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صدف پوسته كادميوم در سرب و مقادير سنجش
هندورابي جزيره (Pinctada radiata)محار ساز مرواريد

چكيده
بررسي هد ف با رسوبات جزيره هندورابي و آب محار، ساز مرواريد صدف پوسـته کادميوم د ر و سـرب عناصر اين تحقيق ميزان د ر
سـال ۱۳۸۱ د ر تابسـتان منظور گرد يد . بدين گيري اندازه محار بومي صد ف خصوص منطقه به موجودات محيط و آلودگـي ميـزان
از محار مرواريد ساز صدف از نمونه برد  اري گرفت، همچنين صورت تكرار با ۳ ايستگاه از ۴ بسـتر رسـوبات و آب نمونه برد اري از
جذب دستگاه توسط نهايت در نمونهها هضم شـيميايي صد ف، توزين سنجي و زيسـت از که پس پذيرفت مزبور انجام ايسـتگاه ۴
حاصله نتايج گرديد. و پوسته صدف مرواريد سـاز محار اند ازهگيري بسـتر رسـوبات آب و در كاد ميوم و اتمي ميزان عناصر سـرب
بر ميكروگرم و۸۳۷/ ۰ ۳/۶۷ آب بر ليتر ودر ميكروگرم و۱/۱۱ ۴/۶۲ ترتيب به وكاد ميوم در رسوبات سرب ميانگين كه: آنست بيانگر
ميباشد. مناسب پروري در آبزي که بوده آبزيان قابل تحمل محدوده در اين مقاد ير جهاني با استاند اردهاي مقايسه در بود،كه ليتر
و اند ازه بين همبستگي هيچگونه بود . ليتر بر گرم ميكرو ۱۰/۸۷و۲/۰۸ ترتيب به صد ف پوسته د ر كاد ميوم و ميزان سـرب همچنين
صد ف پوسته و رسوبات د ر بين ميزان عناصرسنگين و صدف پوسته عناصرد ر و تجمع ميزان جذب با محار ساز مرواريد صد ف وزن

د ارد. آب وجود در موجود سرب و كادميوم بين مثبتي و معنيد ار همبستگي ند اشته، اما وجود

هند ورابي جزيره ،(Pinctada radiata) ساز مرواريد صدف پوسته اتمي، جذب سنگين، دستگاه عناصر آلودگي، کليد ي: كلمات

��
 در
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Measurement of Pb and Cdl in The shell of Pinctada radiata in Hendorabi island

By: A. Reyahi Bakhteyari, Faculty Member of Environmental Science Department in Tarbiyat Modarres University S. 
Mortazavi, Faculty Member of Environmental Science Department in Malayer University.
With attention to studying about pollution environment and the andemic especies in the zone, sampling of Pinctada radiate, 

water and sediment from 4 stations in Hendorabi island have been conducted in 2002 Summer. after biometrics, evolution 

of Pinctada radiate, the chemical analysis of the samples Pb and Cd were done by using intermined with the help of Atomic 

Absorption Spectropbctometer (A.A.S). Result of the analysis Stated that: The mean value Pb and Cd in sediment was inorder 

4.62 and 1.11(ppm) and in water 3.67 and 0.837 (ppm) , which comparing the estandard global suitable for sea animals and 
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مواد و روشها
نمونهبرداري

ــت زيس طبيعي مكانهاي خصوص د ر ــي مقدمات ــيهاي بررس از پس
به توجه با مختلف زيستگاه هاي ــي بررس نيز و ( ۶ ،۵ ــاز ( مرواريد س صدف
مسکوني مناطق در آنها برخي از حضور و همچنين آنها بودن ــترس دس د ر
د ر آنها وجود مثل آنها ــت زيس منطقه ويژه ــرايط ش نيز و ــکوني غير مس يا
نقطه با و ــتماتيک سيس صورت به آنها از برداري نمونه فارس جزايرخليج
و آب از برد اري نمونه ، ــد ش انجام GPS دستگاه کمک به ــروع تصاد في ش
نقاط همين از مرواريد ساز صدف نيز و ايستگاه چهار از تكرار سه با رسوبات

پذيرفت. انجام ايستگاه ۱۰ عدد) ( از هر هند ورابي جزيره در
۱۵ عمق تا سطحي آبهاي از ۱۳۸۱ تابستان فصل در آب نمونهبرد اري

aquaculture , and the mean value Pb and Cd in Pinctada radiate was inorder10.87 and 2.08 (ppm) respectively in shell, which 

comparing to the EPA standards, The mean value Pb not suitable , and Cd  suitable for sea animals.There was not significant 

different between weight and size of Pinctada radiate with their absorption and accumulation of heavy metals. But there was 

a significant different and positive correlation between Pb and Cd content in water .

Keywords: Pollution, Heavy metals, Atomic Absorbtion, Pinctada radiate, Hendorabi Island

صورت (Grab) گرب از رسوبات بستر توسط و  نانسن بطري توسط متري
غواصي سنتي روش مرواريدساز به صدف از نمونه برداري گرفت. همچنين
آب اعماق ــه ب وزنه و دماغ گير ــبد ، س يك با (كه غواصان محلي كمك ــا ب

شد. انجام ميروند)

نمونهها وآناليز سازي آماذه
د اد ه عبور ۴۲ صافي واتمن از ــتگاه را ايس هر آب نمونه هاي از يك ليتر
يك نمونه هر به ــپس س تغليظ نمود ه، ميلي متر ماليم تا حد ۳۰ حرارت با
از مجد دًا و ــوده نم اضافه يا ۱۴/۴۴ نرمال) ٪۶۵) ــيد نيتريك اس ليتر ميلي
ــتگاه جذب دس تزريق به جهت ظرف پلي اتيلن د ر و ــد ش داده صافي عبور
در ساعت ۲۴ مدت به ــتر را بس ــوبات رس نمونههاي اتمي نگهد اري گرديد .
شد ند، خشك تا داده حرارت اتوكالو دستگاه د ر ۶۰ درجه سانتيگراد دماي
ــرون را ميك ۶۳ از كوچكتر ذرات و داد ه ــور عب ۲۴ ــماره ش از الك ــپس س
صورت به چيني ــط هاون توس را ــده ش نمونههاي جد ا ــازي نموده، جداس
ظروف را د ر نمونه هر از گرم يك ــپس س آورده و د ر يكنواخت و هموژنيزه
كلريدريك اسيد ليتر)، ميلي ۷) فلوريدريك اسيدهاي با داده قرار اتيلن پلي
كامل هضم آبي ــام حم از ــتفاده اس با و ۵ ميلي ليتر) يك ــر (ه ــك نيتري و
ــانيده رس ليتر ميلي ۲۰ با آب مقطر به حجم ــد و گرفته ش صورت نمونهها

.(۱۳) شد
ــته، پوس وزن وزن كل، ــنجي ( س ــت زيس را بعد از صدف ــاي نمونهه
در از آن عضالني بخش نمودن و خارج گرفته صدف) قطر و ــنه پاش اندازه
گرم يك آنها كردن پودر از و پس ــانتيگراد خشك كرده س د ماي ۶۰ درجه
ليتر، ميلي ۱۰ (در مرحلة اول) ــيد نيتريك اس با را هر نمونه از ــك خش وزن
ليتر ميلي ۷ نيتريك اسيد د وم) مرحله (د ر و ليتر ميلي ۵ ــيد كلريد ريك اس

.(۱۳ ) گرديد هضم آبي حمام از با استفاده و
، نتايج ــد انجام ش اند ازهگيري ها ــي اتم جذب ــتگاه دس ــت با نهاي د ر و
كليه در سنگين عناصر ميزان گرديد و گزارش صفر ــاهد ش نمونههاي كليه
(A.A.S) ــعله ش جذب اتمي داراي ــتگاه د س ــط توس تكرار بار ۲ با نمونهها

شد (۱۵). اند ازهگيري PU ۹۴۰۰ فيليپس مدل

آماري آزمون هاي
 SPSS (version ــزار(۹/۰۱ اف نرم از ــتفاد ه اس با نمونهها، آماري آناليز
one- way- ANOVA يكطرفه واريانس تجزيه آماري روش و از ــد ش انجام
نه چندگا ــات مقايس جهت Tukey HSD ــون آزم و كلي ــات ــراي مقايس ب
درصد) ۹۹ (مواردي درصد اعتماد ۹۵ ــطح درس اختالفها بودن و معنيدار
نتايج همگني ــي بررس -Kolmogorov براي Smirnov أزمون ــن وهمچني

مقدمه
با ــاط ارتب ــان در ــه حياتي جه آبراه ــن مهمتري ــارس ف ــج خلي
نادرست ــيوه هاي ش ــت كه بر اثر اعمال اس انتقال نفت بهره برداري و
ــواحل ــيرود (۲). س م ــمار بش جهان آلوده د ريايي مناطق ــره د رزم
معرض ورود در ــواره موجود در اين محدوده نيز هم جزاير و ــي جنوب
انتقاالت و نقل اين و از فعاليتهاي انساني ناشي مختلف آاليندههاي
كيلومترمربع ــدود ۲۲/۸ ح ــاحتي مس با هندورابي جزيرة ــرار دارد. ق
عرض ۲۶ ° ۴۲ تا´ ۲۶°  ۳۶ ــدود́  د ر مح الوان كيش و جزيره ــن بي
به جنوبي نههاي كرا د ر شرقي طول ۵۳ ° تا´۴۰ ۵۳° ۳۵ و´ شمالي
يكي عنوان و به است شد ه واقع ناموزون متوازي االضالع يك ــكل ش
تجمع و ورود طرفي از . بشمار ميرود كفزيان عمدة ــتگاههاي از زيس
كفزيان حتي كه موجودات و شده سبب ــوبات رس و آب آاليندهها د ر
با كفزيان ــن اي يكي از عنوان ــاز ( به مرواريدس صدف مانند ــه منطق
تجمع با مختلف آاليندههاي ــي احتمال خطرات معرض د ر ــت)  اهمي
غذايي و اقتصاد ي ارزش ــه توجه ب لذا با گيرد . ــنگين قرار س عناصر
عناصر جذب قدرت و ــزان مي تعيين به تا ــت ضروريس مهم گونه اين
با پرد اخته و ــتر ــوبات بس و رس در آبها نيز كفزي و اين د ر ــنگين س
براي راهكارهاي مناسب المللي، بين ــتاند اردهاي اس با آنها ــه مقايس
مهم و ــود آور س موجودات و آبي ــتم اكوسيس از نابودي اين جلوگيري
(۱۱) Martin و (۱۲) Olayan ،(۲) پيشنهاد گردد. بهبهاني منطقه

.(۶ (جدول د اشتهاند زمينه اين در مشابه تحقيقاتي

د ر... سرب و كاد ميوم مقادير سنجش
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و بين داد هها ارتباط بررسي جهت پيرسون ــتگي همبس آزمون همچنين و
شد. استفاده پارامترها

نتايج
جد اول در( بستر جزيره ــوبات رس و آب نمونههاي آناليز حاصل از نتايج
مشخص در( جدول ۴) مرواريد ساز صد ف پوسته و نتايج نمونه هاي (۳ و ۲
ميزان ــترين بيش بيانگر آناليز نمونههاي آب حاصل از نتايج ــت. گرد يده اس
آناليز ــت. اس ــتگاه ۱ د ر ايس آن كمترين ۲ و ــتگاه ايس د ر ــنگين س عناصر
در ــنگين س عناصر ميزان ــترين گوياي بيش ــاز مرواريدس صدف نمونههاي

است. ايستگاه ۳ د ر ميزان كمترين و ايستگاه ۴
و ۴ ــتگاه در ايس بستر ــوبات رس عناصر در ميزان ــترين همچنين بيش

است. ۳ ايستگاه د ر ميزان كمترين

نتيجهگيري و بحث
مختلف (جد ول۲) ــتگاه هاي د ر ايس نمونههاي آب آناليز از حاصل نتايج
نزد يك سواحل د ر همچنين جزيره هندورابي و شرقي ــمال ش بخشهاي د ر
و كاد ميوم سرب عناصر ميزان حداكثر كه آنست بيانگر بخش جزيره، اين به
ــتگاه ايس د ر عناصر ــزان مي حد اقل و يافته ــع تجم ۲ ــماره ش ــتگاه ايس در
صدف ــته پوس و ــتر بس ــوبات رس در آب، اين عناصر كلي ميانگين بود ه، ۳
ميزان ميانگين همچنين بيشترين مي باشد. Cd< Pb گوياي ــاز مرواريد س
آنها د ر ميزان كمترين و ــاحل س به نزد يك بخشهاي د ر كادميوم و ــرب س

مختلف فعاليتهاي توجه به با ــد . ميباش هندورابي جزيره به مجاور نواحي
است ميزان جزيره موجود اطراف در كه شد يدي جريانهاي آبي ــاني و انس
هندورابي جزيره مي باشد ، به سواحل كمتر نسبت جزيره اطراف د ر آلودگي
ــام نقل و تم وجود دارد با اطرافش در كه ــدد آبي متع علت جريانهاي ــه ب
ــه مقايس در ــبي طور نس ميگيرد به صورت حوزه كه در آن نقتي انتقاالت
از چه هر ــا ام ــد ميباش برخورد ار كمتري آلود گي از ــاير جزاير منطقه س با
نيز آلودگي ميزان مي شويم نزديكتر ساحل به و ــده ش دورتر جزيره اطراف
جزيره عالوه شرقي ــمال ش بخش ساحلي محدوده د ر ميگرد د(۲)، ــتر بيش
به را ــي آلودگ د يگر منبع ميتوان موثرند ــر كمت آبي جريانهاي اينكه ــر ب
حتي و قايقها تردد د انست. مسكوني مناطق طور غيرمستقيم فاضالبهاي
يكي ديگر خود جزيره به نزديك ساحلي نواحي د ر منطقه لنجهاي ساكنان

است. منطقه در ورود آاليندهها منابع از
نزديكي منطقه، اين سنگين فلزات ميزان در ديگر مهم عوامل از يكي
است مهم نفتي ايستگاه يك الوان كه جزيره مي باشد ، جزيره الوان آن به
دارد به ــزايي بس فارس تأثير خليج آبي ــتم اكوسيس به آاليندهها ورود در
ديده هند رابي ــاحل س د ر نيز نفت قطرات موارد ي در دليل حتي همين
در واقع و پذيرنده بخش ترين عمده ــتر ــوبات بس رس .(۴ است (۲، ــده ش
اكوسيستمهاي در ــنگين س عناصر مخصوصًا مختلف آاليند ههاي ذخيرگاه
كمياب ــر برخي عناص پراكنش ميزان ــدول۸). (ج د ر (۳) ــند مي باش آبي
كننده آلود گيهاي دريافت اصليترين عنوان به خاك ــت، اس شده آورده
تجمع (جدول۳) نيز بستر رسوبات ). د ر ۱) مي كند عمل جهان موجود در

ايستگاههاي مورد  مطالعه نقشه شماتيک : ۱ شکل
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جغرافياييايستگاه مختصات
۱۲۶ º   ۴۳´ ۵۴ N º ۵۳ ۴۰´   ۱۶ E

۲۲۶ º ۴۳´  ۶۲ N º ۵۳ ۴۰´ ۱۰ E

۳۲۶ º ۴۳´  ۵ N º ۵۳ ۳۹´ ۸۴ E

۴۲۶ º ۴۳ ´ ۳۴ N º۵۳  ۴۰´۴۹ E

PbCdايستگاه
۱۲/۱۹۰/۶۳

۲۳/۲۰۱/۰۱

۳۲/۵۹۰/۶۷

۴۲/۷۰۱/۰۰

۲/۶۷۰/۸۵ميانگين

معيار ۰/۴۱۰/۲۰انحراف

PbCdايستگاه
۱۴/۰۰۳/۳۰

۲۶/۶۰۰/۶۳

۳۱/۶۰۰/۲۶

۴۶/۳۰۰/۲۶

۴/۶۲۱/۱۱ميانگين

معيار ۲/۳۳۱/۴۷انحراف

PbCdايستگاه
۱۹/۹۰۱/۹۸

۲۹/۶۰۲/۰۳

۳۹/۹۰۱/۸۷

۴۱۴/۱۰۲/۴۴

۱۰/۸۷۲/۰۸ميانگين

معيار ۲/۱۵۰/۲۵انحراف

مطالعه ايستگاههاي مورد جدول۱مختصات جغرافيايي

مورد مطالعه ايستگاه هاي در نمونههاي آب گرم ميکرو گرم بر و کادميوم برحسب سرب غلظت ميانگين جدول ۲:

مورد مطالعه ايستگاههاي رسوب نمونههاي د ر بر گرم گرم برحسب ميکرو کادميوم و سرب تجمع ميزان جدول ۳:ميانگين

مورد مطالعه ايستگاههاي نمونههاي صد ف د ر گرم بر گرم ميکرو برحسب کادميوم سرب و تجمع ميزان جدول ۴:ميانگين

د ر... سرب و كاد ميوم مقادير سنجش
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گيري اندازه PbCdمحل
لنگه ۰/۰۲۲۰/۰۰۱بند ر

موسي ابو ۰/۰۶۳۰/۰۰۴جزيره
ابوموسي ۰/۰۰۳۰/۰۰۱ - ۰/۰۰۶بندر
قشم ۰/۰۰۳۰/۰۰۰۰۲جزيره
نخيلو ۰/۰۰۳۰/۰۰۰۲۳ - ۰/۰۶۲بندر
چارک ۰/۰۰۲ - ۰/۰۰۴۰/۰۰۵بندر

۰/۰۳۳۰/۰۰۳ - ۰/۰۰۳خارک

تحقيق تحقيقمحل تحقيقسال منبعPbCdنوع
سعودي ۱۹۹۱Pearl  oyster۲/۸۲-sadigعربستان ,M(۱۴)

۱۹۹۱Pearl  oyster۰/۱۴بحرين
Folwer S.W. et. al  (۹) ۱۹۹۱Rock oyster۰/۹۷عمان

۱۹۹۱Pearl  oyster۰/۴۰كويت
Olayan-Bu, A.H(۱۲) ۱۹۹۷Pearl  oyster s۰/۴۰كويت

.۱۹۹۸Rock  oyster۶/۰۷Martinمكزيك et al ۱۹۹۸-۹۹(۱۱)

بوشهر بند ر تا هرمز ۱۹۸۳تنگه
خليج فارس(دو آبزيان

ها) کفه اي

۰-/۶۶۶
۱/۴۶

۰/۰-۱/۰۶

اي۱۹۸۳(۲) منطقه مطالعات ۱۹۸۳۲/۲۰/۲شمال غربي خليج فارس

۱۹۸۳۹/۱۰/۰۶شمال شرقي خليج فارس

۱۹۸۳۱۴/۰۵۱/۷۲کويت
آنود نت۲۰۰۱تاالب انزلي کفهاي نوروزي۹/۲۵۱/۴۷۲۰۰۱دو

هندورابي مرواريد ساز۲۰۰۲جزيره مرتضوي۱۰/۸۷۲/۰۸۲۰۰۲صد ف

برداري نمونه كل(gr)ايستگاه پوسته(gr)وزن (cm)وزن بوسته (cm)طول باشنه اند ازه
۱۴۸/۳۷۳۷/۹۰۷/۳۸۵/۳۳
۲۶۲/۷۶۵۱/۸۶۷/۹۵۵/۷
۳۶۲/۸۰۵۲/۹۶۸/۱۴۵/۷۶
۴۶۵/۳۵۴۸/۳۱۸/۲۵۵/۸۸

۵۹/۸۲۴۷/۷۵۷/۹۳۵/۶۶ميانگين
معيار ۷/۷۲۶/۸۶۰/۳۸۰/۲۳انحراف

تفسير
تعداد افراد دريافت

کننده
پراکنش جهاني عنصرمقدار هواآبخاک

حد مجاز خون بيش از سرب ميليارد نفرافزايش يک ۷۹۶۱۳۸۳۳۳Pbکمتر از
کليوي ۵۰۰۰۰۰۲۲۹/۴۷/۶Cdبيماريهاي

(۲) (NOAa۱۹۹۲ دريايي فارس(گشت مختلف خليح رسوبات مناطق ميکرو گرم بر گرم در کاد ميوم برحسب سرب و غلظت تجمع ميزان ۵:ميانگين جدول

تحقيقات ساير با آمده دست به نتايج ۶:مقايسه جدول

ايستگاههاي مورد مطالعه د ر ساز مرواريد صدفهاي جدول ۷:زيست سنجي

(۷ ،۳ گرم(۱، بر گرم ميکرو برحسب کمياب عناصر برخي پراکنش ميزان : ۸ جد ول
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حد اكثر Cd< Pb از. عبارتست ترتيب به كادميوم و سرب ــنگين س فلزات
به نزديكي د ليل به كه ــد ميباش ۲ ايستگاه در ــوبات در رس عناصر ميزان
امواج و جريانها . همچنين  است متأثر فعاليتهاي انساني نيز از ــاحل س
ــد. ميباش ــوبات منطقه رس د ر عناصر تجمع عوامل د يگر از نيز ــاحلي س
با هندورابي جزيره ــتر د ر ــوبات بس رس آناليز از حاصل نتايج ــه مقايس در
محدوده تقريبًا در ــد ول۹) ميزان عناصر (ج (۱۰) موجود ــتاندارد هاي اس
نتايج داد هها با اين مقايسه در اما مي باشد ، كفزيان زندگي قبول براي قابل
در عناصر اين تجمع افزايش بيانگر (جد ول۵) اخير پژوهشهاي از حاصل
در بيشتر چه هر نظارت خطري براي خود زنگ اين ــد و ميباش ــوبات رس
و هرمز تنگه گذشته در كه در طبق مطالعاتي سوي ديگر از است، منطقه
نيكل در و كلسيم سرب، عناصر گرفته، صورت فارس خليج نواحي اطراف
يكي بنابراين ميباشند، اقيانوسي پوسته زير در معادني داراي مناطق اين
. منشائ ــرب س غلظت ميانگين بودن توجه باال قابل و مهم د اليل ديگر از

.(۶) باشد آنمي پوستهاي
ــتگي ــتر، همبس بس ــوبات رس و آب آناليز نمونههاي از حاصل ــج نتاي
در نمي د هد، ــان نش را د و اين بين ــتقيم مس رابطهاي و مناسب ــون پيرس
كاد ميوم و سرب عنصر تجمع دو ميزان توجهي از قابل همبستگي حاليكه

.(۱۱ و ۱۰ (جداول شد مشاهده وصدف رسوب در هم با
مرواريد ساز در صد ف نمونههاي سنجي ــت ازميانگين زيس حاصل نتايج

اندازه تأثيرگذاري عدم مبين حاصله نتايج است. شده داده نشان (۷ (جدول
ــنگين در س عناصر و تجمع جذب ميزان بر ــاز محار مرواريدس صد ف وزن و

ميباشد. آنها
مرواريد پوسته صد ف در سنگين عناصر تجمع جذب و ميزان ــه مقايس
و ۴ ايستگاه در ــنگين عناصر س ميزان بيانگر حداكثر (جدول۴) محار ــاز س
از شدن با دور كه آنست مبين نتايج . ــت اس بوده ــتگاه ۳ ايس د ر حداقل آن
ميشود. كاسته آلود گي ميزان از تدريج به جزيره به شدن نزد يك و ــاحل س
آبي شد يد شدن جريانهاي ــاني، انس فعاليتهاي كاهش آن مهم از داليل كه
از آنجا ــد . مي باش اطراف جزيره ــي افراد به دسترس كاهش و جزيره اطراف
ــنگين(بجز س عناصر ميزان (۱۳ ،۱۰ ،۹ ،۲) ــد ه ش انجام تحقيقات د ر ــه ك
عضله با و مثبتي معنيد ار همبستگي همواره صدف ــته پوس در روي) عنصر
از (۸) موجود ــتاند ارد هاي اس با ــته در پوس عناصر ــه ميزان مقايس دارد ، آن
ــنگين س عناصر آلودگي ميزان صدفها، از غذايي ــتفاده اس لحاظ تغذيه و
ساير همراه به نفتي و ضايعات نفت ــخص مينمايد. را مش موجودات اين د ر
اكوسيستم د ر سنگين سبب ورود فلزات خود در محيط ــار انتش با آاليندهها

ميگردند . فارس خليج آبي
،۲) گذشته ــالهاي س گزارشهاي با حاصله نتايج ــه مقايس د ر همچنين
مشاهد ه محار عناصر سنگين در صدف مرواريدساز ميزان افزايش (۱۴ ،۱۲

(جد ول۶) . شد

هندرابي جزيره در شده انجام تحقيقات
ميزان استاندارد حد

زمين در پوسته عناصر
عنصر

کادميوم۱/۱۱۰/۲

سرب۴/۶۲۱۲/۵

رسوب Cd
رسوب Pbآب Cdآب Pb

طول
پوسته

cm

پاشنه اندازه
cm

وزن
پوسته

gr

كل وزن
gr

آزمون

فاکتور

عنصر

- ۰/۴۴۰-/۱۸۲-/۱۸۲-/۱۸۲- ۰/۳۳۳- همبستگي۰/۶۶۷۰۰
Pb

د ار۱۸۲۰/۷۱۰۰/۴۹۷۰/۱۷۴۱/۰۰۰۱/۰۰۰/-۰/۴۹۷/۱۸۲ معني سطح

همبستگي۰/۱۸۲۰/۶۶/۳۳۳/۳۳۳۰/۳۳۳۰/۳۳۳۰/۳۳۳۰/۳۳۳
Cd

د ار۱۸۲۰/۱۷۴۰/۴۹۷۰/۴۹۷۰/۴۹۷۰/۴۹۷۰/۴۹۷۰/۴۹۷/ معني سطح

(۱۳۷۲ (ماشينچيان، گرم بر ميکرو گرم حسب بر شده ارائه استانداردهاي با هند رابي جزيره برداري نمونه ايستگاه هاي رسوب در ميانگين مقايسه جدول۹:

بيومتري وداد ههاي وآب رسوب و صدف د ر دميوم وکا سرب ميزان بين Pearson همبستگي آزمون جدول۱۰-نتايج

د ر... سرب و كاد ميوم مقادير سنجش
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Cd
آب

Pb
آب

فاکتور/عنصر

۱-
Pb  آب

۰/۰۴۲-

-۱
Cd  آب

-۰/۰۴۲

آب در کادميوم و ميزان سرب بين Pearson همبستگي جد ول۱۱-آزمون
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