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 -1بخش بوم شناسی ،پژوهشکده اکولوژی دریای خزر ،موسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور ،سازمان
تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی ،مازندران ،ساری ،فرح آباد ،صندق پستی181 :
 -2موسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور ،سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی
تاریخ دریافت :آذر 1314

تاریخ پذیرش :دی 1315

چکیده
این پژوهش در راستای برنامه استقرار قفس های پرورش ماهی در سواحل جنوبی دریای خزر انجام شد .نمونه برداری بصورت
فصلی و از اعماق  5تا 011متر از آستارا تا بندر ترکمن در  8نیم خط عرضی عمود بر ساحل صورت پذیرفت .هدف از این
مطالعه بررسی وضعیت پراکنش ،تراکم و زی توده بین بی مهره گان کفزی در نیم خط ها ،عمق و فصول می باشد .نتایج نشان
داد که یشترین مقدار تراکم و زی توده به ترتیب در نیم خط های امیرآباد با میانگین (±انحراف معیار) 01900/1±1010/4
عدد در متر مربع و نیم خط آستارا با میانگین (±انحراف معیار 86/2 ±061/0گرم در متر مربع بود .این امر می تواند به دلیل
حضورگونه  Streblospio gynobranchiataبعنوان یک گونه غیربومی (قدرت سازش پذیری باال) از راسته پرتاران (بیش از
 58درصد از کل فراوانی) در نیم خط امیر آباد و صدف دوکفه ای ( Cerastoderma glaucumدرشت بودن اندازه) از راسته
نرمتنان در نیم خط آستارا مرتبط باشد .همچنین اختالف معنی دار بین میزان تراکم در نیم خط ها ( )p>1/15و عدم اختالف
در اعماق و فصول مختلف وجود داشت ( .) p<1/15بررسی تراکم و زیتوده در فصول مختلف دارای نوساناتی بود بطوری که
بیشترین تراکم با میانگین  6281/0±5690/0عدد در متر مربع و  66/0±026/9گرم در متر مربع به ترتیب مربوط به زمستان
و بهار بود بطوری که با نزدیک شدن به فصل تولید مثلی آنها بستگی داشت .اختالف معنی داری بین زی توده در اعماق
مختلف ( )p>1/15و در نیم خط ها و فصول مختلف اختالف معنی داری یافت نشد( .)p<1/15همچنین با توجه به آنالیز چند
متغیره بر روی تراکم و زیتوده بی مهره گان کفزی در اعماق مختلف نشان داد که اعماق  01 ، 5و  21متر از اهمیت شیالتی
خاصی به لحاظ فراوانی ،تراکم و زیتوده بی مهره گان کفزی ،شیب بستر ،جنس بستر ،نزدیکی به ساحل ،انباشت مواد مغذی،
منطقه زاد آوری ،تغذیه ای و منطقه تخم ریزی برای برخی گونه های ماهیان دریای خزر برخوردار هستند .بنابرین با توجه به
برنامه پرورش ماهی در قفس در سواحل جنوبی دریای خزر از سوی شیالت ایران ،پیشنهاد می گردد که استقرار قفس های
پرورش ماهی در محدوده اعماق بیش تر از  21متر انجام شود.
کلمات کلیدی :تراکم ،زی توده ،بی مهرگان کفزی ،قفس دریایی ،دریای خزر

* نویسنده مسئول
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مقدمه
بطور کلی در فراوانی و تنوع موجودات کفزی دریای خزر
عوامل مختلفی موثر هستند بطوریکه می توان به مقدار
غذا ) ،(Row, 1971نوع بستر )،(Welcome, 1985
شرایط فیزیکی و شیمیایی حاکم بر زیستگاه) Ansari et
 ،(al., 1994مقدار مواد آلی و آلودگی محیط زیست
) ،(Nezami, 1993میزان اکسیژن محلول
) ،(Grzybkowska, 1989نوع رسوب)،(Seather, 1962
تغییرات فصول ) ،(Brundin, 1951ماهی و تعداد ماهیان
کفزی خوار ) (Paine, 1966اشاره کرد که قسمت اعظم
آبزیان آن را بی مهره گان کفزی تشکیل می دهند که در
مجموع  124گونه و زیر گونه بوده که  06گونه از آنها از
دریای سیاه و آزوف وارد دریای خزر شده اند (قاسم اف،
 .)0984میزان زی توده ذخایر جانوران کفزی در دریای
خزر حدود  08میلیون تن براورد گردید با توجه به این که
حدود  81درصد از ماهیان این دریا از موجودات کفزی
تغذیه می کنند لذا اهمیت گروههای زیستی را بوضوح
نمایان می سازد (رضوی صیاد .)0010 ،بدین ترتیب و با
توجه به اهمیت موجودات کفزی بعنوان منبع غذایی اصلی
بسیاری از ماهیان تجاری و غیر تجاری دریای خزر و
اهمیت بستر این دریا بعنوان محل زیست کفزیان و تامین
کننده غذای بسیاری از ماهیان این دریا ،این تحقیق می
تواند به شناخت زوایای پنهان موجود در زندگی کفزیان
این اکوسیستم کمک شایانی نماید.
دریای خزر با توجه به موقعیت جغرافیایی ،وجود ذخایر
زیستی گیاهی و جانوری منحصر بفرد از جمله ماهیان
خاویاری از اهمیت خاصی برخوردار است و هر گونه تغییر
بر اکوسیستم دریای خزر بر موجودات آن تاثیر گذار
خواهد بود .بطور کلی  06گونه و زیر گونه بی مهره گان
کفزی از دریای سیاه و دریای آزوف به دریای خزر معرفی
و یا به صورت تصادفی وارد شده اند ( Gasimove,
 .)1984گونه های دیگری نیز یا بطور تصادفی و ناخواسته
(مثل نرمتن  )Mytilasterو یا به منظور بومی شدن ،به
دریای خزر وارد شده اند .بعد از افتتاح کانال ولگا-دن در
سال  0954گونه های مختلفی از این طریق به دریای خزر
نفوذ کردهاند از جمله آنها دو گونه سخت
پوست ) ،(Balanus spp.خرچنگ گرد ) harrisii
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 (Rhitropanopeusو یک نرمتن ( ( Hypanis sp.را
می توان نام برد و سرانجام در سال  0909تعدادی کرم
نرئیس و دو کفه ای آبرا (  ) Abra sp.به دریای خزر
انتقال داده شدند (مائی سیوا و فیالتووا0985 ،؛ کاتونین و
پورغالم .)0010 ،در سنوات اخیر نفوذ شانه دار
 Mnemiopsis leidyiبه دریای خزر و ازدیاد سریع آن
تاثیرات وسیعی بر روی شبکه غذایی این اکوسیستم
گذاشته و باعث تحوالتی در میزان تراکم و ترکیب گونه
ای جوامع آبزی آن گشته است ( Shiganova et al.,
 .)Roohi et al., 2010; 2004در اوایل دهه  81شمسی،
در منطقه جنوبی دریای خزر ،یک موجود جدید از کرم
های پرتار به نام  Streblospio gynobranchiataظاهر
شد (طاهری و همکاران )0082 ،که به سرعت توانست
در بین بی مهرگان کف زی به عنوان موجود غالب درآید.
همچنین موجودات ماکروبنتیک با داشتن رژیم غذایی
گوناگون به عنوان یک فیلتر برای آبها عمل کرده و در
بهبود کیفیت آبها موثرند (نبوی و سواری )0080 ،و
هرگونه تغییر در محیط زیست پیرامون آنها صدمات
زیانباری را به این اجتماعات وارد می کند ( & Andrew
 .)Ann, 1996شرایط مختلف اکولوژیکی مانند عمق ،دما،
فصل ،شوری ،اکسیژن محلول ،pH ،میزان مواد آلی و دانه
بندی رسوبات بستر روی پراکنش و تنوع بی مهره گان
کفزی موثرند ( Mclusky 1990؛.)Nybakken, 1995
این پارامترها به مقدار بسیار زیادی تحت تأثیر اثرات
منطقهای مانند آلودگی جوی ،فاضالب ها ،پساب های
کشاورزی و فعالیت های آبزی پروری می باشند .تأثیر
آالینده ها بر موجودات با توجه به نوع و حجم ورودی آنها
متفاوت است و این اثرات در باالترین سطوح موجب از بین
رفتن فون و فلور منطقه شده و در مقادیر کم موجب
حذف گونه های حساس از منطقه و حضور فراوان گونه
های مقاوم می شوند (طباطبایی و همکاران.)0088 ،
فعالیت های انسانی نظیر تغییر زیستگاه ،آلودگی و بهره
برداری بیش از حد از منابع زنده اثری زیان بخش بر
سطوح تنوع زیستی و تامین منابع زیستی برای نسل های
آینده دارد (Jackson et al., ;Loreau et al., 2001
 .)2001در چند دهه ی گذشته ،تاثیر انسان بر روی
زیستگاه های کفزیان دریایی افزایش یافته است که بخشی
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از این مشکالت نیز به فعالیت های آبزی پروری مربوط می
شود ( .)Tomassetti & Porrello, 2005از سوی دیگر،
قفس های پرورشی باعث تخریب محیط دریایی با ورود
حجم باالی فضوالت ماهیان پرورشی و غذای خورده نشده
به شکل مواد معدنی محلول و ذرات مواد آلی می شوند
( .)Sutherland et al., 2001اطالعات این مقاله مربوط
به پروژه بررسی تنوع ،پراکنش و فراوانی زیتوده ماکروبنتوز
ها در حوزه جنوبی دریای خزر می باشد که در سال
 0081به اجرا درآمد (هاشمیان و همکارن  .)0089لذا با
توجه به برنامه استقرار قفس های دریایی به منظور توسعه
پرورش ماهی در سواحل جنوبی دریای خزر گروههای
زیستی بویژه بی مهره گان کفزی می تواند تحت تاثیر این
تغییرات قرار گیرد .بنابراین آگاهی از وضعیت زیستی بی
مهره گان کفزی در سواحل جنوبی دریای خزر قبل از
استقرار قفسها ضروری می باشد .هدف از این مطالعه
شناسایی ،پراکنش ،تراکم و زیتوده بی مهره گان کفزی در
نیم خط ها ی هشتگانه ،اعماق و فصول مختلف قبل از
برنامه استقرار قفس های دریایی در سواحل جنوبی دریای
خزر می باشد.

نمونه برداری با کشتی تحقیقاتی گیالن در سال  0081به
صورت فصلی به اجرا درآمد .جهت نمونه برداری از بی
مهره گان کفزیها از بستر ایستگاههای نمونه برداری ،از
دستگاه ون وین گرب ( )Van Veen, 1933با سطح
نمونه برداری  1.0متر مربع استفاده شد .در هر ایستگاه 0
بار نمونه برداری انجام گرفت .از هر نمونه یک
زیرنمونه( )sub-sampleتوسط نمونهبردار استوانهای
باقطر 02/5سانتیمترو ارتفاع  01سانتیمتر برداشته هر
زیرنمونه (یا نمونه) بطور جداگانه با آب دریا شستشو واز
الک با قطر چشمه  511میکرون عبور داده شد .سپس
محتویات باقیمانده روی الک جمع آوری و در ظرف
پالستیکی یک لیتری با فرمالین 01درصد تثبیت گردید
) .(David & Macro, 2010برای جداسازی موجودات
ابتدا نمونه ها را با الک با قطر چشمه ...شتشوی داده و
نمونه های باقی مانده را در داخل پتری دیش قرار می
دهیم سپس با استفاده از پنس چشم پزشکی موجودات بر
اساس فرم ظاهری از همدیگر تفکیک شدند .با استفاده از
دستگاه استریومیکروسکوپ مدل D5000نمونه های
جداسازی شده مورد شناسایی قرار گرفتند .جهت
شناسایی گونه ها از کلید شناسایی موجود استفاده شد

مواد و روشها
در این تحقیق در ناحیه جنوبی دریای خزر با انتخاب 8
ترانسکت (نیم خط عرضی عمود بر ساحل) در اعماق ، 5
 51، 21 ، 01و  011متر مورد نمونه برداری صورت گرفت
(شکل .)0

) Birshetein et al., 1968; Nikula & Vainola,

 .(2003ثبت اطالعات و کالسه بندی داده ها در نرم افزار
 Excel, 2010و تجزیه و تحلیل داده ها در برنامه های
MVSP
آماری ) SPSS (Version 11.5و
) (Multivariate Statistical Programاستفاده گردید.
نتایج
بررسی وضعیت بی مهره گان کفزی در سواحل جنوبی
دریای خزر نشان داد که در مجموع  25گونه از  9خانواده
،Nereidae ،Ampharetidae ،Spionidae
شامل
،Gammaridae

شکل  :1موقعیت ایستگاه های نمونه برداری در سواحل جنوبي
دریای خزر
Figure 1: Location of sampling stations in the
southern of Caspian Sea

،Pseudocumidae

،Balanidae

 Semelidae ،Chironomidaeو  Cardiidaeشناسایی
شدند که گونه  Streblospio gynobranchiataاز
پرتاران بعنوان گونه غالب از نظر میزان تراکم و گونه
 Cerastoderma glaucumاز نرمتنان بیشترین زی توده
را به خود اختصاص دادند .در مجموع ،بی مهرگان کفزی
شناسایی شده متعلق به  9خانواده  9 ،راسته 5 ،رده و 0
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شاخه بودند که شاخه  Arthropodaبا  60/0درصد و
شاخه  Molluscaبا  1/1درصد به ترتیب بیشترین و
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کمترین فراوانی را از نظر تعداد گونه به خود اختصاص
دادند (جدول .)0

جدول  : 1لیست گونه های شناسایي شده در سواحل جنوبي دریای خزر در سال 1831
Table 1: List of species identified in the southern of Caspian Sea in 2008

بررسی وضعیت تراکم بی مهرگان کفزی در نیم خط ها و
اعماق در فصول مختلف نشان داد که میانگین سالیانه
تراکم در فصل بهار  4146/5±5004/5عدد در متر مربع
بطوری که کمترین ( 005عدد در متر مربع) و بیشترین
( 28862عدد در متر مربع) تراکم به ترتیب مربوط به نیم
خط های نوشهر در عمق  51متر و امیرآباد در عمق  5متر
و در فصل تابستان میانگین سالیانه تراکم با
 5004/6±5204/5عدد در متر مربع که کمترین ( 14عدد
در متر مربع) و بیشترین ( 28955عدد در متر مربع)
تراکم به ترتیب مربوط به نیم خط های انزلی و بابلسر و
در عمق  01متر بود .اختالف معنی داری بین تراکم بی
مهره گان کفزی در نیم خط های مختلف وجود داشت
( .)p>1/15بررسی سالیانه تراکم در عمق های مختلف
نشان داد که کمترین و بیشترین مقدار به ترتیب در عمق
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 21متر و  01متر با میانگین  4040/1±0689/0و
 5920/0±6652/0عدد در متر مربع بود و اختالف معنی
داری بین تراکم در اعماق مختلف وجود نداشت
(.)p<1/15کمترین و بیشترین زی توده به ترتیب در
عمق  011متر با میانگین  01/5±00/1و عمق  01متر با
میانگین  16/6±040/1گرم در متر مربع برآورد گردید.
همچنین میانگین سالیانه تراکم در فصل پاییز
( 5259/6±5100/2عدد در متر مربع) نشان داد که
کمترین و بیشترین تراکم به ترتیب مربوط به نیم خط
های بابلسر ( 186عدد در متر مربع) و امیرآباد (09611
عدد در متر مربع) و در فصل زمستان با میانگین سالیانه
 6050/2±5420/4عدد در متر مربع جایی که کمترین
( 241عدد در متر مربع) و بیشترین ( 21450عدد در متر
مربع) میزان تراکم به ترتیب متعلق به نیم خط های سفید
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رود در عمق  5متر و امیرآباد در عمق  51متر بدست آمد
(شکل های 2و  .)0اختالف معنی داری بین تراکم بی
مهره گان کفزی در فصول مختلف وجود نداشت
(.)p<1/15
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و بیشترین مقدار زی توده به ترتیب مربوط به نیم خط
های انزلی با  0/251گرم در متر مربع در عمق  01متر و
بابلسر در عمق 01متر با  012/0گرم در متر مربع بود.

شکل  : 2تراکم (تعداد در متر مربع) بي مهره گان کفزی در
اعماق ( 5-111متر) و نیم خط های مختلف در سواحل جنوبي

شکل  : 8تراکم (تعداد در متر مربع) بي مهره گان کفزی در

دریای خزر در سال  1831توجه = A :بهار =B،تابستان مي

اعماق ( 5-111متر) و نیم خط های مختلف در سواحل جنوبي

باشد.
Figure 2: density (number per square meter) of
)benthic invertebrates in the depths (5-100 m
and different transects in the southern of the
Caspian Sea in 2008, Note: A=spring and
B=summer

دریای خزر در سال  1831توجه =C :پاییز =D ،زمستان مي

همچنین بررسی وضعیت زی توده بی مهره گان کفزی در
نیم خط ها و اعماق در فصول مختلف نشان داد که
میانگین سالیانه زیتوده در فصل بهار با 65/9±026/91
گرم در متر مربع که بیشترین میزان زیتوده در نیم خط
انزلی با  451/980گرم در متر مربع در عمق  01متر و
کمترین مقدار مربوط به نیم خط نوشهر با  1/190گرم در
متر مربع در عمق  51متر و میانگین سالیانه زی توده در
فصل تابستان با  20/6±60/5گرم در متر مربع که کمترین

باشد.
Figure 3: density (number per square meter) of
)benthic invertebrates in the depths (5-100 m
and different transects in the southern of the
Caspian Sea in 2008, Note: C=autumn and
D=winter

همچنین در فصل پاییز میانگین سالیانه زیتوده
 00/8±05/1گرم در متر مربع بدست امد که کمترین
( 1/021گرم در متر مربع) و بیشترین ( 60/0گرم در متر
مربع) مقدار زی توده تنها متعلق به نیم خط بابلسر و به
ترتیب در اعماق  21و  5متر ثبت شده است و در فصل
زمستان میانگین سالیانه زیتوده با  40/0±011/5گرم در
متر مربع که کمترین و بیشترین زی توده به ترتیب مربوط
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به نیم خط های تنکاین با 1/201گرم در متر مربع و
آستارا با  544/86گرم در متر مربع در عمق  01متر بود
(شکل های  4و  .)5اختالف معنی داری بین زیتوده بی
مهره گان کفزی در اعماق وجود داشت ( )p>1/15اما این
اختالف در نیم خط ها ( )p<1/15و فصول مختلف
( )p<1/15وجود نداشت .برررسی آنالیز مولفه های اصلی
بر روی تراکم بی مهره گان کفزی در نیم خط ها و فصول
مختلف نشان داد که بیشترن تراکم مربوط به عمق  01با
میانگین ( 5926/0±6650/0دامنه )14-28961عدد در
متر مربع و کمترین تراکم مربوط به عمق  21متر با
میانگین ( 4040/1±0688/4دامنه  )496-05261عدد در
مترمربع بود (شکل .)6

شکل  : 5زی توده (گرم در متر مربع) بي مهره گان کفزی در
اعماق ( 5-111متر) و نیم خط های مختلف در سواحل جنوبي
دریای خزر در سال  1831توجه =C :پاییز =D ،زمستان مي
باشد.
Figure 5: Biomass (gram per square meter) of
)benthic invertebrates in the depths (5-100 m
and different transects in the southern of the
Caspian Sea in 2008, Note: C=autumn and
D=winter
شکل  : 4زی توده (گرم در متر مربع) بي مهره گان کفزی در
اعماق ( 5-111متر) و نیم خط های مختلف در سواحل جنوبي
دریای خزر در سال  1831توجه = A :بهار =B،تابستان مي
باشد.
Figure 4: Biomass (gram per square meter) of
)benthic invertebrates in the depths (5-100 m
and different transects in the southern of the
Caspian Sea in 2008, Note: A=spring and
B=summer
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شکل  :6توزیع تراکم بي مهره گان کفزی در اعماق (111 ،51 ،21 ،11 ،5
متر) و نیم خط های مختلف ( 1تا  )81بر اساس آنالیز مولفه های اصلي
متغیرها در سواحل جنوبي دریای خزر(=3-1بهار=16-9 ،تابستان،
=24-11پاییز=82-25 ،زمستان) .توجه :شماره های -11-9-1
=25آستارا=26 ،13 ،2،11 ،انزلي= 21 ،21 ،11 ،8 ،سفیدرود،21 ،12 ،4 ،
=23تنکابن=29 ،22 ،18 ،5 ،نوشهر=81 ،28 ،14 ،6 ،بابلسر،15 ،1 ،

سال بیست و پنجم/شماره5

بررسی آنالیز چند متغیره بر اساس ضریب همگونگی
پیرسون بر روی تراکم بی مهره گان کفزی در نیم خط ها
و اعماق مختلف نشان داد که تنکابن – انزلی در کالسه
اول با ضریب همگونگی  98/6درصد ،در کالسه دوم
سفیدرود با کالس اول ( ،)%91/1در کالسه سوم نوشهر با
کالسه دوم ( ،)%91/4در کالسه چهارم بابلسر و امیرآباد
( ،)%91/0در کالس پنجم آستارا با کالسه  ،)%91/6( 4در
کالسه ششم کالسه های  )%95/9( 5-0و در کالسه هفتم
ترکمن با کالسه  )%94/4( 6قرار گرفتند (شکل .)1A
همچنین نتایج نشان داد که اعماق  51و  011متر در
کالسه اول با بیشترین ضریب همگونگی ( ، )%98/0اعماق
 01و  21متر در کالس دوم با ضریب همگونگی (،)%91/1
کالسه سوم با کالسه های 0و ، 2و کالسه چهارم شامل
عمق  5متر با کالسه سوم ( )%96/4در یک گروه قرار
گرفتند (شکل .)1B

 =81 ،24امیرآباد و  =25 ،16،19 ،3ترکمن مي باشند.
Figure 6: Distribution of benthic invertebrates in the
depths (5,10,20,50,100 m) and different transects (131) based on Principal component analysis (PCA) in
the southern of Caspian Sea (1-8=spring, 916=summer, 17-24=autumn, 25-32=winter) in 2008,
Note: numbers of 1,9,17,25 is related to Astara
transect, 2,10,18,26 is Sefidroud T., 4,12,21,28 is
Tonekabon T., 5,13,22,29 is Noshahr T., 6,14,23,30 is
Babolsar T., 7,15,24,31 is Amirabad T. and 8,16,19,25
is Torkaman T.

A

B

شکل  : 1کالسه بندی تغییرات تراکم بي مهره گان کفزی در نیم خط ها ( )Aو عمق ) (Bنمونه برداری بر اساس ضریب همگونگي پیرسون
در سال 1831
Figure 7: classification of benthic invertebrate density changes at transects (A) and depth (B) sampling
based on similarity coefficient Pearson in 2008
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شکل  8درصد فراوانی تراکم بی مهره گان کفزی در
گروههای و اعماق مختلف را نشان می دهد .نتایج نشان
داد که در اعماق  21 ،01 ،5و  011متر گروه
 Polychaetaبا میانگین بیش از  51درصد دارای
بیشترین فراوانی و غالب جمعیت بی مهره گان کفزیی را
بخود اختصاص داد بطوری که در عمق  5متر این گروه در
تمام نیم خط های هشت گانه بیش از  %65فراوانی ،در
عمق  01متر نیم خط های بابلسر ،امیرآباد و ترکمن دارای

بررسی ساختار جمعیت بزرگ بی مهره گان کفزی در...

بیشترین فراوانی (بیش از  ،)%65در عمق  21متر در تمام
نیم خط ها غالب و نزدیک به  ،%81در عمق  51متری در
تمام نیم خط ها دارای کمترین فراوانی با  %01پراکنش
داشت و در عمق  011متر بیش از  %45فراوانی را از نظر
تراکم به خود اختصاص داد .نتایج نشان داد که در همه
نیم خط ها بجز عمق  51متر گروه  Polychaetaبیشترین
فراوانی را بخود اختصاص داد که مربوط به گونه S.
 gynobranchiataبوده است.

شکل  :3درصد ف راواني گروههای مختلف بي مهره گان کفزی در اعماق مختلف ( 5تا  111متر) در سواحل جنوبي دریای خزر در سال
1831
)Figure 8: Percentage of benthic invertebrate abundance of different groups at different depths (5-100 m
in the southern of Caspian Sea in 2008
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بحث
اثرات زیست محیطی فعالیت های آبزی پروری یکی از
مهم ترین چالش های پیش روی کشورهای در حال
توسعه است .سیستم پرورش ماهی در قفس ( Cage
 )cultureروشی معمول برای پرورش ماهیان در امتداد
سواحل است و نقش مهمی را در صنعت آبزی پروری ایفا
می کند که با افزایش تقاضا برای محصوالت آبزی پروری و
نیاز به فراهم بودن غذای دریایی در سراسر جهان افزایش
یافته است ( .)Naylor et al., 2000از سوی دیگر ،قفس
های پرورشی باعث تخریب محیط دریایی با ورود حجم
باالی فضوالت ماهیان پرورشی و غذای خورده نشده به
شکل مواد معدنی محلول و ذرات مواد آلی می شوند
( .)Hargrave et al., 1993با توجه به این که توسعه
پرورش ماهی در قفس هایی دریایی در سواحل جنوبی
دریای خزر یک برنامه جدید از سوی شیالت ایران می
باشد بنابراین آگاهی از وضعیت بی مهرگان بزرگ دریای
خزر که نقش عمده ای را در زنجیره غذایی اکوسیستم
بسته دریای خزر دارند ضروری بنظر می رسد .قاسم اف
( )0984اعالم نمود که پایه و اساس تولید ماهیان
اقتصادی دریای خزر بغیر از شگ ماهیان بر تولیدات
ماکروبنتیک استوار است .بنابراین حفظ تنوع زیستی بی
مهرگان کفزی دریای خزر اهمیت زیادی برخوردار است.
مطالعات نشان می دهد که در سه دهه اخیر تعداد 06
گونه و زیر گونه بی مهره گان کفزی از دریای سیاه و
دریای آزوف به دریای خزر وارد شدند که در حال حاضر از
گروه پاروپایان و از خانواده  Spionidaگونه Streblospio
 gynobranchiataبعنوان یک گونه مهاجم در دریای
خزر معرفی شد) Radashevsk & Selifonova,
.(2013
در مطالعه حاضر ،گونه S. gynobranchiataتحت
عنوان گونه غیربومی ،غالب جمعیت بی مهرگان بزرگ را
در سواحل جنوبی دریای خزر به خود اختصاص داد که با
مطالعه اراشه شده باال مطابقت دارد .در حالیکه در دهه
 ،0011سلیمانی رودی ( )0010و هاشمیان ()0011
اعالم نمودند که در دریای خزر پرتاران تنوع گونه ای کمی
دارند اما از نظر غالبیت بخصوص در خزر جنوبی گونه
غالب بنتوزی را تشکیل می دهند جایی که Hediste

سال بیست و پنجم/شماره5

 diversicolorگونه غالب پرتاران خزر جنوبی بوده است.
 Fauchald, 2013گزارش نمود که گونه Nereis
 diversicolorبه  Hediste diversicolorتغییر نام
یافته است .همچنین پرتاران از نظر اکولوژیکی و حضور در
زنجیره غذایی نیز ارزش زیادی دارند بطوریکه ماهیان
خاویاری و دیگر ماهیان بنتوزخوار خزر از آنها تغذیه
(بیرشتین )0968 ،و بعالوه این که سرعت معدنی شدن
مواد آلی رسوبات را افزایش داده و باعث تهویه رسوب
بستر می شوند ) .(Hilskov & Holmer, 2001مقایسه
نتایج حاضر با مطالعات گذشته نشان می دهد که یک
روند کاهشی از نظر تنوع گونه ای وجود دارد که می تواند
به دلیل تغییر و اغتشاش در اکوسیستم آبی دریای خزر
بیان نمود .کاتونین و پورغالم در سال  0010و حسینی و
همکاران در سال  ،0089تعداد گونه های شناسایی شده از
بی مهره گان کفزی در سواحل جنوبی دریای خزر را به
ترتیب  02و  51گونه اعالم نمودند .در مطالعه حاضر،
تعداد گونه های بی مهره گان کفزی شناسایی شده 25
گونه بود که دارای کاهش تغییرات  20/9درصد با سال
 0010و  51/9درصد با سال  0015داشت .این موضوع
می تواند به دلیل یکسری تغییرات در اکوسیستم بسته
دریای خزر به جهت ورود گونه غیربومی شانه دار M.
 ،leidyiافزایش بار آلودگی های دریای خزر ،ورود برخی
گونه ها از طریق آب توازن کشتی ها بدون داشتن یک
برنامه مدون زیست محیطی ،حضور گونه غیربومی S.
 gynobranchiataبعنوان یک گونه مهاجم و تاثیر ان بر
روی جمعیت های بومی بی مهره گان کفزی دریای خزر
بستگی داشته باشد.
مقایسه نتایج حاصل از پروژه های مذکورنشان می دهد
که در بین رده های مختلف ،بیشترین تغییر در رده سخت
پوستان ( )Crustaceaبه وقوع پیوسته است و در بین
راسته های مختلف این رده بیشترین کاهش تعداد گونه ها
مربوط به راسته  Amphipodaگزارش گردید که در طی
سال های  0010و  0015تعداد  29گونه متعلق به آن
بوده است (کاتونین و پورغالم 0010 ،و حسینی و
همکاران .)0089 ،همچنین در طی سال های 0995-96
در اعماق  2تا  011متر سواحل جنوبی دریای خزر تعداد
 21گونه از راسته  Amphipodaگزارش گردید
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( .) Mirzajani & Kiabi, 2000در مطالعه حاضر ،از
راسته  Amphipodaتعداد  02گونه شناسایی شد که
دارای کاهش تغییرات  58/6درصد بود .همچنین از راسته
 Cumaceaتغییرات زیادی در تعداد گونه رخ داده است
بطوری که در طی سالهای  0010و  0015تعداد  04گونه
گزارش شد (کاتونین و پورغالم 0010 ،و حسینی و
همکاران .)0089 ،در مطالعه حاضر ،از راسته Cumacea
تعداد  1گونه شناسایی گردید که با کاهش ضریب
تغییرات  51درصد مواجه شد .در ارتباط با رده دوکفه ای
ها در دهه هفتاد عالوه بر دو گونه شناسایی شده در
مطالعه حاضر تعداد سه گونه دیگر شامل Didacna
 Mytilaster lineatus ، protractaو Dreissena
 polymorphaنیز حضور داشته اند (حسینی و همکاران
 .)0089این امر می تواند به دلیل وضعیت زیست ،جنس
بستر ،عمق ،محل و زمان نمونه برداری بستگی داشته
باشد .تنوع کم ترکیب کیفی صدف های دو کفه ای تحت
تاثیر وضعیت بستر می باشد ،بدین ترتیب که M
 .lineatusو  D. polymorphaموجودات چسبنده ای
هستند که می توانند در شرایطی که بستر آرام و بدون
حرکت است و یا جایی که حرکت بستر به حداقل می
رسد زندگی کنند و به دلیل گسترش بسترهای لجنی
شرایط زیست آن ها نامساعد می گردد (کاتونین و
پورغالم .)0010 ،با توجه به نتایج بدست آمده بنظر می
رسد تغییراتی که در ترکیب گونه ای و توزیع فراوانی بی
مهرگان کفزی سواحل جنوبی دریای خزر نسبت به دهه
 0011رخ داده است می تواند به دلیل ورود برخی از گونه
های غیربومی ،اثرات فعالیت های انسانی (پره های
صیادی) ،تغییرات اب و هواهی ،آلودگی های زیست
محیطی و توپوگرافی منطقه اعالم نمود .میرزاجانی و
همکاران ( )0084اعالم نمودند که مقایسه مقادیر صید
ماهیان استخوانی و نقشه پراکنش کفزیان در سواحل
جنوبی دریای خزر (ابهای گیالن) نشان دادکه اگر چه در
برخی مناطق ارتباطی بین آنها وجود ندارد اما در سیمای
کلی در اکثر مناطق همچون مصب سفیدرود همخوانی
مثبت بین کفزیان و مقدار صید ماهی وجود داشته است.
عالوه بر رده های فوق ،در طول این دو دهه ()0011-91
تغییر مهمی در رده پرتاران ( )Polychaetaبویژه خانواده
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 Spionidaeرخ داده است ودر اوایل دهه  81شمسی در
منطقه جنوبی دریای خزر ،یک موجود جدید از کرم های
پرتار به نام  S. gynobranchiataگزارش گردید (طاهری
و همکاران .)0082 ،طاهری و همکاران ( )0086اعالم
نمودند که گونه  S. gynobranchiataمیتواند در تمامی
اعماق و در همه فصول سال گونه غالب پرتاران منطقه
باشد .در مطالعه حاضر ،گونه S. gynobranchiata
بیشترین فراوانی و تراکم را نسبت به سایر گونه ها به خود
اختصاص داد که این امر می تواند به دلیل غیربومی بومی
بودن ،مقاوم بودن ،قدرت سازش پذیری زیاد و تغییر در
جنس بستر بستگی داشته باشد که با مطالعات طاهری و
همکاران ( )0086مطابقت دارد .در مطالعه حاضر گونه
 S.gynobranchiataبیشترین فراوانی نسبت به سایر
گونه ها با  58/4درصد را به خود اختصاص داد .در مقابل
در ابهای جنوب شرقی استان گلستان بیشترین درصد
فراوانی گروههای غالب ماکروبنتوز بترتیب مربوط به شکم
پایان ( ،)%66/06روزنهداران ( ،)%05/66پرتاران ()%04/19
و دوکفه ای ها ( )%0/65گزارش شد (شربتی و همکاران،
 .)0090مطالعات دیگران نشان می دهد که این گونه
پراکنش وسیعی را در آبهای دیگر مناطق دارد بطوری که
گونه  S. gynobranchiataبرای اولین بار بعنوان یک
گونه مهاجم در ابهای خلیج مکزیک شناسایی شد) Rice
 (& Levin, 1998و هم اکنون پراکنش این گونه بطور
گسترده در سواحل اقیانوس اطلس و در یخش های
شمالی و جنوبی آمریکا) ;Mahon et al., 2009
 ،(Radshevsky & Selifonova 2013دریای اژه
) (Cinar et al., 2005و دریای مرمره در ترکیه) Cinar
(et al., 2009گزارش گردید.
بررسی مقایسه بین نیم خط ها از نظر تراکم و زی
توده نشان می دهد که در فصل بهار بیشترین تراکم و
زی توده به ترتیب در نیم خط های امیراباد در عمق  5متر
و انزلی در عمق  01متر بود این امر می تواند به دلیل به
ترتیب افزایش فراوانی گونه  S. gynobranchiataدر نیم
خط امیرآباد و حضور گونه  C.glaucumاز خانواده
کاردیده که دارای اندازه درشتر و داشتن پوشش صدفی
بستگی داشته باشد چرا که این موضوع می تواند برای
سایر نیم خط ها در فصول مختلف قابل استدالل باشد.
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نتایج نشان داد که در فصل بهار کمترین و بیشترین زی
توده به ترتیب مربوط به نیم خط های نوشهر با 1/190
گرم در متر مربع در عمق  51متر و انزلی با 451/980
گرم در متر مربع در عمق  01متر بود و در تابستان
کمترین زی توده ( 0/251گرم در متر مربع) و بیشترین
( 012/0گرم در مترمربع) بترتیب متعلق به نیم خط های
انزلی و بابلسر در عمق  01متر ،در پاییز کمترین و
بیشترین زی بوده به ترتیب در نیم خط بابلسر با  1/02و
 60/0گرم در متر مربع در اعماق  21و  5متر و همچنین
در زمستان کمترین و بیشترین زی توده در نیم خط های
به ترتیب تنکابن ( 1/20گرم در متر مربع) در عمق  5متر
و آستارا ( 544/86گرم در متر مربع) در عمق  01متر
بدست آمد این موضوع می تواند به دلیل وضعیت
توپوگرافی منطقه ،شیب بستر ،جنس بستر ،عمق ،گونه،
زمان و مکان بستگی داشته داشته باشد .در کل ،بیشترین
تراکم و زیتوده به ترتیب در فصول زمستان و بهار بدست
آمد که میتواند به دلیل نزدیک شده به فصل تولید مثلی
آنها بستگی داشته باشد .میرزاجانی و همکاران ()0084
گزارش نمودند که عمق  011متر سواحل جنوبی دریای
خزر (آبهای گیالن) دارای کمترین فراوانی و زی توده و
عمق  01متر دارای بیشترین زی توده و عمق های  21و
 51بیشترین فراوانی را دارا بودند .در این مطالعه ،عمق
 01متر سواحل جنوبی دریای خزر دارای بیشترین فراوانی
زی توده با  15درصد را بخود اختصاص داد ضمن این که
بیشترین میزان زی توده به ترتیب اولویت مربوط به نیم
خط های استارا ،انزلی و بابلسر بود که این امر می تواند به
دلیل پراکنش گونه های صدفی با اندازه درشت C.
 glaucumدر مناطق اشاره شده مرتبط باشد .نیکویان
( )0011گزارش نمود که یکی از خصوصیات مهم
اجتماعات بنتوزی تنوع آنهاست که در اکوسیستم های
آبی بیش از هر عاملی به ثبات فیزیکی محیط بستگی
دارد .این امر می تواند با برنامه فعالیت پره های صیادی
درسواحل جنوبی دریای خزر که از مهر ماه به مدت  6ماه
به اجرا در می آید مرتبط بوده و با نتایج بدست آمده در
مطالعه حاضر مطابقت داردMirzajani & Rolan, .
 2006گزارش نمودند که  Cerastoderma glaucumاز
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صدف های دوکفه ای در اعماق  5 ،2و  01متر بخش
جنوب غربی دریای خزر مشاهده شدند.
نتایج حاصل از آنالیز چند متغیره بر اساس تراکم و زی
توده بی مهره گان کفزی نشان داد که اعماق  5تا  21متر
از حساسیت شیالتی باالیی برخوردار می باشند جایی که
می تواند به دلیل حضور برخی از گونه های درشت اندازه
مثل  C.glaucumو  A. ovataکه دارای رفتار تغذیه ای
فیلترکنندگی آب ) (Filter feederو همچنین نقش
مهمی در تغذیه برخی از ماهیان اقتصادی دریای خزر
مانند ماهی سفید ) (Rutilus kutumو ماهیان خاویاری
) (Sturgeonدارند بیان نمود .بررسی رژیم غذایی گونه
های مختلف ماهی در سواحل جنوبی دریای خزر نشان
داد که  C. glaucumبعنوان غذای اصلی ماهی سفید
) (Afraei Bandpei et al., 2008و ،Oligochaeta
 Polychaetaو  Gammaridaeبعنوان غذای اصلی ماهی
ازون برون ) Gammaridae ،(Zykova et al., 2000و
 Fishبعنوان غذای اصلی تاس ماهی ایرانی در فصل بهار و
در تابستان  GammaridaeوZerbalieva, ) Cumacea
 (1973می باشند که با نتایج بدست امده در مطالعه حاضر
مطابقت دارد .نتایج تحقیق انجام شده توسط هاشمیان و
همکاران ( ،)0084نشان دادکه عمده ترین غذای بچه
تاسماهیان کمتر از  41سانتی متر را بی مهره گان کفزیها
(بویژه کرم های پرتار و آمفی پودا) تشکیل داده است.
همچنین  )2114( Lefebverاعالم نمود که وجود گونه
های جدید در اکوسیستمهای مختلف ،اثرات اکولوژیکی و
خسارات زیادی بهمراه دارد که می توان به تغییر در
ترکیب گونه ای ،کاهش جمعیت یا حذف بعضی از گونه
های بومی اشاره کرد .در بررسی اثرات تهاجم کرم پرتار
 Marenzelleria viridisاز خانواده  Spionidaeبه
دریای بالتیک ) ،(Kotpal, 2002و سواحل استونی
) (Kotal, 2001و کرم پرتار  S. gynobranchiataبه
خلیج ازمیر ترکیه ) (Cinar et al., 2005تغییر در
ترکیب گونه ای پرتاران و غالبیت گونه تازه وارد دیده شد
که در این تحقیق نیز نتایج مشابه ای بدست آمد (شکل
.)8
نتیجه گیری این که میزان تنوع گونه ای بی مهرگان
کفزی در مطالعه حاضر نشان داد که بعد از دو دهه دارای
22
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نوساناتی بود و ضریب تغییرات کاهشی حدود  20/9و
 51/9درصد نسبت به سالهای به ترتیب  0010و 0015
داشت .گونه  S. gynobranchiataاز خانواده
 Spionoidaeبعنوان گونه غالب جمعیت بی مهره گان
کفزی سواحل جنوبی دریای خزر معرفی می شود چرا که
این گونه می تواند سبب بهم ریختگی بستر با توجه به
استراتژی زیستی آن در بسترهای نرم و گل آلود و قدرت
سازش پذیری باالی ان می باشد .همچنین با توجه به
آنالیز چند متغیره بر روی تراکم بی مهره گان کفزی در
اعماق مختلف نشان داد که اعماق  01 ، 5و  21متر از
اهمیت شیالتی خاصی به لحاظ فراوانی ،تراکم و زیتوده بی
مهره گان کفزی ،شیب بستر ،جنس بستر ،نزدیکی به
ساحل ،انباشت مواد مغذی ،منطقه زاد آوری) Nursery
 ،(groundتغذیهای ) (Feeding groundو منطقه تخم
ریزی ) (Spawning groundبرای برخی گونه های
ماهیان دریای خزر برخوردار می باشد .بنابرین با توجه به
برنامه پرورش ماهی در قفس در سواحل جنوبی دریای
خزر از سوی شیالت ایران ،پیشنهاد می گردد که استقرار
قفس های پرورش ماهی در محدوده اعماق بیش تر از 21
متر انجام شود.
تشکر و قدردانی
این مقاله بخشی از پروژه " بررسی تغییرات گروههای
زیستی (فیتو و زئوپالنکتون ،بی مهره گان کفزی ،شانه دار
و ماهیان) به منظور استقرار پرورش ماهی در قفس در
سواحل جنوبی دریای خزر با کد مصوب -9256-92110
 04-16-02می باشد .از دکتر فضلی معاونت تحقیقاتی ،
دکتر پورغالم ریاست و دکتر نصرا..زاده معاونت تحقیقاتی
قبلی پژوهشکده اکولوژی دریای خزر و از همه همکاران
محترم پروژه در بخش های تحقیقاتی و پشتیبانی که به
نوعی در تهیه این مقاله همکاری نمودند سپاسگزاری می
گردد.
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Abstract
This research in line with fish cage culture plan in the southern coast of the Caspian Sea was
carried out. Sampling was seasonally in 8 transects at the depth of 5-100 m from Astara to
Torkaman areas in 2008-2009. The aim of this study was to investigate the distribution,
abundance and biomass of macrobenthic invertebrate. The highest abundance and biomass
were found in transects of Amirabad with average 10931.7±7301.4N/m2 and Astara with
mean 86.2±160.3g/m2, respectively. This could be due to the presence of alien species into the
Caspian Sea, Streblospio gynobranchiata in 2003 and is the dominant population of
macrobenthic invertebrate concern up to 58.4% and increased of S. gynobranchiata (high
power compatibility) and mussels of Cerastoderma glaucum (large size) is relevant,
respectively. The abundance and biomass have fluctuations in different seasons and the
highest abundance with average 6280.1±5693.1N/m2 and biomass with mean 66.1±126.9g/m2
was in winter and spring, respectively. A significant difference between abundance and
transects (p<0.05), no significant difference between abundance and depth and seasons
(p>0.05), significant difference between biomass and depth (p<0.05) and no significant
difference between biomass at transect and seasons (p>0.05) were found. Also, according to
multivariate analysis of benthic invertebrate on the abundance at various depths revealed that
depths of 5, 10 and 20 meters from the importance of certain fisheries in terms of frequency,
abundance and biomass of the macrobenthic invertebrate, slope substrate, substrate, close to
the beach, the accumulation of nutrients, Nursery ground, feeding ground and Spawning
ground is important for different important species in the Caspian Sea. Therefore, the
establishment of fish cage culture was recommended more than 20-meter depths according to
the plans of fish cage culture in the southern coast of the Caspian Sea of the Iranian Fisheries
Organization.
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