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 1396 فروردینتاریخ پذیرش:            1395 دی تاریخ دریافت:

 چکیده

مین منظور، هزی امری بدیهی بر آلودگی آب است. بهامروزه اثرات زیست محیطی ناشی از پرورش ماهی بر کیفت آب و جوامع کف 

ان در محدوده حصارهای پرورشی ماهیان خاویاری صورت گان خلیج گرگمهرهای جهت بررسی پراکنش، فراوانی و توده زنده بزرگ بیمطالعه

و  50، 25، 5ترتیب شامل مرکز حصار، تکرار به 3ایستگاه با  5انجام شد.  1395ماه الی تیر 1394صورت فصلی از مرداد گرفت. تحقیق به

متر( صورت سانتی 20×25مترمربع ) 05/0ا سطح بردار ون وین گرب ببرداری از بستر توسط نمونهنظر گرفته شد. نمونهمتری از حصار در 100

تنان شاخه بزرگ جانوری شامل نرم 3خانواده از  10جنس و  11توده هر گروه تعیین گردید. در مجموع گرفت. تراکم، درصد فراوانی و میزان زی

(Mollusks) بندپایان ،(Arthropods)ها ، کرم(Annelids) ها در طول ترین درصد فراوانی نمونهده بیشدست آمهمشاهده شد. براساس نتایج ب

ترتیب به (Gastroppda)از شکم پایان  (Cochliopidae)و کوکلیپویده  Pyrgulidae (Hydrobiidae)سال متعلق به خانواده پیرگولیده 

%  بودند. نتایج نشان  05/0ا ب (Crustacean)پوستان از سخت (Gammaridae)ترین آن متعلق به خانواده گاماریده کم، %05/26% و  83/33

ترین فراوانی ترین و کمعدد( بود. بیش 3410از خانواده پیرگولیده ) .Pyrgohydrobia spترین پراکنش و فراوانی متعلق به جنس داد، بیش

 3های راوانی مربوط به ایستگاهترین فترین و کمعدد( بود. بیش 2044عدد( و بهار ) 3263ترتیب مربوط به فصل پاییز )شده بههای مشاهدهگونه

کفزی در اطراف حصارهای داری در پراکنش فراوانی جوامعحال، مطالعات نشان داد که تفاوت معنیعدد بود. با این 1821و 2469ترتیب با به 1و 

 (.p>05/0) پرورشی دیده نشد
 

 ن، دریای خزرتوده، ماهیان خاویاری، خلیج گرگاکیفیت آب، آلودگی آب، زی کلمات کلیدی:

 s.farhangi@yahoo.com :* پست الکترونیکی نویسنده مسئول

 

 

 

 

 سیدعباس حسینی: گروه شیالت، دانشکده شیالت و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی، گرگان، ایران 

 حجتاله جعفریان: گروه شیالت، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه گنبد کاووس، صندوق پستی: 4971799151 

 رسول قربانی: گروه شیالت، دانشکده شیالت و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی، گرگان، ایران 

 محمد هرسیج: گروه شیالت، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه گنبد کاووس، صندوق پستی: 4971799151 

 محمد سوداگر: گروه شیالت، دانشکده شیالت و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی، گرگان، ایران 

  

mailto:s.farhangi@yahoo.com


  ....گانمهرهه بزرگ بیندزدهتومطالعه اثرات پرورش ماهیان خاویاری بر پراکنش، تراکم و فرهنگی و همکاران                               

348 
 

 مقدمه
 رقيشبجنو در و رانندزما يیادر خليجترین بزرگ نگرگا خليج       

 يیادر تأثير تحت نگرگا خليج شناسيبوم .ستا قعوا یااین در

 و شدر در و دارد ارقر ميانكاله هجزیرشبه و ورمجا يهارود ران،ندزما

 مهاجر نپرندگا بجذ و فيوغضر اني وستخوا نماهيا ن،بزیاآ تكثير

اهيان هاي مهم در این راستا میكي از گونه مهمي دارد. نقش مستانيز

 خاویاري است. 

( Acipenseridae) هيانماستا خانواده انعنوبه که ريیاوخا نماهيا       

 هستند ينظيرکم يهاگونه ،شوندمي شناخته (Sturgeon) وژنسترا و

 کنندمي یستر زخز يیاوِیژه در درنقاط مختلف جهان و به در که

 و خزر دریاي بر حاکم تلخ هايواقعيت به توجه با (.1382)ستاري، 

 دریاي حاشيه کشورهاي شيالت توسط اصولي مدیریت اعمال عدم

 در. دارد ادامه چنانهم خاویاري ماهيان طبيعي ذخایر کاهش خزر

 حوضه خاویاري ماهيان ذخایر از حمایت موازاتبه شرایطي چنين

 وشتگ توليد منظوربه ماهيان این تجاري پرورش به توجه ر،خز دریاي

 کشور طقمنا از بسياري و باشدمي برخوردار ايویژه اهميت از خاویار و

 توجه مورد مناطق از یكي. باشندمستعد مي بسيار امر این براي

امر  لذا در کنار توجه به این. است گرگان خليج و خزر دریاي سواحل

ب و آهاي ناشي از پرورش و تاثير آن بر کيفيت گيمهم، همواره آلود

 اي برخوردار است.زي از اهميت ویژهمهره کفجوامع بي

 و دهوب بيآ يهاهیستگاز یياغذ هنجيرز از بخشي هازبنتووماکر       

نمایند مي مينأترا  نماهيا هیژوبه يبزآ يهاگونه از ريبسيا یياغذ زنيا

(Narwani و Mazumder ،2012). کفزي قادر مهرگاناکثر بزرگ بي

بت به ها نسهاي آلوده نيستند. مقاومت این ارگانيزمبه زندگي در آب

هاي متفاوتي نسبت به العملها شناخته شده است و عكسآلودگي

. این محيطي پنهان را نشان دهندآلودگي دارند و قادرند اثرات زیست

 گر تغييرات کيفي وخصوصيات موجب شده که این گروه بهترین نشان

؛ 1383؛ قانع، 1380 نفيسي، و احمدي)سالمت منابع آبي باشند 

Montajami  ،؛2012و همكارانSanz-Lázaro  وMarín ،2011.) 

. این کنديمآلي را مستقيماً معدني چنين موادهم زيجوامع کف

درصد از کل تنفس رسوب را تشكيل دهد.  15فرایند ممكن است تا 

 وادمدليل در دسترس بودن به زياستدالل، جوامع کف این دنبالبه

 توانند تا آستانه مشخصي رشد کنندآلي و افزایش ميزان آن، مي

(Banta  ،؛1999و همكارانSanz-Lázaro  وMarín ،2011.) 

گان خليج مهرتاکنون مطالعات مختلفي در زمينه شناسایي بي       

؛ هاشميان، 1388ان، گرگان صورت گرفته است )کوثري و همكار

(، لكن 1386؛ طاهري و همكاران، 1389؛ موسوي و همكاران، 1377

تر زي در این منطقه کماثرات مختلف پرورش ماهي بر جوامع کف

؛ عقيلي و همكاران، 1392مورد توجه بوده است )باقري و همكاران، 

زیستي  ودهمحد ميانكاله هجزیرشبه و نگرگا خليج گرچه(. ا1393

 یشافزا ،موقعبي و یهروبي صيد دجوو لي، وباشند مي هشدحفاظت

 یستز هميتا و سو یك از ورزيکشا و اريمددا ،صنعتي يهابفاضال

 ايبر یياغذ منابع از تربيش داريبرهبهر وملز و نگرگا خليج محيطي

 نداتومي که ستا مسائلي جمله از یگرد يسو از رکشو هیندزاف جمعيت

تر را در بررسي خصوصيات فراوان يهاهشوپژ نجامو ا تربيش توجه وملز

هاي مهم جهت خليج گرگان توجيه نماید. از طرفي یكي از برنامه

کشت ماهيان خاویاري در توسعه استان، افزایش و توسعه سطح زیر

تواند با ایجاد حصار در منطقه خليج گرگان است. این امر خود مي

زي منطقه پراکنش جوامع کف داري در فراواني وآلودگي تاثير معني

داشته باشد. لذا توسعه همگام با حفظ عوامل محيط زیستي از نكات 

روش پروري بهبسيار مهم در این زمينه است. توسعه صنعت آبزي

محصور )حصارهاي پرورشي( سبب افزایش مواد غذایي خارجي به آب 

زدن شود. این امر سبب برهم و متعاقبا فرایند یوتریفيكاسيون مي

 از فهدشود. لذا زي ميعوامل کيفي آب و تغيير در ساختار فون کف

 زبنتووماکر مختلف يهاگونه شناسایيضمن بررسي و  تحقيق ینا منجاا

ها را در محدوده حصارهاي ن، نحوه توزیع و پراکنش آنگرگا خليج

پرورشي نشان داده و تاثير احتمالي ناشي از پرورش را بر ساختار فون 

 دهد.نشان ميزي کف
 

 هامواد و روش
وابع بندرترکمن از ت -منطقه مورد مطالعه در جزیره آشوراده       

د. هاي پرورش ماهيان خاویاري بواستان گلستان و در محدوده حصار

شي ایستگاه مطالعاتي از نقطه مرکزي حصار پرور 5براي این منظور 

ر ق و غرب درنظمتري در جهات جنوب، شر 100و  50، 25، 5تا نقاط 

 1 برداري در جدولهاي نمونه(. مختصات ایستگاه1گرفته شد )شكل 

 آمده است: 

 برداریهای نمونهمختصات ایستگاه  :1جدول

 عرض جغرافيایي طول جغرافيایي جهت شماره ایستگاه

E ً   26/39 َ 58 53 º مرکز حصار 1  N ً   3/53 َ53 36 º  

 

2 

E ً   05/39 َ 58 35  º جنوب  N ً   59/52 َ 53 36 º  

E ً   49/40 َ 58 53 º شرق  N ً   52/53 َ53 36 º  

 

3 

E ً   01/39 َ 58 53 º جنوب  N ً   01/52 َ53 36 º  

E ً   45/41 َ 58 53 º شرق  N ً   47/53 َ53 36 º  

 

4 

E ً   05/39 َ 58 53 º جنوب  N ً   09/51 َ53 36 º  

E ً   46/42 َ 58 53 º شرق  N ً   41/53 َ53 36 º  

 

5 

E ً   97/38 َ 58 53 º جنوب  N ً   48/49 َ53 36 º  

E ً   85/43 َ 58 53 º شرق  N ً   86/52 َ53 36 º  

 E ً   98/33 َ 58 º 53 N ً   52/52 َ53 º 36 غرب 
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 (Google earthری )برگرفته از ابردنمونههای موقعیت ایستگاه -ب ،موقعیت مکانی در خلیج –: نمایی از موقعیت مکانی: الف1شکل 

برداري از بستر زي نمونهمنظور بررسي وضعيت فون کفبه       

سانتي مترVan Veen (25×20  )بردار گرب مدل توسط دستگاه نمونه

برداري، محتویات درون وین صورت گرفت. بدین منظور پس از نمونه

هاي پالستيكي نایلونگرب، ابتدا درون تشتك ریخته و سپس توسط 

با مشخص کردن هر ایستگاه به آزمایشگاه انتقال یافتند. در آزمایشگاه 

و  1، 5/0هایي با چشمه ها با استفاده از الكسازي نمونهابتدا خالص

متر صورت گرفت )یعني مواد زائدي مثل شن و سنگریزه و ميلي 2

ها با ونهزي جدا شدند(. سپس نمآلي از موجودات کفلجن و مواد

آميزي گرم در هر ليتر آب مقطر رنگ 1ميزان محلول رز بنگال به

هاي بعدي آماده تثبت و جهت بررسي %4شدند و سپس با فرمالين 

 (. 1392؛ باقري و همكاران، 2012و همكاران،  Aboweiشدند )

با  دیش ریخته شد. نهایتاًها در پتريتر نمونهمنظور شمارش دقيقبه

مشاهده  40 تا 10 نمایيبا بزرگ  2000Leica, zoom مدل لوپ از استفاده

ها با استفاده از کليدهاي شناسایي موجود و شمارش شدند. نمونه

 ؛ 1380؛ دليناد و نظري، 1392شناسایي شدند )باقري و همكاران، 

Bouchard ،2004 ؛Gloeri  وMrkvicka ،2015 ؛Woźniczka  و

ها شمارش زي، نمونهي موجودات کف(. بعد از شناسای2011همكاران، 

شده و تراکم بر حسب تعداد در واحد سطح مقطع کاسچنگ محاسبه 

(. 1392مربع تعميم داده شد )باقري و همكاران، و سپس به یك متر

ها برحسب درصد در محيط محاسبه و نوسانات چنين فراواني نمونههم

 آن در فصول مختلف سال تعيين شد. 
 پالت اسپليت قالب در تصادفي کامل بلوک طرح در اهآزمایش       

 طرفه موردیك واریانس آناليز از استفاده با هاداده و اجرا زمان، در

 Excleافزارهاي با استفاده از نرم هاميانگين مقایسه قرار گرفتند. ارزیابي

داري در سطح معني LSDو با استفاده از آزمون دانكن   SPSS 16 و

 .فتگر صورت 05/0

        نتایج

نتایج  بردرای:نمونه هایایستگاه در شده شناسایی هایگونه       

هاي شناسایي شده متعلق به سه حاصل از تحقيق نشان داد که نمونه

 10رده،  4ها با تنان، بندپایان و کرمشاخه مهم جانوري شامل نرم

ده دست آمه(. براساس نتایج ب 2جنس بود )جدول  11خانواده و 

هاي شناسایي شده در طول سال متعلق به ترین فراواني نمونهبيش

پایان از شكم Cochliopidaeو  pyrgulidae (Hydrobiidae)خانواده 

(Gastroppda) ترین آن متعلق و کم %25/26% و  83/33ترتيب با با به

بود.   %05/0با  (Crustacean) پوستانسخت از Gammaridaeخانواده  به

ترین گروه شناسایي شده متعلق ين براساس جدول فوق بيشچنهم

ترین پراکنش و ها بيشخانواده بود که در بين آن 5تنان با به نرم

 بود.  Cardidaeاز خانواده  .Cerastoderma spفراواني متعلق به جنس 

 های شناسایی شده در طول سال:تغییرات فراوانی گونه       

داري را تغييرات معني سراستودرمده جنس دست آمهبراساس نتایج ب

(. p<05/0برداري در فصول سال نشان داد )هاي نمونهدر بين ایستگاه

 1ترین آن در ایستگاه کم و 3ترین آن در ایستگاه که بيشطوريبه

 1ایستگاه  تنها در فصل زمستان و در گاماروسمشاهده شد. جنس 

داري در ها اختالف معني(. در بين سایر گونه3مشاهده شد )جدول 

 (.p>05/0) برداري در طول سال دیده نشدهاي نمونهگاهتسبين ای

داري را اختالف معني پيرگوهيدروبياو  هلوبيا، آبرا، کاردیوهاي جنس

چنين براساس هم .(3()جدولp>05/0) در بين فصول سال نشان دادند

 3تگاه هاي شناسایي شده در ایسترین پراکنش صدفبيش 3جدول 

باشد. فراواني خرچنگ و نریيس با دور شدن از حصارهاي پرورشي مي

بود.  5 ها در ایستگاهترین فراواني آنکه بيشطوريداد، به افزایش نشان

ترتيب ، بهآبر، کاردیومترین فراواني مطالعه حاضر نشان داد بيش
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هاي ترین فراواني جنسمربوط به فصل تابستان و بهار بود و بيش

مطالعات نشان داد که  نيز مربوط به پایيز بود. پيرگوهيدروبياو  هلوبيا

هاي شناسایي شده در بين دار بودن تفاوت برخي جنسبا وجود معني

هاي برداري و فصول سال، در فراواني کل نمونههاي نمونهایستگاه

هاي داري بين ایستگاهشناسایي شده در طول سال اختالف معني

  (.4جدول ) (p>05/0)مشاهده نشد  بردارينمونه
 

 برداری در طول سالهای نمونهشناسایی شده از کفزیان با درصد فراوانی کل در ایستگاه هایجنس :2جدول 

 شاخه رده خانواده جنس فراوانی %

79/9 Cerastoderma sp. 
Cardiidae 

Bivalvia 

Molluscas 

36/7 Cardium sp. 

43/4 abra sp. Semelidae 

23/0 Dreissana sp. Dreisseniidae 
(Zebar  mussels) 

83/33 Pyrgohydrobia sp. Hydrobiidae/pyrgulidae 
Gastropods 

(snails) 25/26 Heleobia sp. Cochliopidae 

90/11 Balanus sp. Balanidae  
Crustacean 

 

 
Arthropods 

 
05/0 Gammarus sp. Gammaridae 

19/0 - Crab 

87/4 Nereis Sp. Nereidae 
Polychaeta Annelids 

01/1  Hypania Terebellida (Ampharetidae) 

10/0 Nematode sp. - Nematodes Nemathelminthes / Nematoda 

100  

 

مترمربع( 05/0)تعداد در سطح  زی به تفکیک ایستگاه و فصل در طول سالکف هایجنستغییرات فراوانی کل  :3جدول   

 
 دار در بين گروهحرف مشترک بيانگر عدم اختالف معني( 05/0هاست< p.) 

 مترمربع( 05/0داد در سطح برداری )تعهای نمونهها در بین ایستگاهتغییرات ساالنه فراوانی کل نمونه :4جدول        

 زمستان پاییز تابستان بهار ایستگاه

1 a37/8± 83/20 a81/7± 50/23 a46/44± 50/84 a03/8± 92/22 

2 a77/13± 42/37 a18/5± 33/16 a27/36± 25/65 a09/16± 83/43 

3 a91/22± 75/60 a60/29± 75/61 a99/18± 92/50 a66/12± 08/32 

4 a41/7± 83/22 a88/15± 50/47 a86/9± 67/24 a49/13± 75/42 

5 a93/8± 50/28 a94/24± 67/55 a44/21± 42/46 a69/22± 58/51 

 دار در بين گروهحرف مشترک بيانگر عدم اختالف معني( 05/0هاست< p.) 
 

های توده و درصد فراوانی گونهبررسی فراوانی، زی       

هاي گونه راوانيف توده و درصدفراواني، زي: در طول سال زیکف

صورت جداگانه در شناسایي شده در هر ایستگاه و فصل به

آمده است  5که در جدول طوريآمده است. همان 6و  5جداول 

هاي مشاهده شده در بين ترین فراواني کل گونهترین و کمبيش

 3263ترتيب مربوط به فصل پایيز )برداري بههاي نمونهایستگاه
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هاي چنين در بين ایستگاهدد( بود. همع 2044عدد( و بهار )

ترین عدد بيش 2469با  3برداري در طول سال، ایستگاه نمونه

هاي جنس بين در فراواني ترینکم عدد 1821با  1 و ایستگاه فراواني

ترین برداري، بيشهاي نمونهکل ایستگاه داشت. در شده شناسایي

 پيرگوهيدروبياس ترتيب مربوط به جنترین درصد فراواني بهو کم

( در فصل بهار بود. بر % 05/0( در فصل پایيز و نماتود )25/38%)

ترین بيش سراستودرماتنان، بين نرم دست آمده درهنتایج ب اساس

%( و در  90/12)  درصد فراواني را در بين فصول سال، در زمستان

ترین درصد . بيش%( 10/12) دارد 4ها در ایستگاه بين ایستگاه

 % بود.  82/33با  پيرگوهيدروبياطول سال نيز مربوط به  در انيفراو
 

 مترمربع( 05/0زی به تفکیک ایستگاه و فصل در طول سال )تعداد در سطح کف هایجنسفراوانی و درصد فراوانی  :5جدول 
 فراوانی % فراوانی ساالنه زمستان پاییز تابستان بهار 5 4 3 2 1 نمونه  

 79/9 987 90/12 03/5 87/10 57/12 99/5 10/12 90/10 07/10 43/10 سراستودرم

 37/7 743 87/8 70/2 83/10 20/9 81/5 98/11 63/5 85/6 96/7 کاردیوم

 43/4 447 02/3 69/1 24/2 06/13 44/5 87/3 75/5 70/4 65/1 آبرا

 23/0 23 26/0 28/0 25/0 10/0 14/0 24/0 36/0 20/0 16/0 دریزنا

 82/33 3410 31/32 25/38 44/32 14/30 41/35 89/27 55/34 86/36 33 پيرگوهيدروبيا

 24/26 2646 45/20 10/36 89/23 91/19 54/27 52/16 23/28 20/25 91/31 هلوبيا

 89/11 1199 84/14 81/9 51/13 93/9 94/11 30/19 40/9 74/10 71/9 باالنوس

 05/0 5 22/0 0 0 0 0 0 0 0 27/0 گاماروس

 19/0 19 47/0 12/0 08/0 10/0 55/0 12/0 12/0 05/0 05/0 خرچنگ

 87/4 491 61/5 87/4 84/4 04/4 22/6 27/7 89/3 63/3 73/3 نریيس

 01/1 102 99/0 07/1 06/1 88/0 96/0 73/0 01/1 23/1 10/1 هيپانيا

 1/0 10 26/0 09/0 0 05/0 0 0 16/0 46/0 0 نماتود

 100 10082 2318 3263 2457 2044 2186 1653 2469 1956 1821 فراواني کل
 

ترین ميزان که مشخص است بيشطوريهمان 6براساس جدول        

عدد  32610هاي شناسایي شده مربوط به فصل پایيز )تراکم نمونه

عدد در مترمربع(  20440ترین مربوط به فصل بهار )درمترمربع( و کم

زمستان توده در طول سال مربوط به فصل ترین ميزان زيبود. بيش

توده در بين ترین درصد زيگرم بر مترمربع( بود. بيش 47/1234)

در فصل زمستان  سراستودرمامربوط به جنس  شده شناسایي هاينمونه

 01/0توده مربوط به جنس نماتود )ترین وزن زيو کم %( 90/49) بود

هاي شناسایي در بين نمونه کليطورهبود. ب فصل بهار در گرم برمترمربع(

ها بود. ايتوده مربوط به رده دوکفهترین سهم تراکم و زي، بيششده

 (. 6غالب بود )جدول  سراستودرماها، ايکفهدر بين دو
 

 زی درفصول سال )تعداد در مترمربع(کفتراکم، بیوماس و درصد بیوماس جوامع  :6جدول 
 زمستان پاییز تابستان بهار فصل

متراک بيوماس% بيوماس تراکم نمونه  بيوماس% بيوماس تراکم بيوماس% بيوماس تراکم بيوماس% بيوماس 

87/233 2570 سراستودرما  15/31  2670 53/157  36/30  1640 88/109  73/19  2990 94/615  90/49  

2/169 1880 کاردیوم  54/22  2660 6/159  76/30  880 48/62  22/11  2010 01/203  44/16  

28/224 2670 آبرا  88/29  550 2/24  66/4  550 95/39  79/8  700 91 37/7  

8/4 20 دریزنا  64/0  60 8/13  66/2  90 6/21  88/3  60 15 22/1  

96/36 6160 پيرگوهيدروبيا  92/4  7970 82/47  22/9  12480 88/74  45/13  7490 94/44  64/3  

42/24 4070 هلوبيا  25/3  5870 22/35  79/6  11780 68/70  69/12  4740 44/43  30/2  

54/30 2030 باالنوس  06/4  3320 8/49  60/9  3200 6/105  96/18  3440 24/72  85/5  

45/0 50 - - - - - - - - - گاماروس  04/0  

6/4 20 خرچنگ  61/0  20 4/19  74/3  40 22 95/3  110 3/113  18/9  

58/21 830 نریيس  87/2  1190 71/10  06/2  1590 75/39  14/7  1300 4/49  4 

54/0 180 هيپانيا  07/0  260 78/0  15/0  350 05/1  19/0  230 69/0  06/0  

01/0 10 نماتود  001/0  - - - 30 03/0  005/0  60 06/0  004/0  

71/750 20440 فراواني کل  100 24570 86/518  100 32610 88/556  100 23180 47/1234  100 

 بحث

زي اطراف حصارهاي توده جوامع کفو زي تراکم پراکنش، بررسي       

يج گرگان از اهداف طرح حاضر بود. پرورشي ماهيان خاویاري درخل

 يهاکوسيستما در ژينرا لنتقاا در ايهیژو و مهم نقش زيکف معاجو

 ضعيتو یابيارز ايبر مناسبي رمعيا معاجو ینا مطالعه و نددار بيآ

 ادمو نشد معدني سرعت هانآباشد. مي بيآ کوسيستما یك یكيژکولوا

  (Heilskov گردندمي توباسر تهویه باعث و داده یشافزا را تسوبار ليآ
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 ،فصل ،ماد ،عمق مانند یكيژکولوا مختلف یطاشر (.Holmer، 2001و 

بندي رسوبات بستر روي پراکنش این موجودات نهدا و ليآادمو انميز

مطابقت  هاي حاضر کامالًاین امر با یافته(. Nybakke ،2001)موثرند 

تر اي کمبا بستر ماسه 1زیان در ایستگاه که فراواني کفطوريدارد، به

و 3ترین درصد فراواني متعلق به ایستگاه ها بود و بيشاز سایر ایستگاه

 فراواني تغييرات که شد مشاهده حاضر پژوهش با بستر گلي بود. در 5

کند، مي و مكاني تبعيت زماني چرخه از مشخصي طوربه زيکف جوامع

از بهار تا پایيز افزایش در فراواني مشاهده شد و در فصل که طوريبه

که در جدول طوريبه کاهش در فراواني کل دیده شد. زمستان مجدداً

 2044بهار با  دوره در زیانکف تنوع و فراواني ترینمشخص است، کم 7

نظر به عدد بود. 3263ترین فراواني و تنوع در دوره پایيز با بيش عدد و

 نور شدت کاهش علتبه ش فراواني در فصل زمستانرسد که کاهمي

 تابش افزایش و حتي حضور پرندگان مهاجر آبزي باشد. اما آب دماي و

تواند دليلي بر افزایش فراواني از بهار زمستان، مي گذشت با دما و نور

، تجري و (1395) هاي قرایي و همكارانتا پایيز باشد. این امر با یافته

 سيربر در (1389) موسوي و همكاراندارد.  خوانيهم (1392) همكاران

 دادند، منجاا نگرگا خليج يهازبنتووماکر تودهزي و نياوافر روي که

در فصل مربع متر در دعد 341 را باها زبنتووماکر نياوافر کثراحد

بيان کردند.  نمستاز فصل در مربعمتر در دعد 199 قلاحد تا تابستان

ترین تراکم را در فصل زمستان برابر با ( کم1391سقلي و همكاران )

ترین تراکم را مربوط به فصل بهار با مربع و بيشعدد در متر 25/29

عدد در مترمربع بيان کردند. با وجود تفاوت در حداکثر فراواني،  4110

 در تمام مطالعات حداقل فراواني مربوط به زمستان بود. 

 نياوافر و کنشاپر سيربر ( در1388ران )همكا و دارمير       

 کثراحد که یافتنددر بوشهر نستاا شمالي يهارخو يهازبنتووماکر

 نتایج ینا. دبو پایيز فصل در قلاحد و ربها فصل در هانآ نياوافر

زي کند که پراکنش موجودات کفبيان مي ،مشخص وتتفا غمرعلي

ها را تابعي از شرایط جغرافيایي، بستر، وضعيت آب و و فراواني آن

 یانات آبي و بسياري فاکتورهاي دیگر متغيير است. هوایي، جر

 کهن داد نشا رخز يیادر جنوبي حلاسو زيکف نفوبررسي        

ر بين حداقل خز يیادر حلاسو کل در هازبنتووماکر نياوافر ميانگين

عدد در  7551عدد در مترمربع درفصل تابستان و حداکثر  4526

(. از طرفي 1377هاشميان، مترمربع در فصل پایيز نوسان داشت )

 رخز غربي حيانو يهازبنتو وماکر نياوافر مقایسه در( 1371)شریعتي 

  ها رامياني و جنوبي تعداد آن رخز حي شرقيانو با جنوبي و مياني

 شمالي رخز غربي بخش در و معالا متر مربع در دعد 1151و  8093

را  زيکف داتموجو کماتر د،شومي بمحسو عمقکم مناطق از که

دست آورد. با مقایسه مطالعه حاضر و همربع بعدد در متر14874

زي در سال گذشته، روند افزایش فراواني موجودات کف 20مطالعات 

که مطالعه حاضر نشان طوريرسد، بهمنطقه خليج گرگان به اثبات مي

زیان در خليج گرگان معادل داد، حداکثر تراکم و فراواني کل کف

 باشد.  ل پایيز ميمربع در فصعدد در متر 32610

زیان با دور شدن از حصار مطالعه حاضر نشان داد، فراواني کف       

کاهش  مجدداً 4ایستگاه  افزایش نشان داده و سپس در 3تا ایستگاه 

زیان ترین فراواني کل کفکه بيشطوري(. به7نشان داده است )جدول

چنين مطالعه نشان داد که بين عدد(. هم 2469بود ) 3در ایستگاه 

 5و  2، 3ایستگاه  ترتيب درپوستان بهها و سختتنان، کرمنرم کنشپرا

تواند زیان با دور شدن از حصار مي(. افزایش فراواني کف4 بود )جدول

دليل آلودگي ایجاد شده در نتيجه پرورش ماهي و بستر موجود باشد. 

با دور شدن از  هيپانياو  نریيس، باالنوسهاي از طرفي افزایش جنس

اي از سازگاري موجودات با بستر تواند نتيجهي پرورشي ميحصارها

اي به گلي که با دور شدن از حصارها، بستر از ماسهطوريگلي باشد. به

ترتيب مربوط ترین فراواني بهترین و کمتغيير کرد. براساس نتایج بيش

رسد نظر ميبه 5و  2بود. حضور خرچنگ در ایستگاه  1و  5به ایستگاه 

که طوريآلي در این نقاط داشته باشد. بهزدیكي با ميزان مادهارتباط ن

اي از اثر پرورش ماهي و نتيجه 2آلي در ایستگاه باال بودن ميزان ماده

 (.Nybakken) ،2001باشد اي از نوع بستر مينتيجه 5در ایستگاه 

بيان کردند،  (1389) و همكاران خانقااجاللي و (1389) نبوي و همكاران

هاي پرورش ماهي طرق مختلف در مقابل قفسزي بهکف جوامع

آلي و عناصر دهند که بيش از همه به ميزان موادواکنش نشان مي

ترین مطالعات بر این نكته تاکيد دارند که غذایي بستگي دارد. بيش

آلي در هاي پرورش ماهيان دریایي بر محيط، غناي مواداثرات قفس

 هاي نمونهزي در ایستگاههاي کفونهزیر قفس است. درصد فراواني گ

هاي شناسایي شده برداري و فصول سال متفاوت بود. در بين گونه

 هيدروبياپيرگوترتيب مربوط به دو جنس ترین درصد فراواني بهبيش

ترین درصد پایان بود. کم( از رده شكم%25/26و  % 83/33) هلوبياو 

بود.  %05/0با  گاماروسو %  1/0پراکنش موجودات مربوط به نماتود با 

تنان هاي شناسایي شده مربوط به شاخه نرمترین گونهحال بيشبا این

ترین گروه کاردیده، سميليده و دریزینيده بود و کم خانواده بزرگ با سه

در فصل  گاماروس( بود. حضور گاماروسپوستان )مربوط به رده سخت

ت آب در این فصل زمستان نيز دليل واضحي از عدم آلودگي و شفافي

تر با توجه به آلودگي بيش 2چنين حضور نماتود در ایستگاه بود. هم

اي از پراکنش این تواند نشانهبرداري، مياین ایستگاه در طول نمونه

هاي با آلودگي باال باشد. شاید با توجه به انگل بودن جنس در مكان

گونه در اي از حضور گونه مورد نظر براي ماهيان خاویاري نتيجه

( 1386احمدي )خاویاري باشد. طرفي درستكار ماهيان پرورش با ارتباط

ضمن بررسي و مطالعه ماکروبنتوزهاي خليج گرگان عنوان کردند، 
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 ، %59/34با نسختپوستا به طمربو ترتيببه نياوافر ترینبيش

 و %37/18 با هاايکفهدو ،%65/22با  رانپرتا ،%31/24با  نشكمپایا

  پایيز فصل در هازبنتووماکر نياوافر انميز ود.ب %06/0 با هادنماتو

ایشان  .(عدد در مترمربع 75/44580) ستا دهبو یگرد لفصو ازتر بيش

 در نياوافر ت)نوسانا مكاني کنشاپر و نياوافربيان داشتند که 

 مختلف هايماه در نياوافر اتماني )تغييرز و برداري(نمونه هايایستگاه

 نناهمگو کنشاپر و یعزتو قرار گرفته بيانگر سيربر ردمو ي(داربرنمونه

نتایج حاضر  بود. نگرگا خليج در فصلي و مكاني رتصوبه هازبنتووماکر

 (1386) ضمن تایيد تحقيقات فوق با نتایج حاجي مرادلو و همكاران

شناسي ( در بررسي بوم1386طاهري و همكاران )نيز موافق است. 

توده مربوط ترین زيگرگان نشان دادند که بيش جمعيت پرتاران خليج

توده مربوط به فصل زمستان است. این ترین زيبه فصل بهار و کم

درحالي است که جمعيت پرتاران در مطالعه حاضر در فصل تابستان 

ترین ميزان برخوردار است ترین ميزان و در فصل زمستان از بيشکم

تر پرتاران در واني بيشمربوط به فرا (. علت تفاوت اوال8ً)جدول 

ي در دو فصل زمستان و پایيز و ثانيا وزن رابردهاي نمونهایستگاه

( 1391همكاران ) و ها در فصل زمستان است. سقليتر آنانفرادي بيش

 2727±1303را در خليج گرگان ها زبنتووماکر کماکل تر ميانگين

 در مگر 9/88±93/22 توده کل رازيميانگين  و ربعمترم در دعد

به  تها نسبايچنين بيان کردند که دوکفهدست آورد. همهمربع بمتر

 انميز باالترین رانپرتا و تودهزي ارمقدترین بيش هازبنتووماکردیگر 

داشتند. این در حالي است که در مطالعه ها هیستگاا متما در را کماتر

ط توده مربوترین زيپایان و بيشبه شكم مربوط ترین تراکمحاضر بيش

کوثري و همكاران  ،(1388ران )همكا و کشكايموسوتنان بود. به نرم

 نياوافر ترینبيش که ندداد ن( نشا1393عقيلي و همكاران ) و (1388)

ها و پرتاران اين، دوکفهپایاشكم به طمربو ترتيببه نگرگا خليج در

 در که نمایدمي مشخص ي حاضر با سایرینهایافته مقایسهباشد. مي

 زيبنتووماکر ترکيب رانندزما يیادر جنوبي حلاسو و نگرگا ليجخ

برداري در هاي نمونه، اگرچه با توجه به ایستگاهستا مشابه ًتقریبا

 وتتفا کليرطوبه ها متفاوت است.مطالعات مختلف درصد فراواني گونه

 ملاعو به انتومي را مختلف طنقا در زیانکف تودهزي و نياوافر در

 و فيزیكي یطاشر ،بستر عنوآب،  عمق ا،غذ ارمقدجمله دي از متعد

قابت ر مثل یكيژبيولو اتتغيير ،ليآادمو ارمقد، یستزیميایي محيطش

؛ موسوي و همكاران، 1376)نيكویيان، نست دا مرتبط ءحياا و رشكا

؛ 1391ان، ؛ سقلي و همكار1390راد و همكاران، ؛ سليماني1389

، Holmer و Heilskov؛ Grey، 1986 ؛1392تجري و همكاران، 

(. 2007و همكاران، Sarvankumar  ؛Small ،2004 و Currie؛ 2001

و فصل  3ترین تراکم موجودات در ایستگاه در مطالعات حاضر بيش

سيلتي در  -پایيزبود. این امر ناشي از بستر رسي

(. 6جدول ) فصل پایيز و زمستان بود و ثبات شوري و دما در 3ایستگاه 

زیست محدوده حصارهاي محيط تغيير در هرگونه که ستا یهيبد

تواند در کل منطقه پخش شود. درنتيجه آلودگي تدریج ميپرورشي به

وارد کوسيستم ا یستيز ايجزا به سيعيو سيبتواند، آایجاد شده مي

 باشند.زي که متاثر از شرایط بستر ميجمله جوامع کفکند، از

برداري هاي نمونهفراواني در بين ایستگاه ترینکه کم داد نشان مطالعات

تواند دليل بر حضور بود که مي گاماروسهاي نماتود و مربوط به جنس

در  پيرگوليدهتنان حضور خانواده ها باشد. دربين نرماتفاقي این گونه

ها دليلي بر مقاومت این گونه در برابر عوامل محيطي تمامي ایستگاه

 3هاي شناسایي شده در ایستگاه باالي گونهبوده و از طرفي فراواني 

در محيط  ماهي پرورش از تر ناشيکم اثرپذیري و آلودگي بر دليلي تواندمي

در ایستگاه  هاگونهفراواني ترینکم طرفي و از این ایستگاه باشد در محصور

 باشد. تر این دو ایستگاه ميآلودگي بيش بر وجود دليلي خود که بود 2 و 1

محصور،  محيط در خاویاري ماهيان پرورش از ناشي پایين لودگيآ رغمعلي

 چنينهم و هاآن يهاهیستگاز ،گونهها شناسایيباید توجه داشت که 

اند نقش وتيم علمي، يهاروش ساسابر گونهها جمعيت تنوسانا سيربر

وجود آمده داشته هات بتغييرمهمي در تعيين وضعيت کمي و کيفي 

موقع هاي الزم را جهت کنترل بهتواند مدیریتباشد و این امر خود مي

 اعمال کند.
 

 تشکر و قدردانی
زیست کل حفاظت محيطهاي مالي ادارهاز زحمات و حمایت       

کل ماهيان ترکمن، ادارهدریایي بندرزیستاستان گلستان، اداره محيط

س نژاد، مهنداستان گلستان آقایان دکتر مهاجر، دکتر عقيلي خاوریاري

آبادي، مهندس مهندس خير بياني، مهندس نژاد،جعفري مهندس روشن،

خانم مهندس سفالیي و کليه عزیزاني مهندس خزیني، سرکارميرا، 

 که در این راه مساعدت نمودند نهایت تشكر و قدرداني را دارم.
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