگاه هاي نمونه برداري شامل:

 طول شمالي  32°،21طول شرقي و َ 49°13: 1َبحركان 

 وطول شمالي  32°،21طول شرقي  و 49َ°،22 :َ 2بحركان

 طول شمالي 49°،29 طول شرقي و49َ°،22 :3َبحركان 

 

 شاخص هاي اكولوژيك

شاخص هاي زيادي  به منظور مطالعه پديده تنوع،

توسط اكولوژيست ها ارائه شده است مانند شاخص 

اما  (،λ( شاخص تنوع سيمپسون )´Hتنوع شانون )

بايد توجه داشت كه بسياري از شاخص ها داراي 

محدوديت هايي هستند كه استفاده ازآنها بايد با 

 آگاهي از اين محدوديت ها باشد.

براساس توزيع فراواني افراد  AMBIشاخص 

گروه اكولوژيكي و بر  5اجتماعات بسترهاي نرم در 
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اساس حساسيت و مقاومت موجودات در برابر شيب 

 (.Borja et al., 2003زايش آلودگي است)استرس و اف

گونه هاي بسيار حساس به  :Iگروه اكولوژيكي  

: گونه هاي بي تفاوت به  IIآلودگي، گروه اكولوژيكي

: گونه هاي مقاوم به  IIIآلودگي، گروه اكولوژيكي

: فرصت طلبان IVازدياد مواد آلي، گروه اكولوژيكي 

شدن با شرايط رده دوم گونه هايي كه توانايي سازگار 

 :Vنا متعادل محيطي را دارند و گروه اكولوژيكي

فرصت طلبان رده اول، گونه هايي كه توانايي سازگار 

 شدن با شرايط بسيار آلوده و پراسترس را دارند.
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در اين مطالعه جهت بررسي نرمال بودن داده ها 

استفاده گرديد.  Kolmogrov-Smirnovsاز تست 

جهت مقايسه بين ايستگاه ها و فصل هاي نمونه 

از آناليز واريانس  برداري، براي داده هاي نرمال

( استفاده گرديد ودر صورت وجود ANOVAيكطرفه )

اختالف معني دار از آزمون دانكن جهت دسته بندي 

ل داده ها از يه تحليجهت تجزداده ها استفاده شد. 

، جهت رسم نمودارها از نرم SPSSV14 نرم افزار

، از زيستين انواع شاخصهاي ييو جهت تع Excelافزار

استفاده شده است. Biological tools نرم افزارهاي 

 V4.1از نرم افزار AMBIجهت محاسبه شاخص 

AMBI .استفاده گرديد 

 

 (Borja et al.,  2003در بيان وضعيت اكولوژيك )اقتباس از  AMBI . رابطه عوامل بيولوژيك و مقادير شاخص1دولج

 (Diversity) تنوع (Richness)غناي گونه اي EQS2)) AMBIوضعيت اكولوژيك

2-2/1 عالي  62<  8/4< 

2/1-3/3 خوب  62-45  8/4-6/3 

 4/2-6/3 32-45 3/3-3/4 متوسط

3/4-5/5 ضعيف  32-15  4/2-2/1 

2-15 5/5-7 بد  2/1-2 

 

 
 

 (1386-87. درصد فراواني گروههاي مختلف ماكروبنتوزي در ايستگاههاي مختلف)2 شكل

                                                           
2. Ecological Quality Status 
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 . نتايج9

در ايوون مطالعووه ميووانگين فراوانووي ماكروبنتوزهووا 

فرد در متر مربع اندازه گيري شد كوه در بوين    5461

بوا   Ophiuroidae  گروه هاي شناسايي شوده خوانواده  

 Crustaceaفووورد درمتووور مربوووع، 25/1667فراوانوووي

بوا فراوانوي    Polychaetaفرد در متور مربوع،    16/657

بوا فراوانوي     Nemertinae فرد در متر مربع، 28/453

بووا فراوانووي  Bivalviaفوورد در متوور مربووع،   41/414

با فراوانوي    Gastropodaفرد در متر مربع، و 33/326

فوورد در متوور مربووع بووه ترتيووب فراوانتوورين     91/42

گروههاي بنتيك شناسايي شده در ايون مطالعوه موي    

، درصد فراوانوي گروههواي مختلوف    2باشند. در شكل 

موواكروبنتوزي در ايسووتگاههاي مختلووف نمووايش داده 

شده اسوت. ميوانگين فراوانوي ماكروبنتوزهوا درطوول      

نموايش داده   3فصول مختلف نمونه برداري در شوكل  

راوانوي  نتوايج آنواليز واريوانس يكطرفوه ف    شده اسوت.  

ماكروبنتوزها در فصول مختلوف اخوتالف معنوي داري    

بيشووترين فراوانووي در فصوول  (.<25/2P)نشووان نووداد 

( و كمترين فراواني در 66/3684±36/1268زمستان )

  ( مشاهده شد.2476±69/676فصل پائيز)

 

 
 (1386-87مختلف). ميانگين فراواني ماكروبنتوزها در فصول 3شكل  

 

بر اساس نتايج آناليز واريانس يكطرفه مقادير مواد 

آلي در فصول مختلف اختالف معني دار نشان 

(. بر اساس نتايج پس آزمون دانكن >25/2Pداد)

ميزان مواد آلي در فصل تابستان با ساير فصول 

اختالف معني داري نشان داد و كمترين ميزان و 

يشترين مقدار آن در فصل بهار به ب

( مشاهده شد. 22/7±51/2( و )55/4±52/2ترتيب)

ميزان مواد آلي در ايستگاه هاي مختلف اختالف 

معني داري نشان داد. بر اساس نتايج پس آزمون 

با ساير ايستگاه  3دانكن درصد مواد آلي در ايستگاه 

ها اختالف معني داري نشان مي دهد و بيشترين 

( را نشان مي دهد.  98/6±42/2مواد آلي )ميزان 

رس رسوبات در فصول مختلف اختالف  -درصد سيلت

بر اساس نتايج  .(<25/2P)معني دار نشان ندادند 

آناليز واريانس يكطرفه مقادير درصد سيلت رس 

رسوبات در ايستگاههاي مورد مطالعه اختالف معني 

. براساس نتايج پس (>25/2P)داري نشان دادند

 3ون دانكن ميزان درصد سيلت و رس در هر آزم

ايستگاه اختالف معني داري نشان داد و بيشترين 

 3رس در ايستگاه  – ميزان درصد سيلت

 1( و كمترين ميزان آن در ايستگاه 34/2±41/62)

 -درصد سيلت 4( مشاهده شد. درشكل 49/2±24/4)

رس و مقادير مواد آلي در ايستگاههاي مختلف 

ه است. همانگونه كه مشاهده مي نمايش داده شد

رس  -شود. مقدار مواد آلي با افزايش درصد سيلت

 افزايش مي يابد.
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 رس و مقادير مواد آلي در ايستگاههاي مورد مطالعه -. درصد سيلت4شكل 

 

نتايج حاصل از آناليز واريانس يكطرفه شاخص 

هاي تنوع شانون، غناي گونه اي و شاخص غالبيت در 

فصول مختلف اختالف معني داري نشان ندادند 

)25/2(P> مقادير شاخص هاي تنوع، غناي گونه اي .

و شاخص غالبيت براساس نتايج آناليز واريانس 

ي يكطرفه در ايستگاههاي مختلف اختالف معني دار

نتايج پس آزمون دانكن نشان  .>P)25/2(نشان دادند

با دو  3داد كه مقادير شاخص تنوع شانون در ايستگاه 

بيشترين  ايستگاه ديگر اختالف معني دار نشان داد.

 3مقدار ميانگين ساليانه شاخص تنوع در ايستگاه 

 2( و كمترين ميزان آن در ايستگاه 12/2±17/2)

قادير شاخص غالبيت ( مشاهده شد. م14/2±58/1)

با دو ايستگاه ديگر اختالف معني دار  2در ايستگاه 

نشان داد، بيشترين مقدار ميانگين ساليانه شاخص 

( و كمترين مقدار 36/2±245/2)2غالبيت را ايستگاه 

( دارا بودند. مقادير 15/2±235/2) 3آن را ايستگاه 

با دو ايستگاه  1شاخص غناي گونه اي در ايستگاه 

اختالف نشان مي دهد. بيشترين مقدار ميانگين ديگر 

( و كمترين ميزان 66/13±21/2)2ساليانه در ايستگاه 

( مشاهده شد. 52/7±83/2)1آن در ايستگاه 

ويژگيهاي بيولوژيك فون بنتيك منطقه مورد مطالعه 

 نمايش داده شده اند. 2در جدول 

 در اكولوژيك گروههاي درصد 5در شكل 

 .است شده داده نمايش مطالعهورد م ايستگاههاي

فصول بهار، تابستان  در شود مي مشاهده كه همانگونه

و در فصل زمستان گروه  2و پائيز گروه اكولوژيك 

غالبيت داشتند. در ايستگاه  1در ايستگاه  1اكولوژيك 

در فصول  3ايستگاه  در .غالب بود  اكولوژيك گروه 2

در فصل  و 2بهار، پائيز و زمستان گروه اكولوژيك 

گروه غالب بودند. با وجود  1تابستان گروه اكولوژيك 

در تمامي ايستگاه  II و Iغالبيت گروه هاي اكولوژيك 

 Vو  IVگروه هاي اكولوژيك  3و  2ها، در ايستگاه 

 نيز مشاهده شدند.

 
 

  مطالعه مورد ايستگاههاي و فصول در فاكتور هاي مورد بررسي يكطرفه واريانس آناليز نتايج. 2جدول

 پارامتر ايستگاه فصل

P F P F 

242/2 25/3 2 61/61 فراواني 

97/2 277/2 224/2 41/6 شاخص تنوع شانون 

137/2 97/1 222/2 42/7 شاخص غناي گونه اي 

233/2 3/3 764/2 272/2  شاخصAMBI 

6/2  شاخص غالبيت 23/4 227/2 628/2 

79/2 339/2 2 92/261 دانه بندي رسوبات 

223/2  84/5 2 81/16 درصد مواد آلي رسوبات 

: 25/2سطح در دار معني وجوداختالف 
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 (Borja et al., 2000)طبقه بندي گونه هاي ماكروبنتوز بر اساس گروههاي اكولوژيكي. 3جدول 
Biotic taxa Ecological group 

Polychaet  Ampharetidae  II 

  Cossuridae Cossura sp. IV 

  Cirratuliudae chaetozoan sp. IV 

  Cpitellidae Capitella sp V 

   Notomastus sp III 

  Eunicidae  II 

  Lumbrinereidae  II 

  Spionidae  III 

  Maldanidae  I 

  Magelonidae  I 

  Nephtydae. Nephtys sp II 

  Nereidae  I 

  Oweniidae  II 

  Opheliidae  I 

  Orbinidae  I 

  Paraonidae Livensinia sp. III 

  Glyceridae  II 

  Syllidae  II 

  Serpulidae  I 

  sternaspidae  III 

  Onuphidae  II 

Crustacea Amphipoda Ampliscidae  I 

 Cumacea   II 

 Isopoda   I 

 Decapoda    

 Tanaidacea Arctulidae  II 

  Leptanthuridae  II 

 Brachuira Calappidae  III 

Bivalvia.  Veneridae Venus sp. I 

  Arcoidae Arca zebra  

  Solenidae Solen sp. I 

  Corbulidae  IV 

  Tellinidae  II 

Gastropoda  Nassaridae   

Gastropoda  Olividae Oliva sp.  

     

  Dentalidae   

Chaetognatha  Saggita   

Nemertina    III 

Ophiuroidea  Ophiuridae  II 

Echiura    II 

Oligochaeta     

Sipuncula    I 
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 مطالعه مورد ايستگاهاي در زيستي هاي شاخص و بنتيك فون بيولوژيك ويژگيهاي .4جدول 

 

 3بحركان  2بحركان  1بحركان  دامنه شاخص هاي مورد بررسي

 9-14 9-19 5 -11 غناي گونه اي

 9/1-36/2 28/1-39/2 35/1-12/2 شانون تنوع شاخص

 11/2-22/2 13/2-48/2 14/2-26/2 غالبيت شاخص

AMBI 19/2-14/1 88/1-36/1 75/1-45/1 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 (1386-87مطالعه در فصول مختلف)منطقه بحزكان  . درصد گروههاي اكولوژيك در ايستگاه هاي مورد5شكل 

 

در فصول  AMBIمقادير شاخص  6در شكل 

مختلف در ايستگاه هاي مورد مطالعه نمايش داده 

=  aشده است. سطوح مختلف آلودگي به صورت: 

 d= آلودگي متوسط،  cكمي آلوده،  =bبدون آلودگي، 

= ضعيف نمايش داده شده است.  e= آلودگي شديد، 

بر اساس اين شاخص تمامي ايستگاه ها در تمام 

فصول وضعيت اندكي آلوده را نشان مي دهند به جز 

كه در فصل زمستان وضعيت بدون  1ايستگاه بحركان 

 AMBIآلودگي را نشان مي دهد. ميانگين شاخص 

نمايش داده شده است و تمامي  7نيز در شكل 

 ت اندكي آلوده را نشان مي دهند.ايستگاه ها وضعي
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 (1386-87در فصول مختلف در ايستگاه هاي مورد مطالعه در منطقه بحركان) AMBIشاخص . مقادير 6شكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 (1386-87در ايستگاه هاي مورد مطالعه در منطقه بحركان) AMBI. ميانگين شاخص 7شكل 

 

 

براساس نتايج آناليز واريانس يكطرفه مقادير 

در فصول مختلف اختالف معني داري   AMBIشاخص

نتايج پس آزمون دانكن سه (. >25/2P)نشان داد 

گروه فصل را جدا كرد: فصل پائيز و زمستان، پائيز و 

بستان، تابستان و بهار. بيشترين مقدار شاخص تا

AMBI ( و كمترين مقدار 78/1±13/2در فصل بهار )

( مشاهده 42/1±25/2اين شاخص در فصل زمستان)

بين ايستگاههاي مورد  AMBI شد. مقادير شاخص
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(. <25/2P) مطالعه اختالف معني داري نشان نداد

ايستگاه در  AMBIشاخص كمترين مقدار ميانگين 

( و بيشترين مقدار آن در 55/1±264/2)2بحركان 

 ( بود.66/1±291/2)1ايستگاه بحركان 

 
 (Borja et al., 2000). طبقه بندي گونه هاي ماكروبنتوز بر اساس گروههاي اكولوژيكي5جدول

Biotic taxa Ecological  group 

Polychaet  Ampharetidae  II 

  Cossuridae Cossura sp. IV 

  Cirratuliudae chaetozoan sp. IV 

  Cpitellidae Capitella sp V 

   Notomastus sp III 

  Eunicidae  II 

  Lumbrinereidae  II 

  Spionidae  III 

  Maldanidae  I 

  Magelonidae  I 

  Nephtydae. Nephtys sp II 

  Nereidae  I 

  Oweniidae  II 

  Opheliidae  I 

  Orbinidae  I 

  Paraonidae Livensinia sp. III 

  Glyceridae  II 

  Syllidae  II 

  Serpulidae  I 

  sternaspidae  III 

  Onuphidae  II 

Crustacea Amphipoda Ampliscidae  I 

 Cumacea   II 

 Isopoda   I 

 Decapoda    

 Tanaidacea Arctulidae  II 

  Leptanthuridae  II 

 Brachuira Calappidae  III 

Bivalvia.  Veneridae Venus sp. I 

  Arcoidae Arca zebra  

  Solenidae Solen sp. I 

  Corbulidae  IV 

  Tellinidae  II 

Gastropoda  Nassaridae   

  Olividae Oliva sp.  

  Dentalidae   

Chaetognatha  Saggita   

Nemertina    III 

Ophiuroidea  Ophiuridae  II 

Echiura    II 

Oligochaeta     

Sipuncula    I 

Nudobrachia     
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 . بحث و نتيجه گيري4

در هر اكوسيستمي، اگر هيچگونه استرسي بر 

تغييرات فصلي و زماني مشخص اكوسيتم وارد نشود 

در عمده پارامترهاي فيزيكوشيميايي آب و رسوب از 

مهم ترين عوامل در ايجاد توالي و تغييرات در تركيب 

گونه ها و جوامع است. وابستگي چرخه حيات و 

مهاجرت بسياري از آبزيان به مناطق ساحلي و 

همچنين زمان شروع و تعداد دوره هاي توليدمثلي 

مختلف شديداً تحت تأثير شرايط محيطي گونه هاي 

است و تغيير در سطوح تغذيه اي نيز از ديگر عواملي 

است كه تحت تأثير نوسانات محيطي و به عنوان يك 

رفتار سازشي به وقوع مي پيوندد)دهقان مديسه، 

(.لذا در يك اكوسيتم سالم، به طور طبيعي 1386

ييرات كليه عوامل بيولوژيك و اكولوژيك متأثر از تغ

فصلي و زماني، در نوسانند و شدت اين نوسانات بسته 

به موقعيت جغرافيايي، وسعت، عمق، جريانات غالب و 

شكل منبع آبي متفاوت است.اگرچه انگيزه تغييرات 

به طور طبيعي و دوره اي در اكوسيتم به وقوع مي 

پيوندند اما هر گونه عامل خارجي كه به نوعي اين 

م بزند به عنوان يك استرس بر نظم دوره اي را بر ه

پيكره اكوسيستم تحميل شده و آن را مجبور به 

 (.1386پاسخگويي خواهد نمود )دهقان مديسه، 

در مطالعه حاضر به علت نزديكي به سيستم 

دريايي و غالب بودن جريانات دريايي، رسوبات بيشتر 

ماسه اي بودندكه در مقايسه با مطالعات -از نوع گلي

 ;1388ر خوريات خوزستان )اخوت، انجام شده د

(داراي 1386دهقان مديسه،  ; 1387دوست شناس، 

درصد سيلت و رس كمتري هستند. نوع رسوبات يكي 

از فاكتورهاي مهم تأثير گذار بر روي گونه ها و 

 Dauvin andتركيب الگوي فراواني آن ها است)

Rullet, 2007 در مطالعه حاضر اختالف معني .  )

ان در صد سيلت و رس در ايستگاه هاي داري در ميز

مختلف ديده شده است. وجود اختالف معني دار در 

با ساير ايستگاه ها به  3ميزان مواد آلي در ايستگاه 

علت نزديكي به دهانه رودخانه زهره مي باشد، 

ميزان در صد سيلت و رس  3همجنين در ايستگاه 

نيز بيشتر بوده كه سبب مي شود مقدار مواد آلي 

بيشتري را در خود نگهداري كنند. مطالعات متعددي 

وجود اختالف معني دار در ميزان مواد آلي در فصول 

جهاني  ; 1388مختلف را نشان دادند )اخوت، 

(. در اين مطالعه ميزان مواد آلي در فصول 1387

مختلف اختالف معني داري را نشان دادكه بيشترين 

جه به غالب بودن ميزان آن در فصل تابستان بود. با تو

و همچنين شرايط بكرتر و سالم  IIو  Iگروه اكولوژيك 

سواحل نسبت به خوريات وجود دارد،  در اينتري كه 

فشار بهره برداري در مقايسه با خوريات كمتر بوده و 

بر روي تنوع و توالي گونه ها هم تأثير مي گذارد. با 

توجه به اين كه فراواني ماكروبنتوزها تحت تأثير 

چندين عامل مانند بافت بستر،عوامل فيزيكوشيميايي 

قه مي و حضور و عدم حضور آلودگي در منط

( در منطقه مورد مطالعه Leberg et al., 2003باشد)

به دليل اينكه بافت بستر داراي درصد سيلت و رس 

كمتري نسبت به خوريات مي باشد و از آن جايي كه 

ماسه اي و بافت بستر  -جنس بستر عمدتاً گلي

درشت تر مي باشد، موجب تغيير در فون بنتيك 

بنتوزها مانند پلي منطقه شده و كمبود برخي از ماكرو

در مقايسه با خوريات مالحظه  (Polychaeta)كيت ها

مي شود و منطقه مطالعاتي ما با گروه هايي مانند 

Ophiuridae  وCrustacea .غالب مي شود 

در اين مطالعه شاخص هاي تنوع شانون، غناي  

گونه اي و شاخص غالبيت در فصول مختلف اختالف 

در ايستگاههاي مختلف معني داري نشان ندادند ولي 

اختالف معني داري نشان دادند. عدم وجود اختالف 

معني دار در مقادير شاخص هاي ذكر شده در فصول 

مي تواند به وضعيت آب و هوايي منطقه مربوط باشد. 

كالً مناطق نيمه گرمسيري از لحاظ شرايط آب و 

هوايي سيستم هاي غيرقابل پيشگويي هستند و 

دمايي در فصول مختلف تفاوت ممكن است از لحاظ 

هاي چنداني نداشته باشند. بيشترين مقدار شاخص 

 3تنوع و كمترين مقدار شاخص غالبيت در ايستگاه 

مشاهده شد. با وجود باالتر بودن مقدار مواد آلي در 

اين ايستگاه وجود تنوع باالتر مي تواند به علت 
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استفاده از مواد آلي به عنوان منبع غذايي براي 

كروبنتوزها باشد. در كل تمام ايستگاههاي مورد ما

مطالعه از نظر شاخص تنوع وضعيت ضعيف 

اكولوژيكي و از نظر شاخص غناي گونه اي مطابق 

 WFD ( Water Frameworkدستورالعمل 

Directive ) وضعيت بد و ضعيف اكولوژيكي را نشان

مي دهند. در كل كم بودن تنوع در خليج فارس به 

ي شديد زيست محيطي مانند دما و علت استرس ها

شوري باال و كم بودن سرعت تعويض آب و فشارهاي 

انسان ساز ي كه در اين ناحيه وجود دارد مي باشد 

كه موجب تأثير بر روي گونه هاي اين ناحيه خصوصاً 

ماكروبنتوزها مي شود و تنوع و غناي اين موجودات را 

  تا حد زيادي پائين مي آورد. 

در فصول مختلف اختالف  AMBI مقادير شاخص

و  Bouchetدر بررسي  معني داري نشان داد. 

Sauriau  كه بر روي تأثير پرورش  2228در سال

اويستر بر شرايط زيست محيطي در پهنه هاي گلي 

بين جزر و مدي جنوب غربي فرانسه مشاهده كردند 

در طول زمان اختالف معني دار  AMBIكه شاخص 

جود اختالف معني دار زماني در نشان مي دهد. آنها و

اين شاخص را تنها به علت سيكل دوره اي فصول 

ندانستند و عنوان كردند بر هم كنش بين فاكتورهاي 

غير زيستي مانند دما، رنج فرسايش بوسيله جزر و 

مد، دوره هاي رسوبگذاري، ريزش مواد آلي  و 

محتويات رسوبات و فاكتورهاي زيستي مانند تركيب 

و پويايي جمعيت، كه روي ميزان جمعيت  گونه اي

گونه ها تأثير مي گذارد نيز بر وجود اختالف زماني 

 اين شاخص زيستي مؤثر است. 

در مطالعه اي كوه بور روي    1388اخوت در سال 

نووواحي صوونعتي خوريووات ماهشووهر انجووام داد گووروه  

را گروه غالب در منطقه معرفي كورد. در   IVاكولوژيك 

 1بحركان در ايسوتگاه بحركوان    مطالعه حاضر سواحل

و در يك فصول گوروه    IIدر سه فصل گروه اكولوژيك 

گروه هاي غالب بودند.در ايستگاه بحركان  Iاكولوژيك 

گووروه  3و در ايسووتگاه بحركووان  Iگووروه اكولوژيووك  2

غالووب بودنوود. گونووه غالووب در سووه   IIوI اكولوژيووك 

 Ophiuridaeايستگاه واقع در سواحل بحركان خانواده 

يا گونوه هواي    IIبود اين خانواده جزء گروه اكولوژيك 

 Borja et al.,2000)حسوواس بووه آلووودگي اسووت   

Teixeira  مشواهده كردنود    2228و همكاران در سوال

، جريانووات Mondegoكووه در بووازوي شوومالي مصووب  

هيدروديناميكي باال باعث تغيير در ساختار رسووبات و  

هواي   فون بنتيوك ايون منطقوه شوده و بيشوتر گونوه      

غالب هستند كه ايون گونوه هوا     kدريايي با استراتژي 

هسووتند.  IIو.  Iمتعلووق بووه گروههوواي اكولوووژيكي   

همچنين عوامل ديگري مانند تفاوت در عمق، تفواوت  

در پارامترهاي فيزيكوشيميايي ماننود شوري،اسوترس   

هاي محيطي و نزديكي به منابع آالينوده سوبب شوده    

تري در خوريوات  است كه گونه هاي فرصت طلب بيش

نسبت به سواحل حضور داشته باشوند. هموانطور كوه    

قووبالً ذكوور شوود عمووده فشووارهاي وارده در منطقووه    

فشارهاي فيزيكي مانند كشتيراني وفعاليت هاي صويد  

و صيادي مي باشد. فشارهاي فيزيكي تأثير عموده اي  

ندارند و افزايش در گونه  AMBIبر روي مقدارشاخص 

نووع موداخالت ديوده نموي     هاي فرصت طلب در اين 

 ,Borja et al., 2003; Reiss and Kroncke)شوود ) 

2005a. 

در مطالعه اي كه در 1386دهقان مديسه در سال 

منوواطق تحووت اثوور خوريووات ماهشووهر بووا اسووتفاده از 

شاخصوهاي اكولوژيووك و بيولوژيوك انجووام داد، طبووق   

، ميانگين شاخص هاي فوق وضوعيت  BI,AMBIنتايج 

نامتعادل و رو به آلودگي را نشان مي دهد و بر اسواس  

پارامترهواي بيولوژيك)مقووادير شواخص هوواي تنوووع و   

غناي گونه اي( تمامي خورها در وضعيت بد و ضوعيف  

براي سوالمت و حيوات جواموع بنتيوك قورار داشوت.       

بوا اسوتفاده از شواخص     1387دوست شناس در سال 

B-IBI مت اكولوژيوك منطقوه را بررسوي كورد. از     سال

درصوود منطقووه  22/72ديوودگاه سووالمت اكولوژيووك  

بررسي شده وضوعيت نوامطلوب و بسويار نوا مطلووب      

 داشتند.

وضعيت  AMBIمنطقه بحركان بر اساس شاخص 

خوب اكولوژيكي را نشوان موي دهود ولوي بور اسواس       
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شاخص غناي گونه اي و شاخص تنوع وضعيت ضعيف 

د. علي رغوم اينكوه سوواحل بحركوان     را نشان مي ده

نسبت به خوريات تحت تأثير اسوترس هواي كمتوري    

هستند و از سالمت اكولوژيكي بهتري يرخوردارند ولي 

در كل خليج فارس يك محيط با اسوترس بواال ماننود    

دمووا و شوووري بوواالو سوورعت تعووويض آب كووم مووي   

باشوود.مغايرتي كووه در ايوون مطالعووه بووين نتيجووه ي   

خص تنوع و غناي گونه اي ديده و شا AMBIشاخص 

مي شود  ممكن است به اين علت باشود كوه شواخص    

AMBI   براي نواحي كه غناي مواد آلي ندارند مناسوب

 ,Borja et al., 2003; Reiss and Kroncke))نيسوت 

2005a      و همچنووين احتموواالً بووه علووت تفوواوت در

فاكتورهاي تأثير گذار بر نتيجه ايون شواخص هوا موي     

في قدرت هيدروديناميكي باالي جريانوات  باشد، از طر

در سواحل حالت ايسوتابي را از بوين بورده و آلوودگي     

بيشتري ايجاد مي كند كه اين عامل به نوبوه ي خوود   

 ,Muxikaبوور روي كوواهش تنوووع تووأثير مووي گووذارد)

از طرفي نرخ پائين تعويض آب و دما و شووري  (.2005

ن باال موجب مي شود غنوا و تنووع فوون بنتيوك پوائي     

كه از نسبت بين گونه هاي  AMBIآمده ولي شاخص 

مقاوم و حساس در برابور اسوترس و افوزايش آلوودگي     

بدسووت مووي آيوود، در ايوون منطقووه وضووعيت خوووب   

اكولوژيك را نشان مي دهد. بنابراين اسوتفاده از سواير   

شاخص هاي اكولوژيكي و شاخص هاي شويميايي بوه   

زيوابي  همراه شاخص هاي بيولوژيكي ذكر شده براي ار

كيفيت رسوبات ساحلي استان خوزستان پيشنهاد مي 

 شود. 
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