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مرتضوی4

جاوید جهانداری ،*1رضوان موسوی ندوشن ،2سید محمدرضا فاطمی 3و محمد صدیق
 1و -3گروه بیولوژی دریا ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران
-2گروه شیالت ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شمال
-4گروه شیمی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد بندرعباس
تاریخ دریافت 1334/44/23 :تاریخ پذیرش1334/11/40 :

چکیده
پژوهش حاضر با هدف ارزیابی سالمت اکولوژیک خورهای سورو ،آبی و شیالت در شهر بندر عبااس و در دو
فصل گرم و سرد سال  0931در  3ایستگاه انجام شد .نمونه برداری با مغزه گیر با قطر  01cmانجام گرفت و با
استفاده از الک  1/5میلی متری کف زیان شستشو و جدا شدند .بر اساس نتایج بدست آمده در میاان گاروه
های ماکروبنتوزی ،کرم های پرتار با  55/7درصد بیشترین فراوانی را در سه خور مورد بررسی داشاتند .باا
تطبیااق نتااایج حاصاال از شاااخص زیسااتی(Bentic Opportunistic Polychaete and BOPA
) Amphipodaکه بر مبنای نسبت دو گروه پرتاران و دوجورپایان (آمفی پاودا صاورت پافیرفت ،آناالیز
مقادیر  BOPAنشان داد خور سورو از نظر سطح آلودگی و استرس های محیطی در حد ضعیف قارار دارد،
باالترین حد شاخص  BOPAدر میان تمامی خورها ،مربوط به خور شیالت و به میزان  0/55محاسبه گردیاد،
این امر نشان دهنده شرایط ضعیف و بد اکولوژیک این خور است .کمترین مقدار شاخص باه میازان 1/797
مربوط به خور آبی بود ،که نمایانگر وضعیت اکولوژیک نامناسب است اما در مقایسه باین ساه خاور ماورد
مطالعه بهترین وضعیت اکولوژیک را داشت .در مجموع و بر اساس درجه آلودگی سه خور ماورد مطالعاه در
شرایط اکولوژیک نامناسب و تحت تاثیر درجات مختلف آلودگی و استرس هاای شادید محیطای ارزیاابی
گردیدند.
واژگان کلیدی :شاخص  ،BOPAسالمت اکولوژیک  ،ماکروبنتوز ،خورهای بندرعباس
*نگارنده پاسخگوjavidjahandari@yahoo.com :
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مقدمه
خورها در بین محیط های دریاایی معماواً از پیچیاده
ترین اكوسیستم های آبی به شمار می روناد و از غنای
ترین محیط های دریایی محسوب می شوند .این نواحی
به عنوان یكی از مناطق مهم زیست محیطی ،باه علات
تولیاد بااای ماواد آلای ،مكاانی مناساب بارای اناوا
زیستمندان آبزی است ،به همین دلیل از دیر باز ناواحی
مصبی همواره مورد توجه بوده اناد .در نتیجاه فعالیات
های بشری در این مناطق ،آلودگی های مختلا ناشای
از فاضالب های شهری و كشاورزی ،استقرار تأسیسات و
غیره سبب تهدید سالمتی این پیكاره گردیاده اسات (
نبوی و سواری.)1301 ،
كفزیان به دلیل بی تحركی و یا كام تحركای بیشاتر در
معرض استرس های ناشی از آلودگی قارار داشاته و باه
همین دلیل اطالعاات بنیاادین ارزشامندی از وضاعیت
اكولوژیک منطقه را در اختیار قرار داده و از عناصر مهام
برای برناماه هاای كنتارل و مادیریت زیسات محیطای
دریاهاا و مصاب هاا محساوب مای شاوند ( Bilyard,
 .)1987ماكروبنتوزها بخش مهمی از تركیب زیساتی
بستر منابع آبی را تشاكیل مای دهناد و اغلاب شاامل
پرتاران ،سخت پوستان و نارم تناان مای باشاند .ایان
موجودات در ساختار ،تولید و ساالمت محایط زیسات
مناابع آبای دارای نقاش حیااتی هساتند ،بناا باه نرار
دانشمندان این زیستمندان مهام تارین منباع غاذایی
آبزیان دیگر بوده و نقش كلیدی در زنجیرهاای غاذایی
اكوسیستم های آبی ایفا می كنند ،باه نحاوی كاه هار
گونه تغییر در محیط زیست آنها صدمات زیانباری را به
این اجتماعات وارد می كناد ( .(Andrew & Ann,
1996متداول تارین شااخه هاای ماورد اساتفاده در
ارزیابی وضعیت سالمت منابع آبی بر پایه زیساتمندان
شاخه ،خصوصاً موجاودات بنتیاک اسات و بار اسااس
حساسیت و مقاومت این موجودات در برابر تانش هاای

مختل پایه گذاری شده است).(Bode et al., 2002
برخی از شاخه ها ،بر اساس طبقاه بنادی گوناه هاای
دریایی یا گروهی از گونه ها به وجود آمده اناد و برخای
از گونه ها معرف و شاخه آلودگی محایط مای باشاند
( شاخه  AMBIو  )BENTEXكه نیاز باه طبقاه
بندی تا سطح گونه موجودات دارناد BeBiasi et al
) .( ., 2003لیكن ،در استفاده از شااخه BOPA
(Bentic Opportunistic Polychaete and
) Amphipodaنیاازی باه شناساایی گوناه ای كا
زیااان نبااوده و در نتیجااه خطااای ناشاای از اشااتباه در
شناسایی ،كاهش می یابد و رویكردی جدید در مدیریت
زیست محیطی را ارائه می نماید .ایده اولیه این شاخه
بعد از آلودگی های نفتی در اجتماعات ماكروبنتیكی باه
وجود آمد و مشاهدات ،نشان دهنده ی كااهش فراوانای
دوجورپایاااان وگوناااه هاااای حسااااس پرتااااران باااود
) . (Gomez-Gesterira & Dauvin., 2000ایان
رخداد سابب گردیاد تاا بسایاری از محققاان از نسابت
پرتاران و دوجورپایان به عنوان شاخصای بارای مطالعاه
تاثیر آلودگی های نفتی استفاده نمایند .به عناوان مااال
 Christopherو همكاران در سال  2443از این نسبت
به عنوان شاخصی برای مطالعه ریازش نفتای در دریاای
 Sea Empressدر انگلساااتان اساااتفاده كردناااد.
همچنین این شاخه برای آلودگی هایی غیر از آلاودگی
نفتی مانند ریزش فاضالب ها (Glemarec & Hily,
) 1981و عملیات ایروبی ماورد اساتفاده قارار گرفات
) .(Grall & Glémarec, 2003از معایب ایان روش
متكی بودن به دو دسته پرتاران و دوجورپایاان اسات و
سایر ماكروبنتوزها نقشی در آن ندارناد ،كاه در مقایساه
با سایر روش های مطالعاتی مانناد  AMBIكاه گوناه
های حساس بیشتری را ماورد ارزیاابی قارار مای دهاد،
درصااد اطمینااان كمتااری دارد و در اكوسیسااتم هااای
ضعی كه این دو دسته از زیستمندان وجود ندارند و یاا
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بسیار كم هساتند ،مای تواناد دشاوار باشاد .خطاهاای
دیگری نیز در بررسی با این شااخه وجاود دارد مانناد
اینكه هر چند كه پرتاران بیشاترین كا زیاان فرصات
طلب را شامل می شوند ولی كم تاران نیاز كاه گروهای
مهم از گوناه هاای فرصات طلاب هساتند ،در شااخه
 BOPAمورد ارزیابی قارار نمای گیرناد ( & Borja
 .)Henrich, 2005نكته قابل توجه دیگری كه درباره
آمفااای پاااوده جااان  Jassaمتعلاااق باااه خاااانواده

 Gammaridaeو با تنو بیشتر در مناطق سرد وجود
دارد ،اینست كاه مانناد ساایر آمفای پاودا باه آلاودگی
حساسیت باایی ندارد و در بررسی با این شااخه مای
تواناد تولیاد اشاكال نمایاد ).(Pinto et al., 2009
هدف از انجام تحقیق حاضر ،ارزیابی ساالمت اكولوژیاک
خورهای سورو  ،آبی و شیالت در شاهر بنادر عبااس از
طریااق بررساای پرتاااران و دوجوریااان و بااا اسااتفاده از
شاخه زیستی  BOPAمی باشد.

مواد و روش ها

قطر  12سانتی متر با سه تكرار برداشت گردید .ساس
محتوای مغزه گیر درون الک  4/5میلای متاری ریختاه
شد و با آب در محل شستشو داده شد و مواد باقیماناده
به درون ظروف نگهداری از جان پلای اتایلن انتقاال
یافتااه و باار اساااس روش ( )waltonرنااآ آمیاازی
گردیدند .در تمام دوره نموناه بارداری در هار ایساتگاه
پارامترهای محیطی شامل دمای هوا ،دماای آب و pH
اندازه گیری و ثبت شد(.)Walton, 1974

در تحقیق حاضر ،سه خور شیالت ،آبی و ساورو كاه از
خورهای مركزی شاهر بنادر عبااس مای باشاند ،ماورد
مطالعه قرار گرفته است .باا توجاه باه ناو آب و هاوای
منطقه بندرعباس كه دارای دو فصل گرم و سارد اسات،
نمونه برداری طی دو مااه مارداد و دی در ساال 1334
انجام گردید .در هر كادام از خاور هاا ساه ایساتگاه در
ابتدا ،میان و انتهای خاور و در مجماو  3ایساتگاه ،در
نرر گرفته شد و نمونه های رسوب توسط مغزه گیار باا

نقشه  -1موقعیت خورهای سورو ،شیالت و آبی در بندرعباس ،خلیج فارس
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در آزمایشگاه ،نمونه ها درون پتری دیش انتقال یافته و
با استفاده از استریومیكروسكوپ مورد مشاهده ،شمارش
و شناسااااایی در حااااد خااااانواده قاااارار گرفتنااااد
(; O'Donell, 1986 ; Jones, 1986
.)Carpenter & Neim, 1998
تمامی موجودات در هر مغزه گیر شناساایی و شامارش
شدند .در ادامه تعداد و تراكم پرتاران و آمفای پاودا در
واحد مغزه گیر محاسبه شد و در نهایت به واحد تاراكم
در سطح یک متر مرباع تعمایم داده شاد & .(Holm
) Mchlntyre, 1984پا از ثبات تعاداد پرتااران و
دوجورپایااان ،شاااخه زیسااتی BOPA (Bentic
Opportunistic
Polychaete
and
) Amphipodaدر هاار ایسااتگاه تعیااین و محاساابه
گردید .شاخه  BOPAبر پایه نسبت دو گروه پرتااران
و دوجور پایان به كل افراد شناسایی شده ،سنجیده مای
شود .شاخه ،با فرمول كلی( )1بدست آمد:
فرمول ()1
درصد فراوانی پرتاران فرصت طلب است و نسبت كل
افراد پرتاار فرصات طلاب باه تعاداد كال افاراد نموناه
شناسایی شده می باشد .درصد فراوانای آمفای پاودا
(دوجورپایان ) است و نسبت كل آمفی پاودا باه اساتانا
جن  Jassaبه تعداد افراد كل نمونه شناساایی شاده
می باشد.
,
) +1 ،باه فرماول اضاافه
در مخرج كسر فرمول (
شده است تا اجازه دهد عملیات تقسیم كامل شود حتی
وقتی كه  ƒAتهی باشد،
همچنین رقم  +1بعد از حاصال تفریاق بادین منراور
استفاده می شود كاه وقتای  logصافر وجاود نادارد،
تهی باشد ،شاخه
محاسبات صورت گیرد حتی اگر
 BOPAتنها زمانی تهی می شود كه پلی كات هاای

فرصت طلب وجود نداشته باشند و این نشانگر مقدار كم
مواد آلی در منطقه مورد مطالعه اسات ،وقتای شااخه
مقدار كمی را نشان دهد نمایانگر ایان اسات كاه گوناه
های فرصت طلب در آن محیط كم هستند.
و با توجه فرمول

نتیجه گرفته می شود كه:
=0, 1
= 1, 2

]BOPA [0, Log 2
همااانطور كااه توضاایح داده شااد فركااان پرتاااران
فرصاات طلااب اساات و فركااان آمفاای پااودا اساات.
فراوانی گوناه هاای دیگار اسات (نسابت
همچنین
تعداد كل افراد متعلق به گونه های دیگر ،از جمله آمفی
پودا جن  Jassaبه تعداد افراد در نمونه )و باا توجاه
به معادله زیر:
=1
=0, 1
باه صاورت درصاد بیاان
و در نهایت
شد). (Dauvin & Ruellet, 2007
آنالیز آماری
برای بررسی آماری داده ها ،از نرم افازار  Excelبارای
رسم نمودار و جداول اساتفاده گردیاد و اخاتالف باین
ایستگاه ها و فصول با اساتفاده از آناالیز واریاان یاک
طرفه و آزمون تی تست بررسی شاد .در نهایات بعاد از
انجام محاسبات شاخه با توجه به ارقام به دست آماده،
 5گروه ارزشی (عاالی ،خاوب ،متوساط ،باد و ضاعی )
برای شاخه  BOPAبیان شد .بدین معنی كه هر چه
مقادیر به دست آمده بیشتر به  log:2نزدیک تر باشاد،
نمایانگر آلودگی شدیدتر می باشد.
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جدول  -1توصی اكولوژیكی مقادیر شاخه (Dauvin & Ruellet, 2007) BOPA

وضعیت اكولوژیک

ساااااالمت اجتماااااا
ماكروبنتوز

عالی و خوب
متوسط
ضعی و بد

طبیعی
تغییر یافته
تخریبی

نتایج
بیشترین درصد تراكم و فراوانی ماكروبنتوزهاای شتاساایی
شده در سه خور آبای ،ساورو و شایالت در بنادرعباس در
طول دو فصل سال  1334باه ترتیاب مرباوه باه پرتااران
( )Polychaetaبا  ،54/7دوكفه ای هاا ) (Bivalviaباا
 ،10/4دوجورپایااان ( )Amphipodaبااا  15/6و شااكم
پایان (  (Gastropodaبا  11/3درصد باود .نتاایج نشاان
می دهد كه پرتاران در میان گروه های بنتوزی شناساایی و
شمارش شده ،تركیاب جاانوری غالاب بودند(شاكل  .)1در
خور سورو پراكنش كلی ماكرو بنتوز در فصل گارم و فصال
سرد سال متفاوت بود باه گوناه ای كاه در فصال تابساتان

طبقاااه بنااادی BOPA
آلودگی
غیرآلوده
آلوده
آلودگی شدید

BOPA>4/14
4/14≤BOPA>4/13
4/13≤BOPA

بخش فراكشندی (باای خور) و در فصل زمساتان منطقاه
فروكشااندی (دهانااه خااور) بیشااترین تااراكم را داشاات
(شكل .)2اما در خور شیالت پراكنش كلی ماكرو بنتاوز در
فصل گرم و فصل سرد سال یكسان بود ،به این ترتیاب در
هر دو فصل ،منطقه فروكشاندی (ابتادای خاور) بیشاترین
تراكم را داشت .همچنین در خور آبی پراكنش كلای مااكرو
بنتوز در فصل گرم و فصل سرد سال متفاوت بود ،باه گوناه
ای كه در فصال تابساتان منطقاه فراكشاندی و در فصال
زمسااتان منطقااه فروكشااندی بیشااترین تااراكم را داشاات
(شكل ) 2
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شكل  -1تراكم كل كفزیان (عدد در متر مربع) در طول فصل تابستان و زمستان سال  1334در سه خور شیالت ،آبی و سورو
بندرعباس

شكل  – 2مقایسه تراكم ماكروبنتوز با توجه به منطقه نمونه برداری در طول فصل تابستان و زمستان سال 1334در سه خور
شیالت ،آبی و سورو در بندرعباس

بررسی نوسان فاكتورهای محیطای ،در ساه خاور ماورد
مطالعه نشان داد كه دمای هاوا باین  10تاا  42درجاه
سانتی گراد متغیر بود .همچنین نوسان دماای آب باین

حااداقل  ،13حااداكار  33و دامنااه حرارتاای  14درجااه
سانتی گراد داشت .به طور كلی نوسان دمای هوا بیشاتر
از نوسانات دمای آب بود(جدول .)2
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محدوده  pHدر آب های خور های منطقه بندر عباس
و فصول مختل باین  6/5تاا  7/3باه دسات آماد .بار
اساس نتاایج آناالیز واریاان یكطرفاه (،(ANOVA

اختالفات معنی داری در ایستگاه هاای ماورد مطالعهااز
نرر  pHبدست نیامد (.)P≤4/45

جدول  -2مقایسه پارامتر های دمای آب ،هوا و  pHدر خورهای آبی  ،سورو و شیالت در دو فصل تابستان و زمستان سال 1334

فصل تابستان سال 1334
منطقه

خور آبی

خور
شیالت

6/3
31
44

6/5
33
42

متغیر
pH
دمای آب(سانتی گراد)
دمای هوا(سانتی گراد)

میزان BOPA
پ از شمارش گروه های ماكروبنتیک در هریک از خور
ها و بدست آوردن نسبت هر كدام با اساتفاده از فرماول
 BOPAمحاسبه گردید (جادول 2و شاكل  .)2میازان

فصل زمستان سال 1334

خور سورو
6/3
32
41

خور آبی

خور شیالت
7/2
24
13

7/6
13
10

خور سورو
7/3
24
10

 BOPAدر دو فصل تابستان و زمستان در سال 1334
در خورهااای سااورو ،آباای و شاایالت در بناادرعباس در
جدول( )3ارائه شده است.

جدول  -3مقادیر به دست آمده  BOPAدر دو فصل تابستان و زمستان در سال  1334در خورهای سورو ،آبی و شیالت در
بندرعباس

فصل

تابستان

زمستان

منطقه خور

خور سورو

خور شیالت

خور آبی

دهانه خور
بخش میانی خور
انتهای خور

1/470
4/334
4/064

1/702
4
4

1/105
4/065
4/736

میانگین

4/776

1/702

4/340

دهانه خور
بخش میانی خور
انتهای خور

1/407
4/311
4/412

1/413
1/743
1/414

4/466
4/502
4/520

میانگین

4/043

1/370

4/525

میانگین ساانه

4/703

1/50

4/736
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نتایج جادول شاماره ( )3نشاان مای دهاد كاه میازان
 BOPAبدست آمده در منطقه میانی خورو سورو(334
درصد) در فصل تابساتان ،و در فصال زمساتان ،منطقاه
انتهای خور( 412درصد) بهترین وضعیت را در مقایسه
با ساایر منااطق داشات ،همچناین در باین دو فصال
بررسی شده ،فصل زمستان از شرایط بهتاری برخاوردار
بود BOPA .بدست آمده در خور شیالت نشان داد كاه
در فصل تابستان ،منطقه انتهاایی خاور ( )4و در فصال
زمستان منطقه ابتدایی خور ( )1/413بهتارین وضاعیت
را در مقایسه با سایر مناطق دارد ،همچناین در باین دو
فصل تابستان و زمستان فصل زمستان از شرایط بهتاری
برخوردار مای باشاد .همچناین در خاور آبای در فصال
تابستان منطقه انتهای خور( BOPAباا  736درصاد) و
در فصااال زمساااتان منطقاااه ابتااادای خاااور (466
درصد)بهترین وضعیت را نسبت باه ساایر منااطق دارد،
همچناین در باین دو فصال ،فصال زمساتان از شارایط
بهتری برخوردار می باشد.
بحث و نتیجه گیری
فاكتورهااای محیطاای و نوسااانات فصاالی از مهاام تاارین
عواملی هستند كه می توانند بار روی موجاودات آبازی
تاثیرگذار باشند .به طوری كه تركیاب و تغییار سااختار
فون بنتیک ،در اثر تغییر در میزان دما ،شوری ،رساوبات
و مواد آلی درون رسوبات ،می تواناد صاورت گیارد .باه
طور كلی ساختار جمعیت بنتوزها توسط مجموعه ای از
عوامل كنترل می شاود و تنهاا نبایاد یاک عامال را باه
عنوان عامل اصالی در پاراكنش ایان موجاودات دخیال
دانست).(Castaneda & Harris, 2004
وجود اختالفات فصلی در فراوانی ماكروبنتوزها در بیشتر
مطالعااات انجااام شااده خوریااات و سااواحل خوزسااتان
گزارش شده است (موركی1300 ،؛ سبزعلیزاده و خلفاه
نیلساز 1306 ،؛ جهانی 1307،؛ سابزقبائی .)1302 ،در

خلیج فارس استرس های شدید زیست محیطای مانناد
دمااا و شااوری باااا ،كاام بااودن ساارعت تعااوی آب و
فشارهای با منشا انسانی ،سابب كااهش تناو و غناای
گونه ای ماكروبنتوزها می شود .همچناین كااهش كانج
اكولوژیک و یكنواخت بودن نسبی بساتر ایساتگاه هاای
مورد مطالعه كه عمدتا گلی است ،می تواند یكی دیگر از
علل كااهش جواماع بنتیاک در منطقاه باشاد( نباوی،
 .)1370افزایش فراوانی و تنو ماكروبنتوزهاا در فصال
زمستان در مقایسه با فصل تابستان در حوزه آبی ماورد
مطالعه ،گویای آن است كه گونه های موجود با ساختار
دمایی خاصی قابلیت فیزیولوژیک و ساختاری پیدا كرده
كه در این محدوده دمایی اكاریت گوناه هاا از قابلیات
تكایر و فعالیت های زیستی برخور دارند .تعیین چرخاه
زنادگی بساایاری از باای مهرگاان كفاازی توسااط درجااه
حرارت تنریم مای شاود ،دماا در واقاع تعیاین كنناده
فصااولی اساات كااه جااانور بیشااترین رشااد و فراواناای را
دارد).( Corbeet, 1980
نتایج مطالعاه حاضار نشاان داد ،شااخه  BOPAدر
خورهای سورو  ،شیالت و آبی در سطح آلوده و شارایط
نا متعادل اكولوژیک قرار دارد(جادول  .)3باااترین حاد
شاخه  BOPAدر میان تمامی خورها ،مربوه به خور
شیالت و به میزان  1/50محاسابه گردیاد كاه نشاان
دهنده شرایط ضعی و بد اكولوژیک می باشد .همچنین
حداقل مقدار شاخه به میزان  4/736مربوه باه خاور
آبی بود كه در مقایساه باین ساه خاور ماورد مطالعاه
بهترین وضعیت اكولوژیک را در بر داشت.
همچناین بررساای شااخه  BOPAدر ایسااتگاه هااای
انتخاب شده در خورهاا و مقایساه دو فصال تابساتان و
زمستان نشان داد ،باااترین حاد شااخه  BOPAدر
میان ایستگاه ها ،مربوه به بخش دهانه خاور شایالت و
به میزان  1/702در فصل تابستان بود و حاداقل مقادار
شاخه به میزان  4/334در بخش میانی خور سورو در

ارزیابی سالمت اكولوژیک خورهای بندرعباس...

فصل تابستان بدست آمد كه در مقایساه باین ایساتگاه
های نموناه بارداری ساه خاور ماورد مطالعاه ،بهتارین
وضعیت اكولوژیک را در بر داشت.
الگوهای فصلی و مكانی فون بنتیک مای تواناد متااثر از
امواج و همچنین ورود آب های سطحی به درون خورهاا
باشد .در واقع خورها جاز اكوسیساتم هاای شاكننده و
حساس و متأثر از خشكی و دریا مای باشاند كاه باعا
تغییر تحمل گونه های حساس و همچناین گوناه هاای
مقاوم می شود و با توجه به كاالس بنادی روش بوپاا از
لحاااو وضااعیت اكولااوژیكی معمااولی و متوسااط اساات
(Quintino et al., 2006).
در ایسااتگاه انتهااای خااور شاایالت (فصاال تابسااتان) و
ایستگاه میانی خور شیالت (فصال تابساتان ) باه دلیال
مشاهده نشدن هیچ یک از گروه های بنتوزی ،مقدار به
دست آمده  BOPAكمتارین مقادار ممكان و تعریا
شااده را نشااان داد .حجاام وساایعی از فاضااالب شااهری
بندرعباس وارد منطقه ابتدای خور شیالت می شود كاه
شرایط زیستی را بسیار نامناسب نماوده و منطقاه را باه
وضعیت بحرانی رسانده است .در مطالعه حاضر ایساتگاه
هایی كه به منابع آلودگی نزدیكتر بودند ،باااترین حاد
شاخه  BOPAرا داشتند .از طرف دیگر این شااخه
ارتباه منفی با آمفای پاودا كاه یاک گاروه كوچاک باا
حساسیت باا به انوا آلودگی از جمله آلودگی های آلی
اسات ،دارد )  .(Dauvin & Ruellrt, 2007آمفای
پودا حساس ترین گروه به آلودگی در بین ماكروبنتوز ها
می باشاتد ،وفاور آمفای پاودا در هار منطقاه حااكی از
استرس كمتر محیط زیست و شرایط مناسب تر است
(Rand & Petrocelli , 1985 ; Riba et al.,
) .2004از سوی دیگر پرتاران دارای قابلیت تحمل بااا
در برابر آلودگی ها هستند و در مناطق به شدت آلوده و
همچناااین در منااااطق كاااامال بكااار یافااات مااای
شوند ) .(Olsgard et al., 2006غالاب باودن گاروه
پرتاااران در منطقااه مااورد مطالعااه و دوره هااای نمونااه

برداری می تواند بیانگر وضعیت آلوده منطقاه باشاد .در
مجمو در تحقیق حاضر ،بر اسااس شااخه ، BOPA
شدت آلودگی خورهای مورد بررسی به ترتیاب در خاور
شیالت ،ساورو و آبای باااتر اسات كاه بیاانگر شارایط
اكولوژیک نامناساب و تحات تااثیر آلاودگی و اساترس
محیطی ،ارزیابی می گردند.
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