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

 

 1، ًطجؽ اذَت1، حؿيي پاقا ظاًَؾي1، تاته زٍؾت قٌاؼ2، ؾيويي زّماى هسيؿ1ِ، احوس ؾَاضي1قفاء حَيعاٍي
 

 . زاًكگاُ ػلَم ٍ فٌَى زضيايي ذطهكْط1

 . پػٍّكىسُ آتعي پطٍضي جٌَب وكَض2

 

 :چكيده

حًَض ّط گًَِ اؾتطؼ ٍ تغييط زض اوَؾيؿتن ّاي زضيايي هي تَاًس تأثيطات تِ ؾعايي تط جاًساضاى ٍ پتاًؿيل 

اضز. اظ ايٌطٍ پايف هؿتوط ؾالهت اوَلَغيه تِ هٌظَض اضظياتي صّاي اوَلَغيىي ٍ التهازي ايي هٌاَك تا اضظـ تگ

تِ  Azti Marine Biotic Index) )AMBIيؿتي ؾالهت ايي ظيؿتگاُ ّا اّويت زاضز. زض ايي هُالؼِ اظ قاذم ظ

هٌظَض اضظياتي ؾالهت هٌُمِ ؾاحلي تحطواى وِ يىي اظ هٌاَك هْن نيازي ٍ هيازيي هْن ًفتي ذليج فاضؼ تِ 

قواض هي ضٍز، اؾتفازُ گطزيس. ًتايج ايي قاذم ًكاى زاز وِ هٌُمِ هُالؼاتي ها زاضاي ٍيؼيت ذَب اوَلَغيىي 

هي تاقس. تط اؾاؼ قاذم غٌاي  IIهتؼلك تِ گطٍُ اوَلَغيىي  Ophiuridaeي هٌُمِ ذاًَازُ غالة زض اي گطٍُاؾت ٍ 

گًَِ اي ٍ تٌَع، هٌُمِ زاضاي ٍيؼيت يؼيف اوَلَغيىي هي تاقس. هغايطت ًتايج ايي قاذم ّا احتواالً تِ ػلت 

آب ٍ زها ٍ قَضي تاال هَجة تفاٍت زض فاوتَضّاي تأثيط گصاض تط ًتيجِ ايي قاذم ّا هي تاقس. ًطخ پائيي تؼَيى 

تٌَع پاييي زض اػواق ون هي تَاًس تِ ػلت هي قَز غٌا ٍ تٌَع فَى تٌتيه زض ايي هٌُمِ تِ ََض َثيؼي پائيي تاقس. 

واّف اوؿيػى تِ ٍؾيلِ هَاز آلي زض ًَاحي ؾاحلي تاقس. زض هُالؼِ حايط تِ زليل غالثيت تاالي ذاًَازُ 

Ophiuridae  تٌَع واّف پيسا وطزُ ٍ تا تَجِ تِ ايٌىِ ايي ذاًَازُ هتؼلك تِ گطٍُ اوَلَغيهII  هي تاقس، قاذم

AMBI  ،ٍيؼيت وِ اظ ًؿثت تيي گًَِ ّاي هماٍم ٍ حؿاؼ زض تطاتط قية اؾتطؼ ٍ افعايف آلَزگي تسؾت هي آيس

 ذَب اوَلَغيه ضا ًكاى هي زّس.

  

 ضظياتي ؾالهت ضؾَتات ؾاحلي، هاوطٍتٌتَظ.ؾاحل تحطواى، ا ،AMBIقاذم  كلمات كليدي:
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 . مقدمه1

اوَؾيؿتن ّاي ؾاحلي ٍ زضياّا زض ظهطُ 

ّا اظ لحاِ اوَلَغيىي، التهازي ٍ  هْوتطيي هحيٍ

اجتواػي تِ قواض هي ضًٍس. تٌاتطايي يه هحيٍ 

زضيايي تسٍى آاليٌسُ ًمف هحَضي ضا زض التهاز ايفا 

هي وٌس. تعضگتطيي ػاهلي وِ تاػث واّف ويفيت 

اوَؾيؿتن ّاي زضيايي هي قَز، آلَزگي ّاي 

قيويايي ًاقي اظ ضيعـ فايالتْاي نٌؼتي ٍ آلَزگي 

اء ظهيٌي اؾت وِ تاػث آؾية تِ ظيؿتگاّْاي تا هٌك

ؾاحلي ٍ گًَِ ّاي زضيايي هي قًَس. تٌاتطايي تطضؾي 

اجتواػات ًَاحي ؾاحلي ٍ ذَضيات وِ ًؿثت تِ ؾايط 

ظيؿتگاّْا تيكتط زض هؼطو ذُطات هرتلف ظيؿت 

هحيُي لطاض زاضًس تِ هٌظَض اضظياتي ؾالهت ايي 

(. Muller, 2005اّويت فطاٍاًي زاضز ) ظيؿتگاّْا

تطاي اضظياتي ؾالهت اوَلَغيه اضظياتي ؾالهت هؤلفِ 

ّاي جاًساض اظ جولِ هاّيْا، پالًىتًَْا، هاوطٍجلثىْا 

ٍ هاوطٍتٌتَظّازض آى اوَؾيؿتن يطٍضي اؾت. 

هاوطٍتٌتَظّا هْوتطيي هؤلفِ جاًساض زض اوَؾيؿتن 

ّاي آتي ّؿتٌس وِ پاؾد آًْا قاذم هٌاؾثي تطاي 

 .ض هحيٍ زضيا اؾتًكاى زازى تغييطات ز

وفعياى هَجَزاتي ثاتت يا تا تحطن ون ّؿتٌس  

تٌاتطايي ويفيت ظيؿتگاّكاى ضا ترَتي تاظگَ هي 

كتط گًَِ يت (.Bouchet & Sauriau.,2008)وٌٌس 

ازي زاضًس ٍ پاؾد يََل ػوط ًؿثتاً ظ وفعيّاي 

ت آب ٍ ضؾَتات زض ََل يفيط زض وييواهلي تِ تغ

ي يزض ت ييايوياى هَاز قيآًْا اظ جط ،ظهاى هيسٌّس

ت ّاي هؼلك يضؾَتات ٍ ؾتَى آب تَاؾُِ فؼال

 ,Reiss & kroncke)تأثيط هي پصيطًس  كاىيذَاض

2005a) ي يآًْا زاضاي گًَِ ّاي هرتلف تا تٌَع تاال

زض  حؿاؾيت ّا ٍ هماٍهت ّاي هرتلفتا  ّؿتٌس،

اؾتطؼ  تِ قَز  وِ ايي اهط هَجة هي تطاتط اؾتطؼ

 Rosenberg) ّاي هرتلفي تسٌّسپاؾد  هرتلف ّاي

et al., 2004).  اجتواػات هاوطٍتٌتَظّا يه ػاهل

آى  پاؾدوليسي زضاوَؾيؿتن ّاي زضيايي ّؿتٌس ٍ 

طات ياض هْن ٍ لاتل اػتواز تطاي تأثيه قاذم تؿي ّا

تِ  ت آب ٍ ضؾَتات ٍجَز زاضزيفيوِ زض و هٌفي

 (.Holm & Mcintyre, 1984)قواض هي ضٍز 

هُالؼات هتؼسزي زض ذهَل اؾتفازُ اظ 

هاوطٍتٌتَظّا تِ ػٌَاى قاذم آلَزگي نَضت گطفتِ 

ٍ  Borjaوِ اظ آى جولِ هي تَاى تِ هُالؼات 

زض  Simboura  ٍ Zenetos ،2000ّوىاضاى زض ؾال 

 2007زض ؾال  Dauvin and Ruellet، 2002ؾال 

اقاضُ وطز.اٍليي واضي وِ زض ايطاى زض هَضزاضظياتي 

 AMBIؾالهت اوَؾيؿتن ّا تا اؾتفازُ اظ قاذم 

زض  1386اًجام قس، هُالؼِ زّماى هسيؿِ زض ؾال 

ذَضيات هاّكْط تَز. زٍؾت قٌاؼ ًيع زض ؾال 

زض هُالؼِ اي تِ َثمِ تٌسي ظيؿتگاّْاي  1387

ًْا اوَؾيؿتن ؾاحلي ذَض هَؾي ٍ تؼييي ؾالهت آ

. اذَت زض ؾال السام ًوَز  BIBIتا اؾتفازُ اظ قاذم

تِ اضظياتي  AMBIتا اؾتفازُ اظ قاذم  1388

اظ آى ؾالهت ًَاحي نٌؼتي ذَضهَؾي پطزاذت، پؽ 

زض هاًگطٍ تطزؾتاى ًيع اظ  1389زض ؾال  ووالي فط

  ايي قاذم اؾتفازُ وطز.  

زض ايي هُالؼِ تِ تطضؾي ٍيؼيت ؾالهت 

يؿت ؾاحلي ذليج فاضؼ، ؾَاحل اوَلَغيه هحيٍ ظ

تحطواى، تا اؾتفازُ اظ قاذم ظيؿتي زضيايي 

(AMBI)  ٍوِ اٍليي تاض تَؾBorja  ّوىاضاى زض ٍ

 پيكٌْاز قس هي پطزاظين. 2000ؾال 

هٌُمِ تحطواى يىي اظ هْوتطيي هٌاَك نيازي 

ٍ ّوچٌيي يىي اظ هطاوع هْن تْطُ تطزاضي ٍ تَليس 

ّاي گلي تِ زليل ًفت ذليج فاضؼ هي تاقس. تؿتط

زاًِ ضيع تَزى ضؾَتات ٍ تطاون هَاز آلي هَجة هي 

قَز تا گطٍُ ّاي ظيازي اظ هَجَزات تطٍى ضؾَب ظي 

ٍ ؾايط  (Mud crabs)هاًٌس ذطچٌگ ّاي گلي 

هَجَزات هاًٌس اًَاع ؾرت پَؾتاى ًاجَضپا ٍ جَضپا، 

ٍ...( ٍ ّوچٌيي اًَاع پطتاضاى ٍ ون تاضاى زضٍى ضؾَب 

 ,.Leberg et alؿتطّا حًَض پيسا وٌٌس )ظي زض ايي ت

تا ٍجَز اّويت ايي هٌُمِ اظ ًظط التهازي،  .(2000

اجتواػي ٍَثيؼي ذهَناً اظ جْت حؿاؾيت ّاي 

ٍيػُ ٍذهَنيات تاضظي وِ زاضز، تطضؾي ؾالهت 

 اوَلَغيه ايي هٌُمِ اهطي يطٍضي هي تاقس.
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 . مواد وروش ها2

ايي پػٍّف زض ؾَاحل ذَظؾتاى هتوايل تِ 

تهَضت  87تا تاتؿتاى  86، اظ پاييع ؾَاحل تحطواى

ٍى تا اؾتفازُ اظ گطب  ًوًَِ تطزاضيٍاًجام قس فهلي 

هتطهطتغ  0/ 225تا ؾُح همُغ  ( Van Veen)ٍيي

اًجام گطزيس. هَلؼيت ايؿتگاّْاي ًوًَِ تطزاضي زض 

 ًوايف زازُ قسُ اؾت. 1قىل 

 3تىطاض ًوًَِ تطزاضي قس، 4 ،ايؿتگاُزض ّط 

تىطاض تِ  1تىطاض توٌظَض قٌاؾايي هَجَزات تٌتيه ٍ 

ًوًَِ هٌظَض ؾٌجف هَاز آلي ٍ زاًِ تٌسي ضؾَتات. 

قس ٍ ؾپؽ تِ  هيىطٍى قؿتكَ زازُ 500ّا تا اله 

ٍ پؽ اظ  ًسقس % تثثيت96ٍؾيلِ الىل نٌؼتي 

ضظتٌگال يه  زليمِ تا هحلَل 20قؿتكَ تِ هست 

جاًَضاى  طم زض ليتط، ضًگ آهيعي قسًس ؾپؽگ

تَؾٍ  هرتلف اظ ًوًَِ جساؾاظي قسُ ٍ

اؾتطيَهيىطٍؾىَج تا پاييي تطيي حس هوىي 

اظ ضٍـ ؾَذتي  TOMقٌاؾايي گطزيسًس. همساض 

(Holland, 1987.هحاؾثِ گطزيس )  هٌُمِ هَضز

 5ايؿتگاُ ًوًَِ تطزاضي اظ ػوك  3تطضؾي تا اًتراب 

يط جعض ٍ هسي هَضز پَقف لطاض هتط هٌُمِ ظ 7تا 

 زازُ قس. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 . هَلؼيت ايؿتگاّْاي هَضز هُالؼِ زض ًمكِ هٌُم1ِقىل 

 
 ايؿتگاُ ّاي ًوًَِ تطزاضي قاهل:هَلؼيت 

 ََل قوالي  30°،01ََل قطلي ٍ َ 49°13: 1َتحطواى 

 ٍََل قوالي  30°،01ََل قطلي  ٍ 49َ°،22 :َ 2تحطواى

 ََل قوالي 49°،29 ََل قطلي 49ٍَ°،22 :3َتحطواى 
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 شاخص هاي اكولوشيك

ظيازي قاذم ّاي  تِ هٌظَض هُالؼِ پسيسُ تٌَع،

تَؾٍ اوَلَغيؿت ّا اضائِ قسُ اؾت هاًٌس قاذم 

اها  (،λ( قاذم تٌَع ؾيوپؿَى )´Hتٌَع قاًَى )

تايس تَجِ زاقت وِ تؿياضي اظ قاذم ّا زاضاي 

هحسٍزيت ّايي ّؿتٌس وِ اؾتفازُ اظآًْا تايس تا 

 آگاّي اظ ايي هحسٍزيت ّا تاقس.

تطاؾاؼ تَظيغ فطاٍاًي افطاز  AMBIقاذم 

گطٍُ اوَلَغيىي ٍ تط  5ؿتطّاي ًطم زض اجتواػات ت

اؾاؼ حؿاؾيت ٍ هماٍهت هَجَزات زض تطاتط قية 

 (.Borja et al., 2003اؾتطؼ ٍ افعايف آلَزگي اؾت)

گًَِ ّاي تؿياض حؿاؼ تِ  :Iگطٍُ اوَلَغيىي  

: گًَِ ّاي تي تفاٍت تِ  IIآلَزگي، گطٍُ اوَلَغيىي

: گًَِ ّاي هماٍم تِ  IIIآلَزگي، گطٍُ اوَلَغيىي

: فطنت َلثاى IVاظزياز هَاز آلي، گطٍُ اوَلَغيىي 

ضزُ زٍم گًَِ ّايي وِ تَاًايي ؾاظگاض قسى تا قطايٍ 

 :Vًا هتؼازل هحيُي ضا زاضًس ٍ گطٍُ اوَلَغيىي

فطنت َلثاى ضزُ اٍل، گًَِ ّايي وِ تَاًايي ؾاظگاض 

 قسى تا قطايٍ تؿياض آلَزُ ٍ پطاؾتطؼ ضا زاضًس.
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زض ايي هُالؼِ جْت تطضؾي ًطهال تَزى زازُ ّا 

اؾتفازُ گطزيس.  Kolmogrov-Smirnovsاظ تؿت 

جْت همايؿِ تيي ايؿتگاُ ّا ٍ فهل ّاي ًوًَِ 

اظ آًاليع ٍاضياًؽ  تطزاضي، تطاي زازُ ّاي ًطهال

( اؾتفازُ گطزيس ٍزض نَضت ٍجَز ANOVAيىُطفِ )

اذتالف هؼٌي زاض اظ آظهَى زاًىي جْت زؾتِ تٌسي 

ل زازُ ّا اظ يِ تحليجْت تجعزازُ ّا اؾتفازُ قس. 

، جْت ضؾن ًوَزاضّا اظ ًطم SPSSV14 ًطم افعاض

، اظ ظيؿتيي اًَاع قاذهْاي ييٍ جْت تؼ Excelافعاض

ت. اؾتفازُ قسُ اؾBiological tools ًطم افعاضّاي 

 V4.1اظ ًطم افعاض AMBIجْت هحاؾثِ قاذم 

AMBI .اؾتفازُ گطزيس 

 

 
 (Borja et al.,  2003زض تياى ٍيؼيت اوَلَغيه )التثاؼ اظ  AMBI . ضاتُِ ػَاهل تيَلَغيه ٍ همازيط قاذم1سٍلج

 (Diversity) تنوع (Richness)غٌاي گًَِ اي EQS1)) AMBIٍيؼيت اوَلَغيه

0-2/1 ػالي  60<  8/4< 

2/1-3/3 ذَب  60-45  8/4-6/3 

 4/2-6/3 30-45 3/3-3/4 هتَؾٍ

3/4-5/5 يؼيف  30-15  4/2-2/1 

0-15 5/5-7 بد  2/1-0 

 

                                                           
1
 Ecological Quality Status 
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 . نتايج3

زض اينني هُالؼننِ هينناًگيي فطاٍاًنني هاوطٍتٌتَظّننا 

فطز زض هتط هطتغ اًساظُ گيطي قس ونِ زض تنيي    5461

تنا   Ophiuroidae  گطٍُ ّاي قٌاؾايي قنسُ ذناًَازُ  

 Crustaceaفنننطز زضهتنننط هطتنننغ، 25/1667فطاٍاًننني

تنا فطاٍاًني    Polychaetaفطز زض هتنط هطتنغ،    16/657

تنا فطاٍاًني     Nemertinae فطز زض هتط هطتغ، 08/453

فطاٍاًنني تننا  Bivalviaفننطز زض هتننط هطتننغ،   41/414

تنا فطاٍاًني     Gastropodaفطز زض هتط هطتغ، ٍ 33/326

فننطز زض هتننط هطتننغ تننِ تطتيننة فطاٍاًتننطيي     91/42

گطٍّْاي تٌتيه قٌاؾايي قسُ زض ايني هُالؼنِ هني    

، زضنس فطاٍاًني گطٍّْناي هرتلنف    2تاقٌس. زض قىل 

هنناوطٍتٌتَظي زض ايؿننتگاّْاي هرتلننف ًوننايف زازُ 

طٍتٌتَظّنا زضَنَل   قسُ اؾنت. هيناًگيي فطاٍاًني هاو   

ًونايف زازُ   3فهَل هرتلف ًوًَِ تطزاضي زض قنىل  

ًتنايج آًنناليع ٍاضيناًؽ يىُطفنِ فطاٍاًنني    قنسُ اؾنت.   

هاوطٍتٌتَظّا زض فهَل هرتلنف اذنتالف هؼٌني زاضي    

تيكننتطيي فطاٍاًنني زض فهننل  (.<05/0P)ًكنناى ًننساز 

( ٍ ووتطيي فطاٍاًي زض 66/3684±36/1268ظهؿتاى )

  ( هكاّسُ قس.2476±69/676فهل پائيع)

 

 

 
 (1386-87. زضنس فطاٍاًي گطٍّْاي هرتلف هاوطٍتٌتَظي زض ايؿتگاّْاي هرتلف)2قىل 

 

 

 
 (1386-87. هياًگيي فطاٍاًي هاوطٍتٌتَظّا زض فهَل هرتلف)3قىل  

 

 

تط اؾاؼ ًتايج آًاليع ٍاضياًؽ يىُطفِ همازيط هَاز 

آلي زض فهَل هرتلف اذتالف هؼٌي زاض ًكاى 

(. تط اؾاؼ ًتايج پؽ آظهَى زاًىي >05/0Pزاز)

هيعاى هَاز آلي زض فهل تاتؿتاى تا ؾايط فهَل 

ophiuridae

47%

crustacean

18%

gastropoda

1%
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polycate

13%

nemertina

12%

0

10000



 

 كشيري       حويساوي و همكاران ...                                                          AMBIاستفاده از شاخص 

6 
 

اذتالف هؼٌي زاضي ًكاى زاز ٍ ووتطيي هيعاى ٍ 

تيكتطيي همساض آى زض فهل تْاض تِ 

( هكاّسُ قس. 02/7±51/0( ٍ )55/4±50/0تطتية)

هيعاى هَاز آلي زض ايؿتگاُ ّاي هرتلف اذتالف 

هؼٌي زاضي ًكاى زاز. تط اؾاؼ ًتايج پؽ آظهَى 

تا ؾايط ايؿتگاُ  3زاًىي زضنس هَاز آلي زض ايؿتگاُ 

ّا اذتالف هؼٌي زاضي ًكاى هي زّس ٍ تيكتطيي 

( ضا ًكاى هي زّس.  98/6±40/0هيعاى هَاز آلي )

ضؼ ضؾَتات زض فهَل هرتلف اذتالف  -نس ؾيلتزض

تط اؾاؼ ًتايج  .(<05/0P)هؼٌي زاض ًكاى ًسازًس 

آًاليع ٍاضياًؽ يىُطفِ همازيط زضنس ؾيلت ضؼ 

ضؾَتات زض ايؿتگاّْاي هَضز هُالؼِ اذتالف هؼٌي 

. تطاؾاؼ ًتايج پؽ (>05/0P)زاضي ًكاى زازًس

 3آظهَى زاًىي هيعاى زضنس ؾيلت ٍ ضؼ زض ّط 

ؿتگاُ اذتالف هؼٌي زاضي ًكاى زاز ٍ تيكتطيي اي

 3ضؼ زض ايؿتگاُ  – هيعاى زضنس ؾيلت

 1( ٍ ووتطيي هيعاى آى زض ايؿتگاُ 34/2±41/60)

 -زضنس ؾيلت 4( هكاّسُ قس. زضقىل 49/0±24/4)

ضؼ ٍ همازيط هَاز آلي زض ايؿتگاّْاي هرتلف 

ًوايف زازُ قسُ اؾت. ّواًگًَِ وِ هكاّسُ هي 

ضؼ  -هَاز آلي تا افعايف زضنس ؾيلتقَز. همساض 

 افعايف هي ياتس.

 

 
 ضؼ ٍ همازيط هَاز آلي زض ايؿتگاّْاي هَضز هُالؼِ -. زضنس ؾيلت4قىل 

 

ًتايج حانل اظ آًاليع ٍاضياًؽ يىُطفِ قاذم 

ّاي تٌَع قاًَى، غٌاي گًَِ اي ٍ قاذم غالثيت زض 

فهَل هرتلف اذتالف هؼٌي زاضي ًكاى ًسازًس 

)05/0(P> همازيط قاذم ّاي تٌَع، غٌاي گًَِ اي .

ٍ قاذم غالثيت تطاؾاؼ ًتايج آًاليع ٍاضياًؽ 

ي يىُطفِ زض ايؿتگاّْاي هرتلف اذتالف هؼٌي زاض

ًتايج پؽ آظهَى زاًىي ًكاى  .>P)05/0(ًكاى زازًس

تا زٍ  3زاز وِ همازيط قاذم تٌَع قاًَى زض ايؿتگاُ 

تيكتطيي  ايؿتگاُ زيگط اذتالف هؼٌي زاض ًكاى زاز.

 3همساض هياًگيي ؾالياًِ قاذم تٌَع زض ايؿتگاُ 

 2( ٍ ووتطيي هيعاى آى زض ايؿتگاُ 12/0±17/2)

مازيط قاذم غالثيت ( هكاّسُ قس. ه14/0±58/1)

تا زٍ ايؿتگاُ زيگط اذتالف هؼٌي زاض  2زض ايؿتگاُ 

ًكاى زاز، تيكتطيي همساض هياًگيي ؾالياًِ قاذم 

( ٍ ووتطيي همساض 36/0±045/0)2غالثيت ضا ايؿتگاُ 

( زاضا تَزًس. همازيط 15/0±035/0) 3آى ضا ايؿتگاُ 

تا زٍ ايؿتگاُ  1قاذم غٌاي گًَِ اي زض ايؿتگاُ 

اذتالف ًكاى هي زّس. تيكتطيي همساض هياًگيي زيگط 

( ٍ ووتطيي هيعاى 66/13±21/0)2ؾالياًِ زض ايؿتگاُ 

( هكاّسُ قس. 50/7±83/0)1آى زض ايؿتگاُ 

ٍيػگيْاي تيَلَغيه فَى تٌتيه هٌُمِ هَضز هُالؼِ 

 ًوايف زازُ قسُ اًس. 2زض جسٍل 

 زض اوَلَغيه گطٍّْاي زضنس 5زض قىل 

 .اؾت قسُ زازُ ًوايف هُالؼَِضز ه ايؿتگاّْاي

فهَل تْاض، تاتؿتاى  زض قَز هي هكاّسُ وِ ّواًگًَِ

ٍ زض فهل ظهؿتاى گطٍُ  2ٍ پائيع گطٍُ اوَلَغيه 
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غالثيت زاقتٌس. زض ايؿتگاُ  1زض ايؿتگاُ  1اوَلَغيه 

زض فهَل  3ايؿتگاُ  زض .غالة تَز  اوَلَغيه گطٍُ 2

زض فهل  ٍ 2تْاض، پائيع ٍ ظهؿتاى گطٍُ اوَلَغيه 

گطٍُ غالة تَزًس. تا ٍجَز  1تاتؿتاى گطٍُ اوَلَغيه 

زض تواهي ايؿتگاُ  I ٍ IIغالثيت گطٍُ ّاي اوَلَغيه 

 IV  ٍVگطٍُ ّاي اوَلَغيه  3ٍ  2ّا، زض ايؿتگاُ 

 ًيع هكاّسُ قسًس.

 
 

 زاض ًكاى زاض هؼٌي پاضاهتطّاي)  هُالؼِ هَضز ايؿتگاّْاي ٍ فهَل زض فاوتَض ّاي هَضز تطضؾي يىُطفِ ٍاضياًؽ آًاليع ًتايج. 2جسٍل

 (اؾت قسُ

 

 پاضاهتط ايؿتگاُ فهل
P F P F 

042/0 05/3 0 61/61 فطاٍاًي 

97/0 077/0 004/0 41/6 قاذم تٌَع قاًَى 

137/0 97/1 002/0 42/7 قاذم غٌاي گًَِ اي 

033/0 3/3 764/0 272/0  قاذمAMBI 

6/0  قاذم غالثيت 03/4 027/0 628/0 

79/0 339/0 0 92/261 زاًِ تٌسي ضؾَتات 

003/0  84/5 0 81/16 زضنس هَاز آلي ضؾَتات 

: 05/0ؾُح زض زاض هؼٌي ٍجَزاذتالف 

 
 (Borja et al., 2000)َثمِ تٌسي گًَِ ّاي هاوطٍتٌتَظ تط اؾاؼ گطٍّْاي اوَلَغيىي. 3جسٍل 

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 
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 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   

 

 
Biotic taxa Ecological group 

Chaetognatha  Saggita   

Nemertina    III 

Ophiuroidea  Ophiuridae  II 

Echiura    II 

Oligochaeta     

Sipuncula    I 

Nudobrachia     

  
 هُالؼِ هَضز ايؿتگاّاي زض ظيؿتي ّاي قاذم ٍ تٌتيه فَى تيَلَغيه ٍيػگيْاي .4جسٍل 

 

 3تحطواى  2تحطواى  1تحطواى  زاهٌِ قاذم ّاي هَضز تطضؾي

 9-14 9-19 5 -11 غٌاي گًَِ اي

 9/1-36/2 28/1-39/2 35/1-12/2 قاًَى تٌَع قاذم

 11/0-20/0 13/0-48/0 14/0-26/0 غالثيت قاذم

AMBI 19/2-14/1 88/1-36/1 75/1-45/1 
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 (1386-87. زضنس گطٍّْاي اوَلَغيه زض ايؿتگاُ ّاي هَضز هُالؼِ زض فهَل هرتلف)هٌُمِ تحعواى 5قىل 

 

زض فهَل  AMBIهمازيط قاذم  6زض قىل 

هرتلف زض ايؿتگاُ ّاي هَضز هُالؼِ ًوايف زازُ 

;  aقسُ اؾت. ؾَُح هرتلف آلَزگي تِ نَضت: 

 d; آلَزگي هتَؾٍ،  cووي آلَزُ،  ;bتسٍى آلَزگي، 

; يؼيف ًوايف زازُ قسُ اؾت.  e; آلَزگي قسيس، 

تط اؾاؼ ايي قاذم تواهي ايؿتگاُ ّا زض توام 

هي زٌّس تِ جع  فهَل ٍيؼيت اًسوي آلَزُ ضا ًكاى

وِ زض فهل ظهؿتاى ٍيؼيت تسٍى  1ايؿتگاُ تحطواى 

 AMBIآلَزگي ضا ًكاى هي زّس. هياًگيي قاذم 

ًوايف زازُ قسُ اؾت ٍ تواهي  7ًيع زض قىل 

 ايؿتگاُ ّا ٍيؼيت اًسوي آلَزُ ضا ًكاى هي زٌّس.
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 (1386-87زض فهَل هرتلف زض ايؿتگاُ ّاي هَضز هُالؼِ زض هٌُمِ تحطواى) AMBIقاذم . همازيط 6قىل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 (1386-87زض ايؿتگاُ ّاي هَضز هُالؼِ زض هٌُمِ تحطواى) AMBI. هياًگيي قاذم 7قىل 

 

 

تطاؾاؼ ًتايج آًاليع ٍاضياًؽ يىُطفِ همازيط 

زض فهَل هرتلف اذتالف هؼٌي زاضي   AMBIقاذم

ًتايج پؽ آظهَى زاًىي ؾِ (. >05/0P)ًكاى زاز 

گطٍُ فهل ضا جسا وطز: فهل پائيع ٍ ظهؿتاى، پائيع ٍ 

تاتؿتاى، تاتؿتاى ٍ تْاض. تيكتطيي همساض قاذم 

AMBI ( ووتطيي همساض 78/1±13/0زض فهل تْاض ٍ )

( هكاّسُ 42/1±05/0ايي قاذم زض فهل ظهؿتاى)

تيي ايؿتگاّْاي هَضز  AMBI همازيط قاذم قس.
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(. <05/0P) هُالؼِ اذتالف هؼٌي زاضي ًكاى ًساز

ايؿتگاُ زض  AMBIقاذم ووتطيي همساض هياًگيي 

( ٍ تيكتطيي همساض آى زض 55/1±064/0)2تحطواى 

 ( تَز.66/1±091/0)1ايؿتگاُ تحطواى 

 
 (Borja et al., 2000)وطٍتٌتَظ تط اؾاؼ گطٍّْاي اوَلَغيىي. َثمِ تٌسي گًَِ ّاي ها5جسٍل

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

زض ّط اوَؾيؿتوي، اگط ّيچگًَِ اؾتطؾي تط 

اوَؾيتن ٍاضز ًكَز تغييطات فهلي ٍ ظهاًي هكرم 

زض ػوسُ پاضاهتطّاي فيعيىَقيويايي آب ٍ ضؾَب اظ 

هْن تطيي ػَاهل زض ايجاز تَالي ٍ تغييطات زض تطوية 

چطذِ حيات ٍ  گًَِ ّا ٍ جَاهغ اؾت. ٍاتؿتگي

هْاجطت تؿياضي اظ آتعياى تِ هٌاَك ؾاحلي ٍ 

ّوچٌيي ظهاى قطٍع ٍ تؼساز زٍضُ ّاي تَليسهثلي 

گًَِ ّاي هرتلف قسيساً تحت تأثيط قطايٍ هحيُي 

اؾت ٍ تغييط زض ؾَُح تغصيِ اي ًيع اظ زيگط ػَاهلي 

اؾت وِ تحت تأثيط ًَؾاًات هحيُي ٍ تِ ػٌَاى يه 

ي پيًَسز)زّماى هسيؿِ، ضفتاض ؾاظقي تِ ٍلَع ه

(.لصا زض يه اوَؾيتن ؾالن، تِ ََض َثيؼي 1386

وليِ ػَاهل تيَلَغيه ٍ اوَلَغيه هتأثط اظ تغييطات 

فهلي ٍ ظهاًي، زض ًَؾاًٌس ٍ قست ايي ًَؾاًات تؿتِ 

تِ هَلؼيت جغطافيايي، ٍؾؼت، ػوك، جطياًات غالة ٍ 

قىل هٌثغ آتي هتفاٍت اؾت.اگطچِ اًگيعُ تغييطات 

ََض َثيؼي ٍ زٍضُ اي زض اوَؾيتن تِ ٍلَع هي تِ 

پيًَسًس اها ّط گًَِ ػاهل ذاضجي وِ تِ ًَػي ايي 

ًظن زٍضُ اي ضا تط ّن تعًس تِ ػٌَاى يه اؾتطؼ تط 

پيىطُ اوَؾيؿتن تحويل قسُ ٍ آى ضا هجثَض تِ 

 (.1386پاؾرگَيي ذَاّس ًوَز )زّماى هسيؿِ، 

زض هُالؼِ حايط تِ ػلت ًعزيىي تِ ؾيؿتن 

زضيايي ٍ غالة تَزى جطياًات زضيايي، ضؾَتات تيكتط 

هاؾِ اي تَزًسوِ زض همايؿِ تا هُالؼات -اظ ًَع گلي

 ;1388اًجام قسُ زض ذَضيات ذَظؾتاى )اذَت، 

(زاضاي 1386زّماى هسيؿِ،  ; 1387زٍؾت قٌاؼ، 

زضنس ؾيلت ٍ ضؼ ووتطي ّؿتٌس. ًَع ضؾَتات يىي 

گًَِ ّا ٍ  اظ فاوتَضّاي هْن تأثيط گصاض تط ضٍي

 ,Dauvin & Rulletتطوية الگَي فطاٍاًي آى ّا اؾت)

(  . زض هُالؼِ حايط اذتالف هؼٌي زاضي زض 2007

هيعاى زض نس ؾيلت ٍ ضؼ زض ايؿتگاُ ّاي هرتلف 

زيسُ قسُ اؾت. ٍجَز اذتالف هؼٌي زاض زض هيعاى 

تا ؾايط ايؿتگاُ ّا تِ ػلت  3هَاز آلي زض ايؿتگاُ 

ذاًِ ظّطُ هي تاقس، ّوجٌيي زض ًعزيىي تِ زّاًِ ضٍز

هيعاى زض نس ؾيلت ٍ ضؼ ًيع تيكتط تَزُ  3ايؿتگاُ 

وِ ؾثة هي قَز همساض هَاز آلي تيكتطي ضا زض ذَز 

ًگْساضي وٌٌس. هُالؼات هتؼسزي ٍجَز اذتالف 

هؼٌي زاض زض هيعاى هَاز آلي زض فهَل هرتلف ضا 

(. زض ايي 1387جْاًي  ; 1388ًكاى زازًس )اذَت، 

ؼِ هيعاى هَاز آلي زض فهَل هرتلف اذتالف هُال

هؼٌي زاضي ضا ًكاى زازوِ تيكتطيي هيعاى آى زض 

فهل تاتؿتاى تَز. تا تَجِ تِ غالة تَزى گطٍُ 

ٍ ّوچٌيي قطايٍ تىطتط ٍ ؾالن تطي  I  ٍIIاوَلَغيه 

ؾَاحل ًؿثت تِ ذَضيات ٍجَز زاضز، فكاض  زض اييوِ 

تْطُ تطزاضي زض همايؿِ تا ذَضيات ووتط تَزُ ٍ تط 

ضٍي تٌَع ٍ تَالي گًَِ ّا ّن تأثيط هي گصاضز. تا 

تَجِ تِ ايي وِ فطاٍاًي هاوطٍتٌتَظّا تحت تأثيط 

چٌسيي ػاهل هاًٌس تافت تؿتط،ػَاهل فيعيىَقيويايي 

مِ هي ٍ حًَض ٍ ػسم حًَض آلَزگي زض هٌُ

( زض هٌُمِ هَضز هُالؼِ Leberg et al., 2003تاقس)

تِ زليل ايٌىِ تافت تؿتط زاضاي زضنس ؾيلت ٍ ضؼ 

ووتطي ًؿثت تِ ذَضيات هي تاقس ٍ اظ آى جايي وِ 

هاؾِ اي ٍ تافت تؿتط  -جٌؽ تؿتط ػوستاً گلي

زضقت تط هي تاقس، هَجة تغييط زض فَى تٌتيه 

تٌتَظّا هاًٌس پلي هٌُمِ قسُ ٍ ووثَز تطذي اظ هاوطٍ

زض همايؿِ تا ذَضيات هالحظِ  (Polychaeta)ويت ّا

هي قَز ٍ هٌُمِ هُالؼاتي ها تا گطٍُ ّايي هاًٌس 

Ophiuridae  ٍCrustacea .غالة هي قَز 

زض ايي هُالؼِ قاذم ّاي تٌَع قاًَى، غٌاي  

گًَِ اي ٍ قاذم غالثيت زض فهَل هرتلف اذتالف 

زض ايؿتگاّْاي هرتلف هؼٌي زاضي ًكاى ًسازًس ٍلي 

اذتالف هؼٌي زاضي ًكاى زازًس. ػسم ٍجَز اذتالف 

هؼٌي زاض زض همازيط قاذم ّاي شوط قسُ زض فهَل 

هي تَاًس تِ ٍيؼيت آب ٍ َّايي هٌُمِ هطتٌَ تاقس. 

والً هٌاَك ًيوِ گطهؿيطي اظ لحاِ قطايٍ آب ٍ 

َّايي ؾيؿتن ّاي غيطلاتل پيكگَيي ّؿتٌس ٍ 

زهايي زض فهَل هرتلف تفاٍت هوىي اؾت اظ لحاِ 

ّاي چٌساًي ًساقتِ تاقٌس. تيكتطيي همساض قاذم 

 3تٌَع ٍ ووتطيي همساض قاذم غالثيت زض ايؿتگاُ 

هكاّسُ قس. تا ٍجَز تاالتط تَزى همساض هَاز آلي زض 

ايي ايؿتگاُ ٍجَز تٌَع تاالتط هي تَاًس تِ ػلت 
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اؾتفازُ اظ هَاز آلي تِ ػٌَاى هٌثغ غصايي تطاي 

وطٍتٌتَظّا تاقس. زض ول توام ايؿتگاّْاي هَضز ها

هُالؼِ اظ ًظط قاذم تٌَع ٍيؼيت يؼيف 

اوَلَغيىي ٍ اظ ًظط قاذم غٌاي گًَِ اي هُاتك 

WFD زؾتَضالؼول 
ٍيؼيت تس ٍ يؼيف اوَلَغيىي 2

ضا ًكاى هي زٌّس. زض ول ون تَزى تٌَع زض ذليج 

فاضؼ تِ ػلت اؾتطؼ ّاي قسيس ظيؿت هحيُي 

ٍ قَضي تاال ٍ ون تَزى ؾطػت تؼَيى آب هاًٌس زها 

ٍ فكاضّاي اًؿاى ؾاظ ي وِ زض ايي ًاحيِ ٍجَز زاضز 

هي تاقس وِ هَجة تأثيط تط ضٍي گًَِ ّاي ايي ًاحيِ 

ذهَناً هاوطٍتٌتَظّا هي قَز ٍ تٌَع ٍ غٌاي ايي 

  هَجَزات ضا تا حس ظيازي پائيي هي آٍضز. 

زض فهَل هرتلف اذتالف  AMBI همازيط قاذم

ٍ  Bouchetزض تطضؾي  ؼٌي زاضي ًكاى زاز. ه

Sauriau  وِ تط ضٍي تأثيط پطٍضـ  2008زض ؾال

اٍيؿتط تط قطايٍ ظيؿت هحيُي زض پٌِْ ّاي گلي 

تيي جعض ٍ هسي جٌَب غطتي فطاًؿِ هكاّسُ وطزًس 

زض ََل ظهاى اذتالف هؼٌي زاض  AMBIوِ قاذم 

 ًكاى هي زّس. آًْا ٍجَز اذتالف هؼٌي زاض ظهاًي زض

ايي قاذم ضا تٌْا تِ ػلت ؾيىل زٍضُ اي فهَل 

ًساًؿتٌس ٍ ػٌَاى وطزًس تط ّن وٌف تيي فاوتَضّاي 

غيط ظيؿتي هاًٌس زها، ضًج فطؾايف تَؾيلِ جعض ٍ 

هس، زٍضُ ّاي ضؾَتگصاضي، ضيعـ هَاز آلي  ٍ 

هحتَيات ضؾَتات ٍ فاوتَضّاي ظيؿتي هاًٌس تطوية 

ى جوؼيت گًَِ اي ٍ پَيايي جوؼيت، وِ ضٍي هيعا

گًَِ ّا تأثيط هي گصاضز ًيع تط ٍجَز اذتالف ظهاًي 

 ايي قاذم ظيؿتي هؤثط اؾت. 

زض هُالؼِ اي ونِ تنط ضٍي    1388اذَت زض ؾال 

ًننَاحي نننٌؼتي ذَضيننات هاّكننْط اًجننام زاز گننطٍُ  

ضا گطٍُ غالة زض هٌُمِ هؼطفي ونطز. زض   IVاوَلَغيه 

 1هُالؼِ حايط ؾَاحل تحطواى زض ايؿنتگاُ تحطوناى   

ٍ زض يه فهنل گنطٍُ    IIزض ؾِ فهل گطٍُ اوَلَغيه 

گطٍُ ّاي غالة تَزًس.زض ايؿتگاُ تحطواى  Iاوَلَغيه 

گننطٍُ  3ٍ زض ايؿننتگاُ تحطونناى  Iگننطٍُ اوَلَغيننه  2

                                                           
2
 Water Framework Directive 

زض ؾننِ  غالننة تَزًننس. گًَننِ غالننة  IٍII اوَلَغيننه 

 Ophiuridaeايؿتگاُ ٍالغ زض ؾَاحل تحطواى ذاًَازُ 

يا گًَنِ ّناي    IIتَز ايي ذاًَازُ جعء گطٍُ اوَلَغيه 

 Borja et al.,2000)حؿنناؼ تننِ آلننَزگي اؾننت   

Teixeira  هكناّسُ وطزًنس    2008ٍ ّوىاضاى زض ؾنال

، جطياًننات Mondegoوننِ زض تنناظٍي قننوالي ههننة  

ؾاذتاض ضؾنَتات ٍ   ّيسضٍزيٌاهيىي تاال تاػث تغييط زض

فَى تٌتينه ايني هٌُمنِ قنسُ ٍ تيكنتط گًَنِ ّناي        

غالة ّؿتٌس وِ ايني گًَنِ ّنا     kزضيايي تا اؾتطاتػي 

ّؿننتٌس.  I  .ٍIIهتؼلننك تننِ گطٍّْنناي اوَلننَغيىي   

ّوچٌيي ػَاهل زيگطي هاًٌس تفاٍت زض ػوك، تفناٍت  

زض پاضاهتطّاي فيعيىَقيويايي هاًٌنس قَضي،اؾنتطؼ   

تِ هٌاتغ آاليٌنسُ ؾنثة قنسُ    ّاي هحيُي ٍ ًعزيىي 

اؾت وِ گًَِ ّاي فطنت َلة تيكتطي زض ذَضينات  

ًؿثت تِ ؾَاحل حًَض زاقتِ تاقنٌس. ّوناًَُض ونِ    

لننثالً شوننط قننس ػوننسُ فكنناضّاي ٍاضزُ زض هٌُمننِ    

فكاضّاي فيعيىي هاًٌس وكتيطاًي ٍفؼاليت ّاي ننيس  

ٍ نيازي هي تاقس. فكاضّاي فيعيىي تأثيط ػونسُ اي  

ًساضًس ٍ افعايف زض گًَِ  AMBIاذم تط ضٍي همساضق

ّاي فطنت َلة زض ايي ًنَع هنساذالت زينسُ ًوني     

 ,Borja et al., 2003; Reiss & Kroncke)قنَز ) 

2005a. 

زض هُالؼِ اي وِ زض 1386زّماى هسيؿِ زض ؾال 

هٌنناَك تحننت اثننط ذَضيننات هاّكننْط تننا اؾننتفازُ اظ 

قاذهنْاي اوَلَغيننه ٍ تيَلَغينه اًجننام زاز، َثننك   

، هياًگيي قاذم ّاي فَق ٍينؼيت  BI,AMBI ًتايج

ًاهتؼازل ٍ ضٍ تِ آلَزگي ضا ًكاى هي زّس ٍ تط اؾناؼ  

پاضاهتطّناي تيَلَغيه)همننازيط قناذم ّنناي تٌننَع ٍ   

غٌاي گًَِ اي( تواهي ذَضّا زض ٍيؼيت تس ٍ ينؼيف  

تطاي ؾنالهت ٍ حينات جَاهنغ تٌتينه لنطاض زاقنت.       

تنا اؾنتفازُ اظ قناذم     1387زٍؾت قٌاؼ زض ؾال 

B-IBI      ؾالهت اوَلَغينه هٌُمنِ ضا تطضؾني ونطز. اظ

زضنننس هٌُمننِ  22/72زيننسگاُ ؾننالهت اوَلَغيننه  

تطضؾي قسُ ٍينؼيت ًناهُلَب ٍ تؿنياض ًنا هُلنَب      

 زاقتٌس.
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ٍيؼيت  AMBIهٌُمِ تحطواى تط اؾاؼ قاذم 

ذَب اوَلَغيىي ضا ًكناى هني زّنس ٍلني تنط اؾناؼ       

قاذم غٌاي گًَِ اي ٍ قاذم تٌَع ٍيؼيت يؼيف 

اى هي زّس. ػلي ضغنن ايٌىنِ ؾنَاحل تحطوناى     ضا ًك

ًؿثت تِ ذَضيات تحت تأثيط اؾنتطؼ ّناي ووتنطي    

ّؿتٌس ٍ اظ ؾالهت اوَلَغيىي تْتطي يطذَضزاضًس ٍلي 

زض ول ذليج فاضؼ يه هحيٍ تا اؾنتطؼ تناال هاًٌنس    

زهننا ٍ قننَضي تنناالٍ ؾننطػت تؼننَيى آب وننن هنني   

تاقننس.هغايطتي وننِ زض اينني هُالؼننِ تننيي ًتيجننِ ي   

ٍ قاذم تٌَع ٍ غٌاي گًَِ اي زيسُ  AMBIقاذم 

هي قَز  هوىي اؾت تِ ايي ػلت تاقنس ونِ قناذم    

AMBI   تطاي ًَاحي وِ غٌاي هَاز آلي ًساضًس هٌاؾنة

 ,Borja et al., 2003; Reiss & Kroncke))ًيؿنت 

2005a      ّوچٌننيي احتونناالً تننِ ػلننت تفنناٍت زض ٍ

فاوتَضّاي تأثيط گصاض تط ًتيجِ ايني قناذم ّنا هني     

تاقس، اظ َطفي لسضت ّيسضٍزيٌاهيىي تاالي جطياًنات  

زض ؾَاحل حالت ايؿنتاتي ضا اظ تنيي تنطزُ ٍ آلنَزگي     

تيكتطي ايجاز هي وٌس وِ ايي ػاهل تِ ًَتنِ ي ذنَز   

 ,Muxikaتننط ضٍي ونناّف تٌننَع تننأثيط هنني گننصاضز)

اظ َطفي ًطخ پائيي تؼَيى آب ٍ زها ٍ قنَضي  (.2005

تاال هَجة هي قَز غٌنا ٍ تٌنَع فنَى تٌتينه پنائيي      

وِ اظ ًؿثت تيي گًَِ ّاي  AMBIآهسُ ٍلي قاذم 

هماٍم ٍ حؿاؼ زض تطاتنط اؾنتطؼ ٍ افنعايف آلنَزگي     

تسؾننت هنني آيننس، زض اينني هٌُمننِ ٍيننؼيت ذننَب   

ُ اظ ؾنايط  اوَلَغيه ضا ًكاى هي زّس. تٌاتطايي اؾنتفاز 

قاذم ّاي اوَلَغيىي ٍ قاذم ّاي قنيويايي تنِ   

ّوطاُ قاذم ّاي تيَلَغيىي شوط قسُ تطاي اضظيناتي  

ويفيت ضؾَتات ؾاحلي اؾتاى ذَظؾتاى پيكٌْاز هي 

 قَز. 

 

 منابغ

.، تطضؾي قاذم ّاي ؾالهت 1388اذَت، ى،. 

ظيؿت هحيُي زض ًَاحي نٌؼتي ذَضيات هاّكْط. 

س. زاًكگاُ ػلَم ٍ فٌَى پاياى ًاهِ واضقٌاؾي اضق

 نفحِ 93زضيايي ذطهكْط 

.، تطضؾي اثطات لفؽ ّاي 1387جْاًي،ى،. 

پطٍضـ هاّياى زضيايي زضذَض غعالِ تط ضٍي 

هاوطٍتٌتَظّا. پاياى ًاهِ واضقٌاؾي اضقس. زاًكگاُ 

 نفحِ 76ػلَم ٍ فٌَى زضيايي ذطهكْط 

. قٌاؾايي هٌاَك 1386زّماى هسيؿِ، ؼ.، 

ذَضيات هاّكْط تا اؾتفازُ اظ  حؿاؼ ٍتحت اثط زض

قاذم ّاي اوَلَغيه ٍتيَلَغيه. ضؾالِ زوتطاي 

ترههي زض ضقتِ تيَلَغي زضيا. زاًكگاُ ػلَم ٍفٌَى 

 نفحِ. 144زضيايي ذطهكْط. 

َثمِ تٌسي  .1387زٍؾت قٌاؼ، ب.، 

اوَؾيؿتن ؾاحلي ذَضهَؾي تا اؾتفازُ اظ قاذم 

تيَتَج تؿتط ٍ ًظام ّاي اهتياظ زّي تِ هٌظَض تؼييي 

. ضؾالِ زوتطاي GISؾالهت ظيؿتي زض ؾاهاًِ 

ترههي زض ضقتِ تيَلَغي زضيا. زاًكگاُ ػلَم ٍفٌَى 
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