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 Introduction: This research was carried out based on ecological monitoring of the Caspian Sea 

in depth of 30 meters project during 2018-2019.  

Materials & Methods: Sampling from the bed sediments of the southern Caspian Sea in 8 

transects including Astara, Anzali, Sefidrood, Tonekabon, Nowshahr, Babolsar, Amirabad and 

Turkmen was done by a cat sampler. Sampling was done seasonally. The aim of this study was 

to investigate the species diversity, density and biomass and local distribution of different 

macrobenthos species. 

Result: A total of 16 species were identified, belonging to 7 families which of Polychaeta, 

Crustacea and Bivalvia were found. In addition, Oligochaeta have been identified. The 

polychaeta comprised 59% of the total macrobenthos density. In contrast, Cerastoderma 

glaucum, although the frequency was 6.3% of the total density of macrobenthos, but comprised 

59.9% of the total biomass. The results showed that the diversity indices had the highest value 

in spring and the lowest in summer. Polychaeta had the highest local distribution (100%) and 

Malacostraca Pterocuma sowinskyi and Cardiophila baeri had the lowest (8.2%). The lowest 

and highest mean (±SE) densities were recorded in winter and spring with 408±81.1 ind.m-2 

and 1225±246.2 ind.m-2, respectively.  

Conclusion:  In conclusion, the increase in biomass of bivalve molluscs versus the decrease in 

density can be due to the large size and having oyster shell and the increase in diversity indices 

in spring can be due to the presence of different species for reproduction after wintering period 

which is consistent with the density of macrobenthos in the spring. 

mailto:mafraei@yahoo.com


 Journal of Animal Environment, Vol. 13, No. 4, Winter 2022               1400 زمستان، 4، شماره 13زیست جانوری، سال فصلنامه علمی محیط

 mafraei@yahoo.com :نویسنده مسئول * پست الکترونیکی 217

 1399دی  21 تاریخ پذیرش:؛ 1399آذر  16 تاریخ اصالح: ؛1399مهر  11 تاریخ داوری: ؛1399شهریور  5 تاریخ دریافت:

 (DOI): 10.22034/AEJ.2021.254062.2384 

 

 

 مقاله پژوهشی  
 

 

 

  توده ماكروبنتوزها در سواحل جنوبی دریاي خزربررسی تنوع زیستی، فراوانی و زي
 

 
 
 
 
 

 

 ساروی،  زاده، متین شکوری، ابوالقاسم روحی، حسن نصراله*بندپیمحمدعلی افرائی

  ، ایرج رجبیجلودارمهدی نادری
 

 

 ن، ایراکشور، سازمان تحقیقات، ترویج و آموزش کشاورزی، ساری  پژوهشکده اکولوژی دریای خزر ، موسسه تحقیقات علوم شیالتی

 هچکید  کلمات کلیدی
 تنوع

 پراکنش
 تراکم

 تودهزی
 ماکروبنتوز
  دریای خزر

  د.انجام ش 1397-98های متر طی سال 30این پژوهش در راستای طرح تحقیقاتی پایش اکولوژیک دریای خزر تا عمق  مقدمه: 

بن، آستارا، انزلی، سفیدرود، تنکا نیم خط عمود بر ساحل در منطقه 8برداری از بستر منطقه جنوبی دریای خزر در نمونه ها:مواد و روش

ز این تحقیق هدف ا فت.ی صورت گرصورت فصلهبرداری ببردار گرب انجام  شد. نمونهوسیله نمونههنوشهر، بابلسر، امیرآباد و ترکمن ب

 های مختلف ماکروبنتوز بوده است. توده و پراکنش محلی گونهای، تراکم و زیبررسی تنوع گونه

پوستان( )سخت Crustacea، )پرتاران( Polychaetaهای از ردهو خانواده  7که متعلق به  شناسایی شد گونه 16 مجموع تعداد در نتایج:

 59اند. رده پرتاران رار گرفته( مورد شناسایی قOligochaetaاند. عالوه بر آن، کم تاران درحد رده )ها( بودهای)دوکفه Bivalviaو 

توده ماکروبنتوزها بوده کل زی درصد 1 برابر بارده  ینتوده ایز یزانخود اختصاص داده ولی مهدرصد ازکل تراکم ماکروبنتوزها را ب

 یلکروبنتوزها را تشکراکم کل مادرصد از ت 3/6که فقط ها با اینایاز رده دوکفه Cerastoderma  glaucumاست. در مقابل، گونه 

ستان ر و در تابمقدا ترینیشب یتنوع در بهار دارا یهاشاخص یزانم. خود اختصاص داده استهتوده را بدرصد از کل زی 9/59داد اما 

های گونه Malacostraca%( و از رده  100محلی ) ترین پراکنشبیش ( دارایPolychaeta. رده پرتاران )مقدار را داشت ینترکم

Pterocuma sowinskyi  وCardiophila baeri خطای±) نگینیام ترینیشو ب ینتر. کم%( بودند 2/8ترین پراکنش محلی )کم دارای 

 .بود مربع درمتر ددع 1225±2/246 و مترمربع در عدد 408±1/81 یبترتدر فصل زمستان و بهار به یبترتاستاندارد( تراکم به

ته داشتن پوس گ جثه بودن وبزردلیل تواند بهمقابل کاهش تراکم آن می ای درهای دوکفهتوده صدففزایش زیا گیری و بحث:نتیجه

مستان زاز دوره  بعد یدمثلیمختلف جهت تول یهاحضور گونه یلدلتواند بهیتنوع در بهار م یهاشاخص یزانم و افزایش باشد یصدف

 .خوانی داردر همکه با ترکم ماکروبنتوز در بها باشد یگذران
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 قدمهم
بومي،  مجموعه جزهخزر ب زي دريايکف مهرگانبي کنوني ترکيب       

شيرين است که اي آتالنتيکي و مجموعه آبشامل مجموعه مديترانه

هايي اند. عالوه بر آن گونههاي مختلف وارد درياي خزر شدهدر زمان

ال به درياي خزر نيز در اواخر دوران يخبندان از درياهاي قطب شم

)مثل  طور تصادفي و ناخواستهههاي ديگري نيز يا باند.گونهوارد شده

منظور بومي شدن، به درياي خزر وارد ( و يا بهMytilasterنرمتن 

هاي مختلفي گونه 1954سال  دن در-کانال ولگا از افتتاح اند. بعدشده

ها دو گونه ازجمله آن اند،از اين طريق به درياي خزر نفوذ کرده

 harisi) (Rhitropanopeus گرد خرچنگ ، (.Balanus spp)پوستسخت

از مطالعات  برد. پس توان ناممي ارinvalida  (Hypania) نرمتن و يک

ماهيان توسط متخصصين هاي غذايي تاسزيادي که بر روي سفره

دانشگاه مسکو و ونيرو )بيرشتين و ديگران( انجام گرفت سرانجام در 

( به Abra ovataاي آبرا )تعدادي کرم نرئيس و دوکفه 1939سال 

 گونه و زيرگونه 16طورکلي ه(. ب2، 1درياي خزر انتقال داده شدند )

ماکروبنتوز از درياي سياه و درياي آزوف به درياي خزر معرفي و يا 

دار در سنوات اخير نفوذ شانه(. 3اند )صورت تصادفي وارد شدهبه

Mnemiopsis leidyi آن، تاثيرات وسيعي  سريع خزر و ازدياد به درياي

بر روي شبکه غذايي اين اکوسيستم گذاشته و باعث تحوالتي در  

(. 5، 4اي جوامع آبزي آن گشته است )ميزان تراکم و ترکيب گونه

شمسي، در منطقه جنوبي درياي خزر، يک موجود  80در اوايل دهه 

ظاهر  Streblospio gynobranchiataهاي پرتار به نام جديد از کرم

عنوان زي، بهمهرگان کفسرعت توانست در بين بي (، که به6شد )

از فراواني ماکروبنتوز  %60و هم اکنون بيش از  موجود غالب درآيد

هاي ديگر . عالوه بر آن در رده(7دهد )درياي خزر را تشکيل مي

پوستان، سخت در رده کهاين آمد، ازجمله وجودهب تغييراتي هم زيانکف

( و کوماسه Amphipodaناجورپايان ) هايدر راسته ايگونه تنوع ميزان

(Cumacea) کفههاي دوتوده صدفزي و فراواني ميزان و( ايBivalvia )

اي بيش .  از نکات مهم ديگر، وابستگي تغذيه(7، 9 ،8) يافتکاهش 

ت. درصد ماهيان اقتصادي درياي خزر به اين موجودات اس 80از 

خزر در مراحل اوليه زندگي و اغلب  ماهيان دريايهاي تاسهمه گونه

کنند. ماهيان ها در طول زندگي خود از اين موجودات تغذيه ميآن

استخواني ارزشمند اين دريا نظير ماهي سفيد، سيم، کلمه و کپور 

برون( از نرئيس، کوروفيد خوار هستند. ماهي سوروگا )ازوننيز کفزي

ماهي از گاماروس، ماهي سيم از آمفارتيده، اليگوکت ، تاسو ميزيدها

عنوان تنان و کوماسه بهو کوماسه،ماهي کلمه از خرچنگ گرد، نرم

(.  غذاي اصلي ماهي سفيد هم 1کنند )غذاي اصلي خود استفاده مي

که اطالعات در خصوص با توجه به اين(. 10) اي استتنان دوکفهنرم

دليل هخزر ب کل سواحل جنوبي درياي وز درپراکنش ماکروبنت وضعيت

برداري دچار نقصان شده بود لذا هدف از کمبود اعتبارات در نمونه

توده اي، پراکنش محلي، تراکم و زياين تحقيق، بررسي تنوع گونه

مختلف در سواحل  هايخطدر نيمزي کف مهرگانيب مختلف هايگونه

 باشد.لستان( مي)گيالن، مازندران و گدرياي خزر جنوبي 

 

 هامواد  و روش
خط عمود بر ساحل انتخاب گرديد که از غرب به شرق نيم 8      

عبارت بودند از آستارا، انزلي، سفيدرود، تنکابن، نوشهر، بابلسر، 

 30و  10، 5نقطه در اعماق  3خط بر روي هر نيم. اميرآباد و ترکمن

 يکيموجودات بنت يرسبر يعنوان ايستگاه انتخاب گرديد. براهمتر ب

 Van)برداري از ماکروبنتوزها توسط يک گرب در هر ايستگاه نمونه

Veen)  مترمربع انجام شد. محتويات سانتي 15×15با سطح مقطع

ميکرون  500هر گرب در عرشه شناور با استفاده از الک با چشمه 

هاي درصد در ظرف 10توسط آب دريا شستشو و بعد با فرمالين 

محتويات  مجدداً آزمايشگاه در (.11) يدگرد يتتثب ليتري يک پالستيکي

ميکرون عبورداده شده و بعد از شستشو در  500درون ظرف از الک 

ها مورد شناسايي و شمارش قرار زير لوپ پس از حذف زوائد، نمونه

. (12) شد عيينت جداگانه طورهها بو وزن خاکستر آن گرفته و وزن تر

شده  يجداساز يهانمونه D5000مدل يوميکروسکوپاستر از با استفاده

 ييشناسا يدها از کلگونه ييقرار گرفتند. جهت شناسا ييشناسا مورد

طور جداگانه شمارش ه(. سپس موجودات ب13موجود استفاده شد )

 حساس ، با استفاده از ترازويکاغذ صافي روي کردن و پس از خشک

 يينتع ي(. برا14گيري شد )اندازه هاتر آن گرم وزن 0001/0دقت  با

)%(،  يمحل پراکنش D کهييجا استفاده شد يرز از فرمول يپراکنش محل

Ni.st شد و  يددر آن ص يکه نمونه ماه ييهايستگاهتعداد اN.st 

 :(15باشد )يم  يبردارنمونه يهايستگاهتعداد کل ا

 
 Shannon) شانون صشاخ از استفاده با :(Diversity) ايگونه.تنوع       

Indexکه در آن  (16شد ) تعيين رابطه زير ( طبقH´=شانون، شاخص 

ni تعداد کل افراد متعلق به=i   ،امين گونهn تعداد کل افراد نمونه و=

sباشدمي ها=تعداد کل گونه: 

 
 دو کهاين احتمال شاخص اين سیمپسون: تنوع شاخص       

 زمان(  يک در يک مکان )يا از و شوند انتخاب تصادفي طوربه موجود

 تربيش اکولوژي دهد. درمي نشان را باشند مجزا گونه دو به متعلق



 Journal of Animal Environment, Vol. 13, No. 4, Winter 2022               1400 زمستان، 4، شماره 13زیست جانوری، سال فصلنامه علمی محیط

219 

گيرد مي قرار استفاده مورد بوم يک زيستي تنوع کميت تعيين براي

 :است زير شرحبه و ( 16)

 
  Dکه براي بررسي شاخص مارگالف از فرمول زير استفاده شد جايي

مونه نتعداد کل  Nاد افراد گونه در ايستگاه و تعد Sمارگالف،  شاخص

 :باشدهاي مختلف ميدر ايستگاه

 
جهت رسم جداول،   Excel 2007افزار ها از نرمجهت تحليل داده

ها ها و برخي محاسبات استفاده گرديد. تحليل و توصيف دادهگراف

با (. نخست 17) انجام گرفت  18SPSS versionافزار با استفاده از نرم

هاي مربوط به تراکم  اسميرنوف، داده -استفاده از آزمون کولموگراف

برداري، نمونه دوره طول گونه( در و خانواده رده، تفکيک ماکروبنتوزها )به

مورد آزمون نرمال قرار گرفتند. براي آزمون مقايسه دو به دو بين 

درصد صورت  5و در سطح  (ANOVA)ها، آناليز واريانس ميانگين

 (18ت )گرف

 

 نتایج

خانواده که متعلق  8گونه از  16مجموع  مطالعه در ينا يدر ط       

(، رده Polychaetaرده پرتاران ) (،Olychaetaتاران )کم يهارده 5به 

Malacostraca  وHexanauplia رده  و پوستانشاخه سختيراز ز

. از رده  قرار گرفتند ييشناسا مورد که اند( بودهBivalviaها )يادوکفه

پوستان شاخه سختيرز گرفت. قرار ييشناسا مورد گونه 4 پرتار يهاکرم

 يهاها را نسبت به ردهتعداد گونه ترينيشگونه، ب 11با دارا بودن 

)جدول  يدگرد ييگونه شناسا 1تنها  ياداشت و از رده دوکفه يگرد

 %24، رده پرتاران با %65پوستان با شاخه سخت يرزدر مجموع (. 1

و  ترينيشب يبترتبه %6تاران هر کدام با ها و کميادوکفه يهاو رده

 خود اختصاص داده بودند.هها را بگونه يفراوان ينترکم

 

 1397-98هاي هاي مختلف ماکروبنتوز شناسایی شده در سواحل جنوبی دریاي خزر طی سال: گونه1جدول 

و پراکنش ماکروبنتوزها در اعماق مختلف  يچگونگ: پراکنش       

که آمده است. چنان 2در جدول  يبردارگانه نمونههشتهاي خطنيم

مطالعه  ينا يگروه ماکروبنتوز که در ط 17 ينگردد از بيمشاهده م

 يهاکرم گروه ازو دو  (Oligochaetaتار )کم يهاکرم شد، فقط مشاهده

 Hediste diversicolorو Streblospio gynobranchiata به متعلق پرتار

حضور  يبردارنمونه هايخطنيم واعماق  يدر تمام که باشنديم

خط يمجز نهب C. glaucum( گونه Bivalvia) يااند و از دوکفهداشته

ها خطيمتمام ن در متر که حضور نداشت 10و  5 يهاو عمق يدرودسف

 يگرد يهاگروه پراکنش يتوضع است. داشته حضور مختلف هايو عمق

در  يبردارنمونهو فصول مختلف از اعماق  يکماکروبنتوز در هر 

از نظر پراکنش محلي نتايج نشان داد که رده  آمده است. 3جدول 

%( و از  100ترين پراکنش محلي )( داراي بيشPolychaetaپرتاران )

 Cardiophila و Pterocuma sowinskyiهاي گونه Malacostraca رده

baeri (3%( بودند )جدول  2/8ترين پراکنش محلي )داراي کم. 
 

 

 

 

Phylum Subphylum Class Order Familly Scientific name 

 
- Oligochaeta - - Oligochaeta 

Annelida - Polychaeta Phylodocida Nereididae Hediste diversicolor (O.F. Müller, 1776) 

Annelida - Polychaeta Phylodocida Spionoidae Streblospio gynobranchiata Rice & Levin, 1998 

Annelida - Polychaeta Terebellida Ampharetidae Hypania invalida (Grube, 1860) 
Annelida - Polychaeta Terebellida Ampharetidae Hypaniola kowalewskii (Grimm, 1877) 

Arthropoda Crustacea Malacostraca Amphipoda Pontogammaridae Niphargoides caspius (Grimm, 1894) 

Arthropoda Crustacea Malacostraca Amphipoda Pontogammaridae Stenogammarus carausui (Derzhavin & Pjatakova, 1962) 
Arthropoda Crustacea Malacostraca Amphipoda Pontogammaridae Stenogammarus macrurus (G.O. Sars, 1894) 

Arthropoda Crustacea Malacostraca Amphipoda Pontogammaridae Stenogammarus similis (G.O. Sars, 1894) 

Arthropoda Crustacea Malacostraca Amphipoda Pontogammaridae Stenogammarus compressus (Sars G.O., 1894) 
Arthropoda Crustacea Malacostraca Amphipoda Behningiellidae Cardiophilus baeri G.O. Sars, 1896 

Arthropoda Crustacea Malacostraca Cumacea Pseudocumatidae Pseudocuma  graciloides Sars, 1894 

Arthropoda Crustacea Malacostraca Cumacea Pseudocumatidae Pterocuma pectinatum (Sowinsky, 1893) 
Arthropoda Crustacea Malacostraca Cumacea Pseudocumatidae Pterocuma sowinskyi (Sars, 1894) 

Arthropoda Crustacea Malacostraca Cumacea Pseudocumatidae Schizorhamphus eudorelloides (Sars, 1894) 

Arthropoda Crustacea Hexanauplia Sessilia Balanidae Amphibalanus improvisus (Darwin, 1854) 
Mollusca - Bivalvia Cardiida Cardiidae Cerastoderma glaucum (Bruguière, 1789) 
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 1397-98هاي هاي مختلف سواحل جنوبی دریاي خزر طی سالها و عمقخطزیان در نیمهاي مختلف کف: پراکنش گونه2جدول 

 نوشهر بابلسر امیرآباد ترکمن

زيموجودات کف  عمق به متر 

30 10 5 30 10 5 30 10 5 30 10 5 

* * * * * * * * * * * * Oligochaeta 

* * * * * * * * * * * * Hediste diversicolor (O.F. Müller, 1776) 

* * * * * * * * * * * * Streblospio gynobranchiata Rice & Levin, 1998 

- * * - * - * * * - - - Hypania invalida (Grube, 1860) 

* * * * * * * * * * * * Hypaniola kowalewskii (Grimm, 1877) 

- - - - - - - - - - - * Niphargoides caspius (Grimm, 1894) 

- - - - - - - - - * * * Stenogammarus carausui (Derzhavin, 1962) 

- - - - - - - - - - - * Stenogammarus macrurus (G.O. Sars, 1894) 

- - - - - - - - * - * * Stenogammarus similis (G.O. Sars, 1894) 

- - - - - - - - - - - * Stenogammarus compressus (Sars G.O., 1894) 

- - - - - - - - - * * * Pseudocuma graciloides Sars, 1894 

- - - - - - - - - * * * Pterocuma pectinatum (Sowinsky, 1893) 

- - - - - - - - - - - - Pterocuma  sowinskyi (Sars, 1894) 

- - - - - - - * * - - - Schizorhamphus eudorelloides (Sars, 1894) 

- - - - - - - - - - - - Cardiophilus baeri G.O. Sars, 1896 

* * * * * - * * * - - - Amphibalanus improvisus (Darwin, 1854) 

* * * * * * * * * * * * Cerastoderma glaucum (Bruguière, 1789) 

 

 

 

 

 

 

 

 تنکابن
  

 سفیدرود

  

 انزلی
  

 آستارا

  عمق به متر زيدات کفموجو 
30 10 5 30 10 5 30 10 5 30 10 5 

* * * * * * * * * * * * Oligochaeta 

* * * * * * * * * * * * Hediste diversicolor (O.F. Müller, 1776) 
* * * * * * * * * * * * Streblospio gynobranchiata Rice & Levin, 1998  

- - - - - - - - - - - - Hypania invalida (Grube, 1860)  

* * * - * * * * * - - - Hypaniola kowalewskii (Grimm, 1877)  

- - - - - - - - - - - - Niphargoides caspius (Grimm, 1894) 

- * * - - - - * * - - * Stenogammarus carausui (Derzhavin , 1962) 

- * * - - - - - * - - - Stenogammarus macrurus (G.O. Sars, 1894) 

- * - - - - - - 
 

- - * Stenogammarus similis (G.O. Sars, 1894) 

- * * - - * - - * - - - Stenogammarus compressus (Sars G.O., 1894) 

- - * - - - - - * * - - Pseudocuma graciloides Sars, 1894  

* * * - - * - * * - * * Pterocuma pectinatum (Sowinsky, 1893)  

- - - - - - - - * - - - Peterocuma sowinskyi 

* - - - - - - - * - - - Schizorhamphus eudorelloides (Sars, 1894) 

- - - - - - - - - - - * Cardiophilus baeri G.O. Sars, 1896  

- - - - - - * * - * * * Amphibalanus improvisus (Darwin, 1854)  

* * * * - - * * * * * * Cerastoderma glaucum (Bruguière, 1789)  
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شکل : مختلف هايخطنیم در ماکروبنتوزها تودهو زي تراکم      

هاي مختلف خطخطاي معيار( ماکروبنتوز در نيم±)ميانگين تراکم  1

ترين ميزان تراکم ترين و بيشکه کم داد دهد. نتايج نشانرا نشان مي

عدد در مترمربع  477±2/88ميانگين ترتيب در نيم خط بابلسر با به

 مترمربع ثبت شد عدد در 931±1/187 سفيدرود با ميانگين خطو نيم

را نسبت  تراکم ترينيشبو  بود S. gynobranchiataگونه  متعلق به که

 تودهزي ميانگين چنين بررسي. همداد خود اختصاصهها بگونه يربه سا

 توده بهقل و حداکثر زيکه حدا داد مختلف نشان هايخطدر نيم

گرم در مترمربع و  6/0±2/0خط سفيدرود با ميانگين ترتيب در نيم

دست هگرم در مترمربع ب 6/43±1/15خط ترکمن با ميانگين نيم

 ترينبوده است که بيش C. glaucumآمد که مربوط به حضور گونه 

   (. 1داد )شکل  خود اختصاصهها بگروه به ساير را نسبت تودهزي

ماکروبنتوزها در فصول مختلف عمق توده و زي تراکم       

( يارمع خطاي±)توده کل يتراکم و ز يانگينم 2 شکل: بردارينمونه

دهد ينشان م يجدهد. نتايمختلف را نشان م يهاماکروبنتوز در فصل

 يانگينزمستان م فصل در يبترتتراکم به يزانم ترينيشو ب ينترکم که

 عدد 1256±2/246 ميانگين با بهار و مترمربع در دعد 2/81±408

 يهاتوده در فصليز يانگينم ين بررسچنيهم. شد ثبت مترمربع در

با  ييزدر پا يبترتتوده بهيمختلف نشان داد که حداقل و حداکثر ز

 6/33±4/11 ميانگين با بهار و مترمربع در گرم 72/4±26/2 يانگينم

 .C گونه حضور به مربوط که( 2 شکل) آمد دستهب مترمربع در گرم

glaucum ها گروه يرتوده را نسبت به سايز ترينيشبوده است که ب

از نظر تراکم و  يداري(. اختالف معن2 خود اختصاص داد )شکلهب

 (.P<05/0توده در فصول مختلف وجود داشت )يز

 شکل مختلف در تنوع در فصول هايشاخص تنوع: هايشاخص       

ي هادهد که ميزان شاخصن داده شده است. نتايج نشان مينشا 3

را  قدارترين مترين مقدار و در تابستان کمتنوع در بهار داراي بيش

با  هاتوان بيان کرد که ميزان اين شاخصمي 3 داشت. براساس شکل

ز ايييک افزايش در بهار شروع شده و در تابستان کاهش و سپس از پ

د وج خواکه در بهار به شود جايييشي شروع  ميتا زمستان روند افزا

 وهاي مختلف جهت توليدمثلي دهنده حضور گونهرسد که نشانمي

 شرايط محيطي آب بستگي داشته باشد.

 

پراکنش 

 محلی

 بهار تابستان پاییز زمستان
 موجودات کفزي

30 10 5 30 10 5 30 10 5 30 10 5 

7/91  * * * - * * * * * * * * Oligochaeta 

100 * * * * * * * * * * * * Hediste diversicolor (O.F. Müller, 1776) 

100 * * * * * * * * * * * * Streblospio gynobranchiata Rice & Levin, 1998 

7/41  * - - - - - - * - * * * Hypania invalida (Grube, 1860) 

100 * * * * * * * * * * * * Hypaniola kowalewskii (Grimm, 1877) 

7/16  - - - - - - - - * - - * Niphargoides caspius (Grimm, 1894) 

7/66  * * * - * * - - * - - * Stenogammarus carausui (Derzhavin, 1962) 

25 - - * - - * - - - - * - Stenogammarus macrurus (G.O. Sars, 1894) 

50 - * - - * * - * * - - * Stenogammarus similis (G.O. Sars, 1894) 

7/41  - - * - - * - - * - * * Stenogammarus compressus (Sars G.O., 1894) 

50 - - * - - - * - * * * * Pseudocuma graciloides Sars, 1894 

7/66  - - * - * * - * * * * * Pterocuma pectinatum (Sowinsky, 1893) 

3/8  - - - - - - - - - - - * Peterocuma sowinskyi 

7/41  - - * * - - - - * - * * Schizorhamphus eudorelloides (Sars, 1894) 

3/8  - - - - - - - - - - - * Cardiophilus baeri G.O. Sars, 1896 

3/83  * * * - * - * * * * * * Amphibalanus improvisus (Darwin, 1854) 

7/91  * * * - * * * * * * * * Cerastoderma glaucum (Bruguière, 1789) 
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 بحث 
هاي مختلف تابعي زيان در مناطق و زمانجمعيتي کف تغييرات       

از عوامل متعدد ازجمله خصوصيات زيستي گونه، ساختار بستر دريا، 

و شيميايي  فيزيکي و خصوصيات ماهيان ايتغذيه غذايي و نقش فراواني

منطقه  (. در طي اين بررسي، در19ها بستگي دارد )زيست آن محيط

گونه از ماکروبنتوزها مورد شناسايي  17جنوبي درياي خزر، تعداد 

هاي دهد که تعداد گونهقرار گرفته است. مطالعات گذشته نشان مي

هاي دستخوش تغييراتي شده است. شناسايي شده در زمان

Katunin  وPourgholam، هاي شناسايي شده در سواحل تعداد گونه

 57برابر با  ،و همکاران Hosseini، (2) گونه 54 جنوبي درياي خزر را

 Soleimaniو  (8) گونه 24 تعداد ،همکارانو  Hashemian، (20) گونه

Roudi  که در مطالعه نمودند درحالي را گزارش( 21)گونه  33برابر با

هاي گذشته داراي گونه گزارش شد که نسبت به سال 16حاضر 

دليل روش تواند بهمي تغييرات چشمگيري بوده است که اين امر

تغييرات آب و هوائي، حضور  برداري،برداري، زمان و مکان نمونهنمونه

محيطي زيست هايدريا و آلودگي در بستر غيربومي، تغييرات هايگونه

هاي مذکور نشان دخالت داشته باشند. مقايسه نتايج حاصل از پروژه

ر در رده سخت ترين تغييهاي مختلف، بيشدهد که در بين ردهمي

هاي مختلف راسته بين است و در وقوع پيوسته( بهCrustacea) پوستان

 Amphipodaها مربوط به راسته گونه کاهش تعداد ترينرده، بيش اين

گونه متعلق به آن مشاهده  29، تعداد 75و  73هاي که در سال است

 15به  89گونه و در سال  12اين تعداد به  87شده است، در سال 

تعداد گونه راسته دوجورپايان  مطالعه حاضر يافته است. در کاهش عدد

(Amphipoda به )گونه کاهش يافته است.  12Afraei Bandpei  و

در ( Amphipodaاعالم نمودند که از راسته دوجورپايان ) ،همکاران

گونه شناسايي  5 تعداد گهرباران، خزر و در منطقه درياي جنوبي سواحل

 Stenogammarous compresus گونه به متعلق فراواني رينتبيش که شدند

با  Niphargoides caspiusترين فراواني مربوط به گونه و کم %68با 

در  1996و  1995ميرزاجاني و کيابي در طي سال هاي % بود.  2

گونه از اين راسته را  20متر سواحل جنوبي تعداد  100تا  2اعماق 

از رده مذکور نيز در طول  Cumaceaسته (. را23شناسايي کرده اند )

اين مدت، تغييرات زيادي از لحاظ تعداد گونه داشته است، بدين 

که در  بودهگونه  14، مشتمل بر 75و  73هاي ترتيب که در سال

گونه( و در بررسي کنوني با  7) يافتهبه نصف آن کاهش  87سال 

( 24اران )و همک Hashemianگونه رسيده است.  10 کمي افزايش به

( گزارش نمودند که از رده 21و همکاران ) Soleimani Roudiو 

  Cerastoderma glaucumو Abra ovata گونه دو (Bivalvia) هاايدوکفه

 Cerastoderma گونه يک فقط حاضر مطالعه در کهجايي گرديد شناسايي

 
 هاي مختلف در سواحل جنوبیخط: میانگین تراکم ماکروبنتوز در نیم1شکل 

 1397-98هاي دریاي خزر طی سال
 

 
: میانگین تراکم ماکروبنتوز در فصول مختلف در سواحل جنوبی  2 شکل

 1397-98هاي دریاي خزر طی سال
 

 
اي ماکروبنتوز در فصول مختلف در هاي تنوع گونه: تغییرات شاخص3 شکل

 1397-98هاي سواحل جنوبی دریاي خزر طی سال
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glaucum هاي دهه هفتاد عالوه بر دو مشاهده شده ولي در بررسي

  Didacna protracta ،Mytilaster lineatusشامل  گونه ديگر فوق سه گونه

ترکيب کيفي  کم اند. تنوعداشته حضور نيز Dreissena polymorphaو 

ترتيب که باشد، بدينمي تاثير وضعيت بستر اي تحتدوکفه هايصدف

Mytilaster lineatus  وDresina polymorpha اي چسبنده موجودات

توانند در شرايطي که بستر، آرام و بدون حرکت است هستند که مي

دليل رسد زندگي کنند و بهکه حرکت بستر به حداقل ميو يا جايي

(. 2گردد )ها نامساعد ميگسترش بسترهاي لجني، شرايط زيست آن

هاي ماکروبنتوزي بنابراين، مطالعه حاضر نشان داد که بر خي از گونه

اکنون ها حضور داشتند همبرداريهاي گذشته در نمونکه در ساله

هاي فوق، تري دارد. عالوه بر ردهشيندارند که نياز به تحقيق ب حضور

( رخ Polychaetaدر طول اين سه دهه تغيير مهمي در رده پرتاران )

از دهه Streblospio gynobranchiata  گونه که معنيداده است، بدين

صورت موجود غالب در به توانسته است در بين ماکروبنتوزها 1380

اعالم نمودند که ميانگين کل ، Pourgholamو  Katunin(. 25آيد )

 5360فراواني ماکروبنتوزها در سواحل جنوبي درياي خزر برابر با 

گرم بر  767/10توده برابر با نمونه در مترمربع و ميانگين کل زي

توده طورکلي ميانگين کل تراکم و زيه. ب(2) مترمربع بوده است

هاي گذشته داراي خزر طي سال جنوبي درياي ماکروبنتوز در سواحل

نمونه در متر  3980±996ترتيب برابر با هنوسانتي بوده است که ب

نمونه   5976±583 ( و10مترمربع ) در گرم 932/36±231/5مربع و 

( گزارش گرديد. 21مترمربع ) در گرم 675/43±402/11مترمربع و  در

فراواني کل ماکروبنتوزها  استاندارد( خطاي±) ميانگين ر،حاض مطالعه در

نمونه در مترمربع و  4007±2097در سواحل جنوبي درياي خزر 

در مترمربع  گرم 036/90±131/47 توده اين موجوداتزي کل ميانگين

خواني مه (8) و همکاران Hashemianدست آمد که با مطالعات هب

به  نسبت اخير هايسال در ماکروبنتوزتوده تراکم و زي کاهش علت دارد.

هاي زمان و مکان برداري،نمونه دليل روشتواند بهگذشته مي هايدهه

برداري، عوامل محيطي و تغييرات جنس بستر بستگي داشته نمونه

که ميزان شاخص  نمودند گزارش ،و همکاران Soleimani Roudi باشد.

 4/1تا  22/0زر از شانون ماکروبنتوز در سواحل جنوبي درياي خ

ترين مقدار متعلق به نيم خط آستارا و در که بيشطوريهمتغير بود ب

 20خط انزلي و عمق ترين مقدار مربوط به نيممتر و کم 100عمق 

ترين مقدار شاخص شانون . در مطالعه حاضر بيش(9) متر بوده است

 57/1ترين مقدار شانون در فصل تابستان با و کم 60/2در بهار با 

 دليل نزديک شده به دوره توليدتواند بهدست آمد که اين امر ميهب

هاي مختلف در نوار ساحلي و عمق مثلي )افزايش دما( و حضور گونه

توده يز يشکه، افزا ينا يريگيجهنتمتر بوده است.  30تر از کم

 بزرگ يلدلتواند بهيمقابل کاهش تراکم آن م در يادوکفه يهاصدف

 يهاشاخص يزانم يشباشد و افزا يودن و داشتن پوسته صدفجثه ب

 يدمختلف جهت تول يهاحضور گونه يلدلتواند بهيتنوع در بهار م

ماکروبنتوز در بهار  کمباشد که با تر يگذراناز دوره زمستان بعد مثلي

تر و پراکنش بنابراين براي دستيابي به اطالعات بيش دارد. يخوانهم

 ها در اعماق باالتر و مقايسه آن با مطالعات گذشته،و فراواني گونه

هاي گشت و انجام تحقيقاتي کشتي اندازيراه تامين اعتبار براي

 تحقيقاتي ضرورت دارد. 

 

 تشکر و قدردانی
حل اکولوژيک سوا پايش نهايي طرح تحقيق بخشي از گزارش اين       

 01-78-12-046-97032متر با کد  30جنوبي درياي خزر تا عمق 

. کشور تصويب شد شيالتي علوم تحقيقات باشد که از سوي موسسهمي

. گرددمي کشور تشکر شيالتي تحقيقات علوم از رياست محترم موسسه

ر اري دثاني و احمدنژاد براي همکقايان کيهانآ ،از کارشناسان بخش

هت ج رستمي بهکاردر آقاي محمد از گردد.مي سپاسگزاري بردارينمونه

 شود.ها قدرداني ميو جداسازي نمونه شستشو
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