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 استان گلستان - رودخانه گرگانرودمهرگان کفزی در بخش پایینی ترکیب و فراوانی بی

   

 
 
 
 

 *مرکز  سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی، مؤسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور، :طاهر پورصوفی

  های داخلی گرگان، گرگان، ایرانتحقیقات ذخایر آب

 اداره محیط زیست استان مازندران، محیطحفاظت زیست ایران، اداره کل محیطحفاظت سازمان : نیاحق بردیرحیم

 ایرانگلوگاه، زیست گلوگاه، 

 ایران ،گرگانگروه شیالت، دانشکده شیالت و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی  :آلتین قجقی 

 

 1396 آذرتاریخ پذیرش:            1396 شهریور تاریخ دریافت:

 چکیده

در 1391صورت ماهيانه از فرورین تا اسفند هسال بمدت یكماكروبنتيك به موجودات پراكنش و فرواني منظور بررسياین مطالعه به 

)مختصات طول 2( ، ایستگاه 54˚00̍ 28̍عرض شمالي  36˚58̍ 42)مختصات طول شرقي  1ایستگاه شامل ایستگاه  3رودخانه گرگانرود  در 

انجام گردید. برای ( 54˚02̍ 54عرض شمالي  36˚59̍ 14)مختصات طول شرقي  3( و ایستگاه54˚01̍ 27̍عرض شمالي  36˚58̍ 41شرقي 

 ، Lumbriculidaeخانواده شامل 9راسته متعلق به  6تکرار استفاده گردید. در منطقه مورد مطالعه  3برداری از دستگاه گراب ون وین با نمونه

Tubificidae،Naididae ،Gammaridae ،Cardidae ،Nereididaae ، Ampharetidae،Chironomidae  و Balanidae  شناسایي

 Ampharetidae (62/28% ،)Lumbriculidae (24/24% ،)Naididaeترین درصد فراواني موجودات ماكروبنتوز مربوط به گردید. بيش

(3/11% ،)Chironomidae (44/10% ،)Balanidae (39/10% ،)Gammaridae (14/6% ،)Nereididae (91/3% ،)Cardiidae 

 Ampharetidaeترین تراكم ماكروبنتوزها مربوط به خانواده ایستگاه بيش 3طوركلي  در مجموع هد. ب( بو19/2%) Tubificidae( و 73/2%)

 ( بود.1946) Tubificidaeترین  تراكم مربوط به خانواده ( و كم25410)
 

  شرق دریای خزررودخانه گرگانرود، جنوب ماکروبنتوز، تراکم، کلمات کلیدی:

  puorsuofi@yahoo.com :* پست الکترونیکی نویسنده مسئول
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 مقدمه

های زیست محیطی شناسایی و بررسی موجودات زنده و شاخص       

 Cooperباشد )ای دارای اهمیت میرودخانهآن در ارزیابی اکوسیستم 

در تشخیص سالمت  ها و نهرها نه تنهارودخانه مطالعه (.Knight،1991و 

دهنده فشارهای وارده از محیط موثر است بلکه نشان رودخانه اکوسیستم

ها (. جهت تعیین سالمت اکولوژیکی آبSioli ،1975باشد )اطراف می

ها های انسانی موجب کاهش کیفیت آبکه آیا فعالیتو تعیین این

، Lentalباشد )ها ارزیابی و پایش بیولوژیکی میشود یکی از روشمی

(. در کنار مطالعات فیزیکوشیمیایی و باکتریولوژی آب، شناسایی 1993

 شکل مطلوب و موثری به هاآب کیفی وضعیت تعیین جهت آبزی موجودات

 ایمهرهبی جانوران فزیانک (.1368 )احمدی، باشدمی اهمیت دارای

کنند و بخشی از زندگی خود را در بستر رودخانه سپری می که هستند

در ساختار، تولید و سالمت محیط زیست منابع آبی دارای نقش حیاتی 

دلیل برخورداری از شناختی بههستند. این جانداران در ارزیابی بوم

ها ماهیان و جلبکهای خاص بیش از دیگر جانوران آبزی مانند ویژگی

گیرند. موجودات ماکروبنتیک با داشتن رژیم غذایی مورد توجه قرار می

ها عمل کرده و در بهبود کیفیت عنوان یک فیلتر برای آبگوناگون به

توان گفت طور خالصه می(. به1381ها موثرند )نبوی و سواری، آب

عکس های زیستی منهای فیزیکی و شیمیایی و بررسیمقایسه روش

(. بررسی ترکیب Rosenburg ،1999باشد )کننده سالمت رودخانه می

جمعیت فون کفزی نه تنها ارزیابی مستقیمی از شرایط کیفی محیط 

های و فعالیت هاآشفتگی دهندهانعکاس تواندبلکه می کندرا فراهم می آبی

؛ Resh ،1993و  Rosenbergباشد )حوزه اطراف نیز می انسانی و طبیعی

طورکلی عوامل مختلفی در فراوانی و تنوع موجودات ه(. ب1392قانع، 

مقدار غذا، نوع بستر، شرایط فیزیکی توان بههستند، که می دخیل کفزی

و شیمیایی حاکم بر زیستگاه، مقدار مواد آلی و آلودگی محیط زیست، 

اندازه ذرات رسوب، میزان اکسیژن محلول، تغییرات فصول، نوع ماهی 

؛ 1391؛ شربتی، 1984 اف،خوار اشاره نمود )قاسمد ماهیان کفزیتعدا و

Row، 1971؛ Welcome، 1985؛Jegadeesan  و Ayyakkannu ،1992 ؛

Grzybkowska ،1989 ؛Brundine ،1951 ؛Seather ،1962 ؛Paine ،

توان به (. با مطالعه و بررسی موجودات کفزی یک منطقه می1966

های آبی و تعیین توان تولید یک سامانهمیزان پتانسیل شیالتی بوم 

بوم سامانه )در ارتباط با رهاسازی الرو آبزیان جهت بازسازی ذخایر( 

های شاخص جهت تعیین وضعیت آلودگی پی برد و نیز برخی از گونه

در  (.1389گیرند )جلیلی و همکاران، بوم سامانه مورد استفاده قرار می

فزی و تاثیر فاکتورهای محیطی بر مهرگان کرابطه با اهمیت بزرگ بی

آن مطالعات زیادی توسط سایر محققین انجام شده است. بررسی 

اکولوژیکی و تغییرات ساالنه جمعیت پرتاران خلیج گرگان توسط 

ای ( در ساحل بندرگز انجام گردید. مطالعه1386طاهری و همکاران )

بنتوزهای تحت عنوان الگوی پراکنش و فراوانی مکانی و زمانی ماکرو

سواحل جنوبی دریای خزر )ساحل شهرستان چالوس( توسط طاولی و 

( تاثیر 1392( انجام گردید. فارسی و همکاران )1389همکاران )

پارامترهای محیطی بر تراکم، بیوماس و تنوع ماکروبنتوزهای سواحل 

بوشهر انجام دادند که تاثیر پارامترهای محیطی مانند عمق آب، بافت 

ی رسوبات بر شاخص های بیولوژیک )تراکم و بیوماس( و آل و مواد

های اکولوژیک )تنوع و غنا( ماکروبنتوزها مشخص شد. فون شاخص

ها با مواد آلی غربی تاالب انزلی و ارتباط آنماکروبنتیک بخش جنوب

 ( مورد بررسی قرار گرفت.1389بستر توسط جلیلی و همکاران )

باشد. مربع وسعت میکیلومتر 10197دارای یز گرگانرود حوزه آبر       

باشد. حداکثر ارتفاع حوزه کیلومتر می 75/225طول شاخه اصلی آن 

باشد. قسمت متر از سطح دریای آزاد می -26و حداقل آن  3500

مصب گرگانرود که در ناحیه پایینی شاخه گرگانرود قرار دارد دارای 

آب در فصل گرما افزایش جریان آب بسیار آرامی بوده، در جه حرارت 

کند. میزان گل یابد و اکسیژن محلول کاهش پیدا میچشمگیری می

آلودگی آب نسبت به نواحی فوقانی رودخانه افزایش یافته و عمق آب 

متر است. رودخانه گرگانرود  2تر از بعضی از مواقع بیش در این ناحیه در

 130بیش از  ساالنه که نظر شیالتی بوده رودخانه در استان از ترینمهم

ماهیان خاویاری و استخوانی جهت بازسازی میلیون قطعه انواع بچه

شود. با توجه به های در معرض خطر در آن رهاسازی میذخایر گونه

اهمیت آن در  اهمیت این رودخانه در بازسازی ذخایر دریای خزر و

زیستی ترین رودخانه، بررسی ارزیابی فاکتورهای عنوان پرآباستان به

ماهیان رهاسازی شده بچه و بیولوژیک آن جهت تغذیه آبزیان مخصوصاً

باشد. حائز اهمیت می شوند، بسیارتولید می های هنگفتکه صرف هزینه

مهرگان کفزی جهت تعیین شناسایی بزرگ بی این مطالعه با اهداف

 انجام گرفت. میزان تولیدات بنتوزها در رودخانه گرگانرود

 

 هامواد و روش

ها براساس ارتفاع از سطح دریا و محل رهاسازی بچه ایستگاه       

های بار از ایستگاهها هر ماه یکبرداریماهیان تعیین گردید که نمونه

برداری از نظر انجام گردید. جهت بررسی موجودات کفزی نمونه مورد

دستگاه توسط  بردارینمونه انجام گرفت. گرگانرود رودخانه آبی حوزه بستر

مدت یک به 1391مترمربع در سال  1/0گرب ون وین با سطح مقطع 

در رودخانه گرگانرود 1391صورت ماهیانه از فرورین تا اسفند هسال ب

برداری در طول سال ادامه داشت. سه ایستگاه نمونهمدت یکآغاز و به

متر از  4000مسیر رودخانه از مصب تا پل روستای چارقلی به فاصله 

   ها در این محدوده انجام شد. برداریکلیه نمونه انتخاب شد ومصب 
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متر عبور داده شده و در ظرف میلی 3/0ها از بستر توسط الک نمونه

درصد تثبیت گردید. موقعیت جغرافیایی  4پالستیکی توسط فرمالین 

خصوصیات فیزیکی  است. شده داده نشان 1 برداری در جدولنمونه مناطق

در  pHآب از قبیل دما، شوری، اکسیژن محلول، هدایت الکتریکی و 

، WTWسنج مدل متر و هدایت pHبرداری توسط دستگاه محل نمونه

 ،PALIN TEST8000 صحرایی وسیله دستگاه اسپکتروفتومترهب کدورت

و سختی   OTAGOسنجوسیله شوریهتعیین شوری محلول در آب ب

 گیریاندازه  8000PALIN TEST فتومتری دستگاه وسیلههب کل

 3/0زمایشگاه مجددا توسط الک آها پس از انتقال به گردیدند. نمونه

وسیله هشده و ب کفزی آن جداسازی متر شستشو و سپس موجوداتمیلی

معتبر در زیر استریومیکروسکوپ شناسایی گردیدند.  شناسایی کلیدهای

موجودات بر روی کاغذ صافی قرار داده تا توده وزن تر برای تعیین زی

وسیله ترازوی حساس با دقت هآب سطحی آن گرفته شود. سپس ب

گیری نموده و در تعداد موجودات آن ها را اندازهگرم وزن آن 001/0

شود. برای همبستگی فراوانی بنتوزها با پارامترهای ایستگاه ضرب می

و از آزمون دانکن با سطح فیزیکوشیمیایی از روش اسپیرمن و پیرسون 

استفاده  SPSSافزار ها در نرمبرای مقایسه میانگین داده 05/0اطمینان 

 رسم گردید. EXCEL 2010افزار گردید. تمام نمودارها در نرم

 

 برداریهای مورد نمونهمختصات جغرافیایی ایستگاه :1جدول

 عرض جغرافیایی طول جغرافیایی فاصله از مصب سطح دریا ارتفاع از هاایستگاه

 54˚00̍ 28" 36˚58̍ 42" خود مصب - 27 (1S) مصب رودخانه

 54˚01̍ 27" 36˚58̍ 41" متر 26 - 2000 (2S) محل رهاسازی پاسگاه حراست دریا

 54˚02̍ 54" 36˚59̍ 14" متر 25- 4000 (3S) پل روستای چارقلی

 نتایج

گیری فاکتورهای محیطی نشان داد که نتایج حاصل از اندازه       

 4-1/27ایستگاه مورد بررسی بین  3نوسانات ساالنه دمای آب در 

گراد( و درجه سانتی 4ترین دما در ماه دی )کم .گراد بوددرجه سانتی

گراد( در ماه شهریور مشاهده درجه سانتی 1/27ترین میزان دما )بیش

ترین ( و در ماه خرداد بیش23/7ترین )در ماه تیر کم pHمقدار  گردید.

ترین بود که بیش 721-1215بین  EC( ثبت شد. نوسانات 5/8مقدار )

ترتیب در ماه مرداد و خرداد مشاهده گردید. ترین مقدار آن بهو کم

ترین مقدار آن در ماه مرداد بود که بیش ppt 33/4-43/0دامنه شوری 

گیری ماه تیر بود. میانگین فاکتورهای مورد اندازه ترین مقدار آن درکم و

 9جنس که متعلق به  6در مجموع نشان داده شده است.  2در جدول 

های راسته از جوامع کفزیان )ماکروبنتوزها( از ایستگاه 7خانواده و 

در رودخانه گرگانرود صید شده بودند، شناسایی  ایستگاه( ) بردارینمونه

های مترمربع در هر ایستگاه برآورد گردید. از شاخه کرم و تعداد در شدند

، از شاخه Polychaetaو  Oligochaetaدو راسته  (Annelida)حلقوی 

Arthropoda  سه راستهAmphipoda ،Ciripedia و Diptera  و از شاخه

Mollusca  راستهGastropempta .های در کل ایستگاه شناسایی گردید

 یافت نشد. Cardiidae تی در  فصل زمستان خانوادهمطالعا
 

میانگین و انحراف معیار فاکتورهای فیزیکو شیمیایی  :2جدول

 ایستگاه مورد بررسی در رودخانه گرگانرود

های مختلف درصد فراوانی بنتوزها بر حسب خانواده در ایستگاه       

ترین بیش Ampharetidaeدست آمد. نتایج نشان داد که خانواده هب

 Lumbriculidae و در درجه بعدی خانواده دادمی تشکیل را فراوانی درصد

 بود. Naididaeترین درصد فراوانی هم مربوط به خانواده قرار داشت. کم

 

 

 
شرق نوبج -نقشه مناطق مورد مطالعه در رودخانه گرگانرود :1شکل 

 دریای خزر
 

 S1 S2 S3 

 3/17±77/7 11/17±56/7 96/17±39/7 دمای آب

pH 28/0±03/8 36/0±88/7 35/0±83/7 

EC 74/±157 08/915 12/153±42/902 64/155±42/902 

 43/1±52/1 41/1±48/1 59/1±63/1 شوری

DO 10/1±86/8 66/2±89/7 64/2±81/7 

 81/20±78/33 03/42±73/23 81/20±78/33 دبی
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 های مورد مطالعه در رودخانه گرگانرودهای شناسایی شده در ایستگاهگونه :3جدول

 جنس خانواده راسته شاخه

Annelida 

Oligochaeta 

Lumbriculidae 
Stylodrilus cernosvitovi (Hrabe) 

Stylodrilus Sp. 

Naididae Naididae Sp. 

Tubificidae 
Euilyodrilus Sp. 

Isohaetides michaelseni (Lastock.) 

Polychaeta 

Nereidae Nereis diversicolar 

Ampharetidae 
Hypania invalida (Grube) 

Hypaniola kowalewskii (Annenk.) 

Parhypania bresivis 

Arthropoda 

Amphipoda Gammaridae Niphargoides caspius 

Cirripedia Balanidae 
Niphargoides carausui 

Niphargoides quadrimanus 

Balanus improvisus 

Diptera Chironomidae Chironomus Sp. 

Mollusca Gastropempta Cardiidae Cerastoderma lamarcki 

 

های مختلف رودخانه درصد فراوانی بنتوزها در ایستگاه :4جدول

 گرگانرود

 3 2 1 ایستگاه              بنتوز  
Lumbriculidae 16/25  93/23  60/23  

Naididae 05/3  86/1  65/1  
Tubificidae 86/9  77/11  30/12  
Nereididae 03/4  68/3  12/4  

Ampharetidae 59/27  79/28  59/29  
Gammaridae 38/6  85/5  30/6  

Balanidae 62/11  20/10  22/9  
Chironomidae 01/9  64/11  26/10  

Cardiidae 25/3  23/2  91/2  
    

یی عدد در مترمربع ماکروبنتوز شناسا 28277 ،1در ایستگاه        

 ترین( و کم6231ترین  مقدار آن در ماه فروردین )گردید که بیش

نواده ( مشاهده گردید. از نظر فراوانی خا828مقدار آن در ماه بهمن )

Ampharetidae (28 %غالب ) ترین بنتوز و خانوادهTubificidae (3 % )

 ت خود اختصاص دادند و میزان تغییرابهترین درصد فراوانی را کم

 دهدتوده )گرم در مترمربع( برای کفزیان مشاهده شده نشان میزی

آذر  گرم در مترمربع و در 77/40فروردین ماه باالترین بیوماس که در

ه ماه گرم در مترمربع بود و میانگین دوازد 08/6ترین بیوماس ماه کم

  در مترمربع بوده است.گرم  09/15±09/10از سال آن معادل 

عدد در مترمربع بنتوز شناسایی گردید  37328، 2در ایستگاه        

ترین مقدار آن ( و کم7458ترین مقدار آن در ماه فروردین )که بیش

( مشاهده گردید و میانگین دوازده ماه از سال آن 918در ماه بهمن )

Ampharetidae (79/28 % ) خانواده بود. مترمربع در عدد 385/27±66/744

ترین ( کم% 86/1) Tubificidaeترین درصد فراوانی و خانواده بیش

توده )گرم زی خود اختصاص دادند. میزان تغییراتدرصد فراوانی را به

فروردین  که در دهددر مترمربع( را برای کفزیان مشاهده شده نشان می

ترین در آذر ماه کمگرم در مترمربع و  02/49 ماه باالترین بیوماس

میانگین دوازده ماه از سال آن  گرم در مترمربع بود و 52/4بیوماس

 گرم در مترمربع بوده است. 18/18±10/13معادل 

 

 
های بنتوزهای مورد مطالعه درصد فراوانی خانواده :2شکل

 در رودخانه گرگانرود 1ایستگاه 

 

دید بنتوز شناسایی گرعدد در مترمربع  23211 ،3در ایستگاه        

ن آترین مقدار ( و کم5861ترین مقدار آن در ماه فروردین )که بیش

آن  ( مشاهده گردید و میانگین دوازده ماه از سال564در ماه بهمن )

Ampharetidae (59/28 % ) خانواده بود. مترمربع در عدد 57/334±18/480

ترین ( کم% 65/1) Tubificidaeترین درصد فراوانی و خانواده بیش

گرم )توده خود اختصاص دادند. میزان تغییرات زیدرصد فراوانی را به

وردین دهد که در فردر مترمربع( را برای کفزیان مشاهده شده نشان می

ن تریگرم در مترمربع و در آذر ماه کم 33/38ماه باالترین بیوماس

ن ه از سال آمیانگین دوازده ما گرم در مترمربع بود و 50/2بیوماس

 گرم در مترمربع بوده است. 68/10±22/11معادل 
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از آزمون پیرسون و اسپیرمن محاسبه  چنین نتایج حاصلهم       

گردید. نتایج آزمون همبستگی بین فراوانی ماکروبنتوز و پارامترهای 

محیطی بیانگر عدم همبستگی بین فراوانی بنتوز و پارامترهای دبی، 

 قلیائیت، سختی کل، نیترات، آمونیوم، فسفات و هدایت الکتریکی بود.

طور تلفیقی بین هبTubificidae در مقایسه ایستگاهی در طول سال 

، =ANOVA، 512/3Fداری را نشان داد )ها اختالف معنیایستگاه

05/0 (P< ها نشان داری را بین ایستگاهبنتوزهای دیگر اختالف معنی

چنین در مقایسه ماهانه به استثناء (. هم<ANOVA، 05/0Pندادند )

Tubificidae (47/1F=، 05/0P>تغییرات شدید ماهانه در )  فراوانی

 بنتوزها وجود داشت.

 

 بحث
بررسی جامعه بنتیک در دو منطقه مورد مطالعه نشان داد که        

طورکلی ههای بنتیک وجود دارد. بتفاوت بارزی در فراوانی بین گروه

در رودخانه گرگانرود  تناننرمگیری کرد که بیوماس توان نتیجهمی

برابر بیوماس مصب گرگانرود است ولی از لحاظ بیوماس  10 تقریباً

مصب گرگانرود بسیار  های حلقویکرم و بندپایان

کاهش  که علت رسدنظر میباشد. بهنرود میاتر از رودخانه گرگغنی

عنوان غذا هدر مصب گرگانرود استفاده شدید ب تناننرمبیوماس شاخه 

شده که بعد از چند روز به  در فصل تابستان توسط آبزیان رهاسازی

 افتد.های دیگر  اتفاق میرسند یا ماهیمصب می

در اکولوژی نهرها، درک ارتباط بین عوامل زیستی و غیرزیستی        

، Hynesباشد )باشد زیرا تحت تاثیر حوزه آبخیز میبسیار مهم می

 در ناحیه مصبی (1393)زاده توانی و جمال(.  در مطالعه باقری1998

قسمت در هزار  5/7تا  1/0رودخانه شیرود میانگین دامنه شوری بین 

تر بود. در این مطالعه بیش اخیربود که حداکثر مقدار آن از مطالعه 

زاده توانی و جمالتر از مطالعه باقریو شوری و دما کم pHمقدار 

طورکلی نتایج فاکتورهای فیزیکی و شیمیایی در ه( بود که ب1393)

گرگانرود حاکی از افزایش آن در بهار و تابستان بود و نشان رودخانه 

باشد. ساختار اجتماعات دهنده کیفیت آن در این مقطع زمانی می

شیمیایی آب و  -وابسته به فاکتورهای فیزیکی ماکروبنتیک دقیقاً

مقدار زیادی تحت تاثیر ترکیبات رسوبات بستر است که این پارامترها به

ها های کشاورزی و فاضالبنند آلودگی جوی، پسابای مااثرات منطقه

در  (.1393زاده، توانی و جمال؛ باقری1381باشد )نبوی و ساری، می

شرق دریای ( در خلیج گرگان و جنوب1391مطالعه سقلی و همکاران )

 ،Planorbidae، Neritidae، Pyrgulidae شامل خانواده 13 خزر

Cardiidae ،Scrobicularidae ،Mysidae ،Pseudocumidae ،

Gammaridae ،Balanidae ،Amphartidae ،Nereidae ،Tubificidae ،

Naididae  وChironomidae  شناسایی گردید. در مطالعه شربتی و

خانواده  11شرق دریای خزر ( در ساحل جنوب1391همکاران )

Naididae،Gammaridae ،Cardidae ،Nereidae ،Neritidae ، 

Ampharetidae، Pyrgulidae ،Ostracoda ،Foraminifera ،Balanidae 

 شناسایی گردید. Cumaceaeو 

 ترتیببه را فراوانی ترینبیش (1391) همکاران و سقلی       

Ampharetidae (76 % ،)Balanidae (10 % ،)Cardiidae (6 % و )

Nereididae (4 %تعیین کردند. در آب )شرق دریای های ساحلی جنوب

 (، % 36/66پایان )ترتیب متعلق به شکمترین فراوانی بهبیش خزر

( بود % 65/1ها )ای(، دوکفه% 09/14(، پرتاران )% 66/15داران )روزنه

(.  مقایسه نتایج مطالعه حاضر با نتایج سایر 1391)شربتی و همکاران، 

های سقلی و همکاران با یافته اخیرمحققین نشان داد که مطالعه 

رسد تفاوت در زمان نمونه نظر میتری دارد که بهقرابت بیش( 1391)

شیمیایی و رسوبات بستر و درصد برداری یا تفاوت در شرایط فیزیکو

 (.1388باشند )میردار، مواد آلی در فراوانی ماکروبنتوزها تاثیرگذار می

 

 

 
 2های بنتوزهای مورد مطالعه ایستگاه درصد فراوانی خانواده :3شکل

 در رودخانه گرگانرود

 
 

 
 3های بنتوزهای مورد مطالعه ایستگاه صد فراوانی خانوادهدر :4شکل

 در رودخانه گرگانرود
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 های مختلف رودخانه گرگانرودفراوانی ماهانه ماکروبنتوزها بر حسب تعداد در ایستگاه :5جدول

 

 

و درصد مواد  توده ماکروبنتوزها با نوع بسترتراکم و زی انمیز       

(. در خلیج گرگان و جنوب Gray ،1981آلی آن ارتباط مستقیم دارد )

ترین و کم 4110ترین تراکم در فصل بهار برابر شرق دریای خزر بیش

عدد در متر مربع بود )سقلی و همکاران،  25/29تراکم در فصل زمستان 

ان (  در خلیج گرگ1389(. در مطالعه موسوی کشکا و همکاران )1391

ترین تراکم در ترین تراکم ماکروبنتوزها در فصل تابستان و کمبیش

فصل زمستان مشاهده شد. عواملی نظیر میزان در دسترس بودن مواد 

غذایی، شرایط مناسب تولیدمثلی و نرخ مرگ و میر در فصول مختلف 

میزان تغییرات . باشندبر توزیع فراوانی و تراکم جمعیت تاثیرگذار می

 )گرم در مترمربع( برای کفزیان مشاهده شده نشان داد که درتوده زی

ترین بیوماس در مترمربع فروردین ماه باالترین بیوماس و در آذر ماه کم

های ساحلی جنوب ( در آب1391بود. در گزارش شربتی و همکاران )

توده در فصول تابستان و ترین میزان زیترین و کمدریای خزر بیش

ای که در حوضه مازندران توسط کوثری و در مطالعه بهار مشاهده شد.

توده و ترین میزان زی( انجام گردید در فصل پاییز کم1388همکاران )

ترین مقدار آن گزارش گردید. در مطالعه باقری در فصل زمستان بیش

ترین توده زنده در ( بیش1393در رودخانه شیرود )زاده و جمالتوانی 

توده زنده در ماه اسفند برآورد گردید که تحقیق ترین ماه مرداد و کم

تری نشان هماهنگی بیش( 1388)حاضر با مطالعه کوثری و همکاران 

دلیل افزایش که ممکن است افزایش توده زنده در فصل تابستان به داد

      تولیدات فیتوپالنکتونی مرتبط باشد.
  

  منابع

های آلوده و اهمیت بندی آب. تحلیلی از طبقه1368، .احمدی، م.ر .1

. دانشکده منابع طبیعی تهران. مجله منابع طبیعی کاربردی آن

 .13تا  1، صفحات 43شماره 

های بررسی شاخص  .1393، زاده، ح.ر.توانی، م. و جمالباقری .2

شناختی و زیستی ماکروبنتوزهای ناحیه مصبی رودخانه شیرود بوم

شناسی دریا. سال پژوهشی زیست-منتهی به دریای خزر. مجله علمی

 .96تا  81، صفحات 23، شماره 6

بررسی فون  .1389 ،؛ نگارستان، ح. و صفاییان، ش..جلیلی، م .3

ها با مواد غربی تاالب انزلی و ارتباط آنماکروبنتیک بخش جنوب

تا  11، صفحات 4، شماره1شناسی. سال آلی بستر. مجله اقیانوس

19. 

 شهریور مرداد تیر خرداد اردیبهشت فروردین 

 S1 S2 S3 S1 S2 S3 S1 S2 S3 S1 S2 S3 S1 S2 S3 S1 S2 S3 

Lumbriculidae 1176 1417 1105 905 1091 851 369 369 221 1029 1302 841 648 820 529 854 1061 698 

Naididae 675 786 634 520 620 489 143 335 210 412 651 333 260 410 209 342 541 276 

Tubificidae 75 90 70 58 70 54 8 52 23 12 65 10 8 41 6 10 54 8 

Nereididae 174 190 169 134 146 130 34 44 34 123 164 101 77 103 64 102 136 84 

Ampharetidae 2134 2570 2006 1642 1979 1544 215 273 205 1057 1819 863 666 1146 543 877 1510 717 

Gammaridae 263 316 247 202 244 191 162 193 140 178 238 114 112 149 71 147 198 94 

Balanidae 742 894 697 571 688 537 100 127 92 266 324 44 168 204 28 221 268 37 

Chironomidae 838 1010 788 645 777 606 44 356 117 124 389 95 78 245 60 103 323 79 

Cardiidae 154 185  118 143 112 189 45 27 111 135 128 70 85 81 92 112 106 

 اسفند بهمن دی آذر آبان مهر 

 S1 S2 S3 S1 S2 S3 S1 S2 S3 S1 S2 S3 S1 S2 S3 S1 S2 S3 

Lumbriculidae 425 624 254 395 580 236 352 518 211 350 425 196 221 267 123 380 462 213 

Naididae 163 221 131 152 206 122 136 184 108 150 163 127 105 102 80 163 177 138 

Tubificidae 54 65 45 50 60 42 45 54 37 39 54 33 25 34 21 42 59 36 

Nereididae 95 121 64 88 113 60 79 100 53 86 95 73 54 60 46 93 103 79 

Ampharetidae 234 296 190 217 276 177 194 245 158 204 234 172 129 147 108 221 255 187 

Gammaridae 132 177 105 123 165 97 110 147 87 138 132 117 86 83 73 150 143 128 

Balanidae 244 346 188 227 322 175 203 287 156 198 128 69 125 81 43 215 139 75 

Chironomidae 129 226 122 120 210 113 107 188 101 131 229 111 83 144 70 142 249 121 

Cardiidae 67 47 28 63 43 26 56 39 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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 .152تا  147، صفحات 4شماره 
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 .صفحه 12 .اهواز مرکز تحقیقات و

17. Alipoor, V.; Rahimibashar, M.R. and Aliov, A.R., 2011. 

Temporal and spatial variability of macrofauna in a microtidal 

estuary (Sefid-Rood River Estuary, South of Caspian Sea). 

Research Journal of Fisheries and Hydrobiology. Vol. 6,  

pp: 432-435. 

18. Brundine, I., 1951. The relation of O2 micro stratification of 

mud surface to the ecology of profundal bottom fauna. Report 

of Institute of Fresh Water Research. Vol. 32, pp: 8-12. 

19. Cooper, C.M. and Knight, S.S., 1991. Water quality cycles 

in two hill land streams subjected to natural, municipal, and 

non-paint agricultural stresses in the Yazoo Basin of 

mississippi, USA (1985-1987). Verhandlungen des 

Internationalen Verein Limnologie. Vol. 24, pp: 1654-1663. 

20. Gray, J.S., 1981. The ecology of marine sediments. 

Cambridge University press. Cambrige. 187 p. 

21. Grzybkowska, M., 1989. Production estimates of the 

dominant of taxa Chironomidea (Diptera) in the modified, 

River Widawka and the natural, River Grabia, center Poland. 

Hydrobiologia. Vol. 179, pp: 245-249. 

22. Hynes, K.E., 1998. Benthic Macroinvertebrate Diversity and 

Biotic Indices for Monitoring of 5Urban and Urbanizing Lakes 

within the Halifax Regional Municipality [HRM], Nova 

Scotia, Canada. Soil & Water Conservation Society of Metro 

Halifax.xiv. 114 p. 

23. Jegadeesan, P. and Ayyakhannu, K., 1992. Seasonal 

variation of benthic fauna in marine zone of Coleroon estuary 

and inshore waters, South east Coast of Indian. Journal of. 

Marine Sciences. Vol. 21, pp: 67-69. 



استان گلستان -بخش پایینی رودخانه گرگانرود مهرگان کفزی درترکیب و فراوانی بی                                 پورصوفی و همکاران  

404 
 

24. Lental, D., 1966. A biotic index for southeastern United 

Sataes, Derivation and list of tolerance values with criteria for 

assessing water quality ratings. JNABS. Vol. 12, pp: 179-290. 

25. Paine, R.T., 1966. Food web complexity and species 

diversity. The American Naturalist. Vol. 100, No. 910,  

pp: 65-75. 

26. Rosenberg, D.M. and Resh, V.H., 1993. Introduction to 

Freshwater Biomonitoring and Benthic Macroinvertebrates. 

Chapman and Hall, New York. pp: 1-9. 

27. Rosenberg, D.M., 1999. Protocols for Masuring Biodiversity: 

Benthic Macroinvertebrates in Freshwaters, Department of 

fisheries and Oceans, Freshwater Institute. Winnipeg, 

Manitoba. 42 p. 

28. Row, G.T., 1971. Fertility of the sea (ed. J.D. Costlow) 

Gordon 7 breach. Science Publication NewYork, U.S.A. 12 P. 

29. Seather, O.A., 1962. Larval overwintering in 

Endochironomus tendens Fabricius. Hydrobiologia. Vol.  20, 

pp: 377-381. 

30. Sioli, H., 1975. Tropical rivers as expressions of their 

terrestrial environments. In: Golley, F.B., Medina, E. (Eds.). 

Tropical Ecological Systems. Springer Berlin Heidelberg.  

pp: 275-288. 

31. Welcome, R.L., 1985. River Fisheries. FAO Fisheries 

Technical Report. Rome, Italy. pp: 87- 91. 


