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 و ارتباط آن شرقی دریای خزرروند جایگزینی کفزیان در حوضه جنوب

 با شرایط تروفی اکوسیستم 

 

 

 

 گروه شیالت، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران :*نیلوفر نوروزی 

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

 گروه شیالت، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران :حسینی عباسسید 

 گروه شیالت، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران :اکبر هدایتیسیدعلی 

  سوئدگروه شیالت، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی،  ندافی:رحمت 

 

 1396 بهمنتاریخ پذیرش:            1396 آبان تاریخ دریافت:
 

 چکیده

رسد، نظر میای قبل از هر مطالعه، ضروری بهها و نوسانات منطقهخصوص پراکنش، شناسایی گونهمطالعه مستمر اکولوژیک دریای خزر، به

شرقی دریای خزر )منطقه استان گلستان(، مورد های کفزی در خلیج گرگان و حوضه جنوباساس در پژوهش حاضر روند جایگزینی گروهبر این 

های ترتیب کرمهای مشابه پیشین مقایسه شد. نتایج حاصل از بررسی کفزیان نشان داد که بهدست آمده در پژوهشهمطالعه قرار گرفت و با نتایج ب

ترین فون کفزی اکوسیستم را تشکیل پودا اصلیپوستان آمفیای و سختهای دوکفههای شیرونومیده، صدفتار، نماتدها، کرمهای کمکرمپرتار، 

های باشد. نتایج حاصل از مقایسه با سایر پژوهشدهنده وجود وضعیت بسیار نامناسب کیفی در مناطق مورد بررسی میاند. این نتایج نشانداده

های اصلی دریای خزر و عدم تهویه ها، بسته شدن کانالهای آلی و معدنی، دفع نامناسب زبالهنیز نشان داد که عواملی نظیر ورود آالینده پیشین

اکوسیستم، ساخت تاسیسات نامناسب صیادی و غیره موجب ایجاد شرایط هایپرتروفی و کاهش بسیار زیاد تراکم و تنوع کفزیان در این مناطق 

 است.  گردیده

  کفزیان جایگزینی تروفی، وضعیت گرگان، خلیج خزر، دریای کلمات کلیدی:

 norouziniloufar67@gmail.com :* پست الکترونیکی نویسنده مسئول
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 مقدمه

ها است و نقش آن در ها و چالشدریای خزر دریای فرصت       

دهی سیمای اکولوژیک اطراف آن در چند دهه اخیر همگام با شکل

توجه بشر به خطراتی که محیط زیست کره زمین را در معرض تهدید 

اکنون قرار گرفته است. هم قرار داده، مورد شناسایی و توجه فراوان

های آلوده شود و آبرودخانه به این دریا ریخته می 130آب جاری 

شوند. خلیج ترین منبع آلودگی این اکوسیستم محسوب میبزرگ

تاثیر دریای خزر، گرگان تنها خلیج دریای خزر است اکولوژی آن تحت

و تکثیر  جزیره میانکاله قرار گرفته و در رشدرودهای مجاور و شبه

آبزیان،  ماهیان استخوانی، ماهیان غضروفی و جذب پرندگان مهاجر 

زمستانی نقش مهمی دارد، این در حالی است که وضعیت آب آن 

بسیار نامطلوب ارزیابی شده است. عالوه بر خلیج گرگان سواحل 

کیلومتر )با احتساب پیرامون خلیج(،  150استان گلستان نیز به طول 

های زیادی برخوردار است ولی متاسفانه این از پتانسیلطور بالقوه به

مهرگان اند. بیچنان که شایسته است به فعل درنیامدهها آنقابلیت

های آن ترین تولیدکنندگان دریای خزر و زیرحوضهکفزی یکی از مهم

درصد از ماهیان این دریا از  80باشند. حدود نظیر خلیج گرگان می

( و پایه و اساس 1371صیاد، کنند )رضویمیموجودات کفزی تغذیه 

 (Clupeidae) ماهیانغیر از شگتولید ماهیان اقتصادی دریای خزر به

(. این در Qasim AF ،1384بر تولیدات ماکروبنتوزها استوار است )

طورکه در فوق اشاره گردید، این اکوسیستم و حالی است که همان

اند. ویژه آلودگی تروفی شدهبهشدت دچار آلودگی های آن بهزیرحوضه

عنوان شاخص اهمیت باال در دریای خزر، به جاکه کفزیان عالوه براز آن

شوند زیستی بسیار مناسبی جهت پایش اکولوژیک نیز محسوب می

(Spellman  وDrinan ،2002می ،)ها جهت پایش این توان از آن

اساس افرائی اکوسیستم و ترسیم وضعیت کیفی آن بهره برد. بر این 

( پژوهشی با عنوان بررسی ساختار جمعیت 1395بندپی و همکاران )

منظور استقرار سواحل جنوبی دریای خزر به کفزی در مهرگانبزرگ بی

های پرورش ماهی به انجام رساندند و نتایج حاصل از پژوهش قفس

لحاظ متر از اهمیت شیالتی خاصی به 20و  10، 5نشان داد که اعماق 

ای، منطقه توده، انباشت مواد مغذی، منطقه زادآوری، تغذیهزی انیفراو

ماهیان دریای خزر برخوردار های ریزی و غیره برای برخی گونهتخم

( پژوهشی با عنوان 1391) Ghorbani و Aghajari چنین ، همهستند

طبیعی حوضه جنوبی دریای خزر براساس  منابع آبی ارزیابی اکولوژیکی

به انجام رساندند و در نهایت نتایج  ASPTو  BMWPهای شاخص

های ، استان مازندران را در سطح آبASPTحاصل از شاخص 

های استان گلستان و مازندران را مشکوک به آلودگی و بعد از آن آب

 BMWPچنین شاخص های عاری از آلودگی قرار داد.، همدر دسته آب

ین استان با سطح کیفی متوسط ترنیز استان گیالن و مازندران را آلوده

 بندی کرده است.و استان گلستان را با سطح کیفی خیلی خوب دسته

 با توجه به اهمیت دریای خزر و خلیج گرگان و نیز گروه بزرگ 

های مستقر در این ترین گروهعنوان یکی از اصلیمهرگان کفزی بهبی

ید ایجاد شده البته با درنظر گرفتن آلودگی تروفی شد ها واکوسیستم

های کفزیان با توجه به در این مناطق، بررسی روند غالبیت گروه

خوبی شرایط تروفی مختلف دریای خزر در طول سالیان گذشته، به

 تواند محیط زیست فعلی این اکوسیستم مهم را ترسیم نماید.می

 

 هامواد و روش
 هایزیرحوضه از یکی گرگان خلیج آبخیز حوضه :مطالعه مورد مکان       

و  گلستان استان در عمده طوربه که شودمی خزر محسوب دریای

 شده است.  واقع مازندران استان در آن کمی از بخش

 
های مورد : موقعیت خلیج گرگان در استان گلستان و ایستگاه1شکل 

 42˝شمالی،  36˚49ʹ 2˝: 1ایستگاه . (2002ررسی )تصویر ماهواره لندست ب

: 3شرقی، ایستگاه   53˚53ʹ 45˝شمالی،  36˚49ʹ 49˝: 2شرقی، ایستگاه   53˚42ʹ

 25˝شمالی،  36˚58ʹ 17˝ :4شرقی، ایستگاه  54˚0ʹ 35˝شمالی،  36˚51ʹ 52˝

 شرقی  53˚56ʹ 10˝شمالی،  36˚55ʹ 19˝: 5شرقی، ایستگاه   53˚59ʹ
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روند  جاکه هدف پژوهش تعییناز آن: برداری از کفزیاننمونه       

باشد، های گذشته میغالبیت کفزیان در اکوسیستم نسبت به سال

  وترین تنوع زیستی برداری زمانی که اکوسیستم دارای بیشنمونه

ت صورت گرفت. براساس مطالعا بیوژئوشیمیایی است، ترین تغییراتکم

Hoffman ( ویژگی2010و همکاران )های سپتامبرهای مذکور در ماه 

اضر رو در پژوهش حباشد و از ایناکوسیستم برقرار میو اگوست در 

د. انجام ش 1394برداری در اواخر شهریور و اوایل مهر سال نمونه

با سطح  بگرا تور وسیلههب تکرار، 3با  مرتبه و در هر مرتبه 3 بردارینمونه

متری میلی 5/0ها با الک نمونهگرفت.  انجاممربع  مترسانتی 400 مقطع

رد در آزمایشگاه مو درصد 70 اتانولدن با کر پس از فیکس و شده شسته

 زجملهبا استفاده از کلیدهای شناسایی مختلف ا گرفتند وبررسی قرار 

Tiffany  وBritton (1971) قدری شدند. متاسفانه بهو شمارش  تفکیک

ول در ط های اندک )در بسیاری اوقات فاقد نمونه(شاهد تعداد نمونه

داری و یکه معنایم که به ناچار، به جهت آنبرداری بودهدفعات نمونه

-ها بهاختالفات موجود در اکوسیستم بهتر درک شود، مجموع نمونه

نجام اها عنوان یک بسته زیستی درنظر گرفته شده و آنالیز بر روی آن

دست هبشد. بنابراین مقادیر ارائه شده در بخش نتایج، مجموع مقادیر 

 باشد.یتکرار( م 3برداری )با مرتبه نمونه 3در طول آمده از کفزیان 

 های زیستی مورد استفاده شاخص

تعداد کفزیان در مساحت  :توده(و بیوماس )زی شاخص تراکم       

دهنده از بین نشان ،تراکم پایین کفزیان گویند.میمعین را تراکم 

تراکم در دست آوردن باشد. برای بهرفتن شرایط مناسب زیستگاه می

دست آورد و سپس به برداری را بهمترمربع باید تراکم در سطح نمونه

توده برای تعیین زی (.2001و همکاران،  Davisمترمربع تعمیم داد )

، تکرار 3-5ها را توسط کاغذ صافی خشک کرد و با ابتدا باید نمونه

ه سپس با توج .دست آوردرا به خانوادهوزن کرده و وزن انفرادی هر 

توده در سطح میزان زی ،های مختلفدر ایستگاه خانوادهبه تعداد هر 

 شود.میتعمیم داده  مربعمتردست آمده و به برداری شده بهنمونه

در این شاخص اطالعات مربوط به تعداد : روین – اخص شانونش       

ها با هم در محاسبه جمعیت و فراوانی نسبی آن های متعلق به یکگونه

شود و در حقیقت تخمینی از ترکیب جمعیت کفزیان است لحاظ می

(Lydia  ،2000و همکاران.) را  1-5تواند مقادیر بین این شاخص می

خود اختصاص دهد و هر چقدر مقدار عددی شاخص پایین باشد، به

نشان داده  زیر این شاخص در رابطهباشد. می باالتر دهنده آلودگینشان

    H´=-∑Pilog2P                                                شده است:

 = H´مقدار شاخص شانون،= Pi  نسبت افراد یافت شده از گونهi ، 

= n کل تعداد افراد در نمونه ،ni  =تعداد افراد گونه         i 

این شاخص، میزان غنی و فقیر بودن : شاخص غنای مارگالف      

دهد. هر چه مقدار عددی می نشان لحاظ تعداد گونهاکوسیستم را از 

لحاظ زیستی از تر باشد، حاکی از آن است که بدنه آبی بهآن بیش

نشان داده  زیراست. این شاخص در رابطه سالمت باالتری برخوردار 

                                                              Ri=S-1/Ln(N) :شده است

 = Riشاخص مارگالف ،S = هاتعداد کل گونه ،N = ها ونهفراوانی کل گ 

 . زمانیباشدمتغیر می 0-1این شاخص بین : یکنواختی شاخص       

 های مختلف در نمونه مشابهکه توزیع و فراوانی تمام افراد از گونه

مقدار بیشینه بینی کرد که شاخص یکنواختی بهتوان پیشباشد، می

از مشابهت که توزیع و فراوانی نسبی افراد و در صورتینزدیک شود 

باشد، مقدار عددی این شاخص به سمت صفر میل  تری برخوردارکم

زیر نشان این شاخص در رابطه  (.2000و همکاران،  Lydia) کرد خواهد

  :داده شده است
 

 H'= مقدار شاخص شانون ، S=  نمونه  های موجود درگونهتعداد               

ها ایتدا جهت بررسی نحوه توزیع داده: هاتجزیه و تحلیل داده       

اسمیرنوف و نیز شایروویلک در سطح  -های کولموگروفاز آزمون

ها، جهت درصد استفاده شد. پس از اطمینان از نرمالی داده 5دار معنی

طرفه و نیز جهت بررسی داری از آزمون واریانس یکیبررسی معن

و دانکن استفاده گردید.  LSDهای ها از تستین ایستگاهب اختالف

  Excelافزارهای آنالیزیها از نرمبرای انجام تمامی تجزیه و تحلیل

 استفاده گردید.  22 نسخه Spss و  2007نسخه 

 

 نتایج
 :ها(مهرگان کفزی )شناسایی نمونهبررسی کیفی بزرگ بی       

تا حد نیاز و امکان، براساس مهرگان کفزی شناسایی فون بزرگ بی

 111خانواده و  6کلیدهای شناسایی معتبر صورت گرفت و در مجموع 

عدد کرم شیرونومیده،  8تار، عدد کرم کم 17کرم پرتار،  عدد 64) نمونه

پودا( در مجموع کل عدد آمفی 1ای و صدف دوکفه 12انگل نماتد،  9

بندی فون بزرگ رده 1برداری شناسایی شدند. در جدول دفعات نمونه

مهرگان موجود در خلیج گرگان و سواحل استان گلستان نشان بی

 داده شده است.
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 شناسایی شده در خلیج گرگان و سواحل استان گلستانمهرگان کفزی بندی فون بزرگ بی:رده1جدول       

 بندیطبقه 

 های پاکیشاخص  های آلودگیشاخص

 Eukaryota Eukaryota Eukaryota Eukaryota  Eukaryota Eukaryota سرسلسله

 Animalia Animalia Animalia Animalia  Animalia Animalia سلسله

 Annelida Annelida Arthropoda Nematoda  Mollusca Arthropoda شاخه

 Polychaeta Oligochaeta Insecta -  Bivalvia Malacostraca رده

 Phyllodocida - Diptera -  - Amphipoda راسته

 Nereididae - Chironomidae -  - Gammaridae خانواده

 Nereis      Gammarus جنس
 - -  - - - diversicolor Nereis گونه

 

: های زیستی()شاخص مهرگان کفزیبی بررسی کمی بزرگ       
زیستی مهم های ها، پس از شمارش، شاخصجهت بررسی کمی نمونه

های مختلف دست آمده بین ایستگاههمیانگین مقادیر ب و گردید محاسبه

مورد مقایسه قرار گرفت. طبق نتایج، در مقایسه مقادیر شاخص تشابه 

. (p>05/0) مشاهده نشد دارییاختالف معن های مختلفبین ایستگاه

شاخص مورد  ، در2و  1هایتراکم بین ایستگاه شاخص مورد چنین درهم

و در  5و  3های و نیز بین ایستگاه 2و  1های شانون بین ایستگاه

اختالف  5و  3های نهایت در مورد شاخص مارگالف بین ایستگاه

دار یاختالف معن سایر موارد شاهد در .(p>05/0) دار مشاهده نشدیمعن

های شمارش شده در هر تعداد نمونه 2ایم. جدول ها بودهبین ایستگاه

دهد. در جدول کفزیان نشان می های مختلفرا به تفکیک گروه ایستگاه

های های زیستی بین ایستگاهنیز مقایسه میانگین مقادیر شاخص 3

 مختلف در اکوسیستم نشان داده شده است. 
 

 
 های مختلف کفزیانگروههای شمارش شده در هر ایستگاه را به تفکیک تعداد نمونه :2جدول

های پرتارکرم ایستگاه/ تعداد کفزیان تارهای کمکرم  های شیرونومیدهکرم  ایهای دوکفهصدف نماتدها  پوداآمفی   

1ایستگاه   15 4 0 1 0 0 

2ایستگاه   13 4 2 0 0 0 

3ایستگاه  7 0 1 4 0 1 

4ایستگاه   13 7 4 3 5 0 

5ایستگاه   16 2 1 1 7 0 

 
 های مختلف در خلیج گرگان و سواحل استان گلستانایستگاههای زیستی کفزیان بین شاخصمقادیر  میانگین مقایسه: 3جدول 

 .باشندداری مییدهنده معنتذکر: حروف کوچک انگلیسی نشان
 

 تشابه شاخص شاخص مارگالف شاخص شانون  بیوماس شاخص شاخص تراکم ایستگاه/ شاخص کفزیان

 b 27/46±1/15 c 0/67±0/11 a 0/65±0/05 a 0/22±0/06 a 6/6±166/6 1ایستگاه 

 b 24/5±0/98 b 0/81±0/11 a 0/8±0/1 b 0/26±0/01 a 10±158/3 2ایستگاه 

 a 12/64±0/65 a 1/05±0/03 b 1/05±0/04 c 0/26±0/02 a 10±108/3 3ایستگاه

 d 45/56±0/78 d 1/42±0/1 c 1/42±0/09 d 0/28±0/01 a 1/17±266/3 4ایستگاه 

 c 53/46±1/9 e 1/02±0/02 b 1/02±0/01 c 0/19±0/05 a 25±225 5ایستگاه 

http://www.algaebase.org/browse/taxonomy/?id=86701
http://www.algaebase.org/browse/taxonomy/?id=86701
http://www.algaebase.org/browse/taxonomy/?id=86701
http://www.algaebase.org/browse/taxonomy/?id=86701
http://www.algaebase.org/browse/taxonomy/?id=86701
http://www.algaebase.org/browse/taxonomy/?id=86701
https://www.itis.gov/servlet/SingleRpt/SingleRpt?search_topic=TSN&search_value=82696
https://www.itis.gov/servlet/SingleRpt/SingleRpt?search_topic=TSN&search_value=89787
https://www.itis.gov/servlet/SingleRpt/SingleRpt?search_topic=TSN&search_value=93294
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ها نشان طور که نتایج حاصل از بررسی کیفی و کمی نمونههمان       

های اکوسیستم ازجمله کرمکفزیان مستقر در  هایدهد، غالب گروهمی

های های شیرونومیده و نماتدها جزء گروهتار، کرمهای کمپرتار، کرم

از شرایط نامساعد زیستی در اکوسیستم  شاخصی و بوده آلودگی به مقاوم

پودا که نسبت ای و آمفیهای دوکفهکه گروه صدفباشند، در حالیمی

شاخصی از شرایط زیستی مناسب در اکوسیستم  و اندحساس به آلودگی

شمار در اکوسیستم حضور باشند، به تعداد بسیار اندک و انگشتمی

دارند و تمامی نتایج کسب شده گواهی بر وجود شرایط بسیار نامساعد 

باشد. بر این اساس جهت از لحاظ کیفی و زیستی در اکوسیستم می

کفزیان شاخص آلودگی  ای بین تراکممقایسه 2درک بهتر در شکل 

 های پاک در اکوسیستم نشان داده شده استو کفزیان شاخص آب

 باشد.خوبی موکد مطالب ذکر شده در فوق میکه به

   

 

 

 
   

 

 

 
 سواحل استان گلستان: مقایسه بین تراکم کفزیان شاخص آلودگی و کفزیان شاخص پاکی در خلیج گرگان و 2شکل 

   

 

 بحث
نسبت به های غالب بنتوزی در منابع آبی بوده، پرتاران از گروه       

آلودگی بسیار مقاوم هستند و از نظر اکولوژیکی و حضور در زنجیره 

خانواده  1370در اوایل دهه باشند. غذایی نیز دارای ارزش زیادی می

Nereidae های پرتار در حوضه جنوبی خزر به شکل غالب در از کرم

های دیگر کفزیان نیز (. عالوه بر آن در رده1373رودی، آمد )سلیمانی

پوستان و نیز در مورد وجود آمد، ازجمله در رده سختتغییراتی به

 Soleimaniای، کاهش تنوع و تراکم گزارش گردید )کفههای دوصدف

Roody  ،؛1391و همکاران Roohi  ،؛2010و همکاران Shiganova  و

 Nereisهای پرتار و گونه (. در پژوهش حاضر، کرم2004همکاران، 

diversicolor های مختلف بنتوزی  ترین تراکم بین گروهدارای بیش

( نیز در 1377کفشگیری )( و هاشمیان1378) Qasim AFاند. بوده

ی را گزارش نمودند. این در حالی است های خود نتیجه مشابهپژوهش

عنوان دار به دریای خزر در دهه اخیر بهرسد ورود شانهنظر میکه به

زا، نقش مهمی در تغییرات عوامل زیستی و غیرزیستی عاملی تنش

100%

0%

1ایستگاه 

شاخص های 

آلودگی
شاخص های پاکی

100%

0%

2ایستگاه 

شاخص های 

آلودگی
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88%
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 Shiganova ؛.2010و همکاران،  Roohiاین پیکره آبی داشته است )

های کفزی ازجمله یه گروکه از تراکم کلطوری(، به2004و همکاران، 

 Hosseini( و 1373)Pourghola  و  Katoninپرتاران کاسته شده است.

های کفزیان در سواحل ( در پژوهش خود تعداد گونه1389) و همکاران

که در گونه اعالم کردند، درحالی 57و  32ترتیب جنوبی خزر را به

گونه بوده است  25( این تعداد 1395بندپی و همکاران )مطالعه افرایی

درصد  9/57و  1373درصد با سال  9/21که دارای کاهش تغییرات 

دار ها نیز دلیل این مساله را ورود شانهبوده است. آن 1375با سال 

های مهاجم از طریق خزری، افزایش بار آلودگی خزر و ورود برخی گونه

 آب توازن کشتی اعالم کردند. 

های تراکم پرتاران بین ایستگاهدر پژوهش حاضر در مقایسه        

ترین دارای کم 3ترین تراکم و ایستگاه دارای بیش 5مختلف، ایستگاه 

، 3تر در ایستگاه ترین دلیل وجود تراکم کمتراکم بوده است. اصلی

سو باشد. رودخانه قرهسو به این منطقه میورود رودخانه دائمی قره

ز گرگانرود است که در طول ترین رودخانه استان گلستان پس اطوالنی

های شهری و کشاورزی که سرشار از مواد سمی و مسیر خود فاضالب

سو در مسیر چنین رودخانه قرهکند. همهستند را دریافت می شیمیایی

کند که این امر سبب های بایر عبور میخود مسافتی طوالنی از زمین

که سبب شود حمل مقادیر باالی رسوبات توسط این رودخانه می

گردد. این موارد در کنار عواملی افزایش کدورت و کاهش تولید می

چون تمرکز بیشتر شهرنشینی در این قسمت و استفاده نامناسب هم

تفاوت پارامترهای  دلیل ترینمهم مختلف، هایکاربری جهت سوقره آب از

باشد که سبب ها میزیستی و غیرزیستی این ایستگاه با سایر ایستگاه

ودگی بسیار شدید آن توسط مواد آلی و معلق شده و در بسیاری از آل

هوازی )هایپرتروفی( ایجاد شده است. البته قابل نقاط آن شرایط بی

های ورودی خزر به ذکر است که بسته شدن و عدم الیروبی کانال

خلیج گرگان، سهم بسیار زیادی در عدم تهویه آب خلیج و ایجاد 

نماید. این شرایط در مجموع سبب کاهش می شرایط هایپرتروفی ایفا

ترین پرتاران در این ایستگاه نسبت به سایر مناطق گردیده است. اصلی

  های شمالینیز، وجود جریان 5تر در ایستگاه دلیل وجود تراکم بیش

باشد شرقی حاشیه جنوب شرقی خزر می -جنوبی و نیز جریان غربی

ود زیادی سبب اختالط مواد آلوده که از این منطقه عبور کرده و تا حد

تر گردد. اگرچه وجود تعداد بیشوارده به این قسمت با سایر نواحی می

دهنده شرایط نامساعد زیستی است، لیکن نشان 5پرتاران در ایستگاه 

که دارای شرایط  3توان گفت که این ایستگاه نسبت به ایستگاه می

ه بنتوزهای مقاوم و هایپرتروفی است )که موجب کاهش تراکم کلی

چنین ایستگاه تری است. همدارای وضعیت مناسب گردد(،می غیرمقاوم

تر آب و جایگزینی ای بوده که امکان تهویه بیشدارای بستر ماسه 5

دارای  3که ایستگاه نماید، درحالیهای کفزی را مهیا میبهتر گروه

در این منطقه بستر گلی بوده که این امر سبب کاهش تولیدات بنتوزی 

ترین علت غالب بودن این گونه پرتار در مناطق مورد گردد. مهممی

ویژه تجمع بررسی، توانایی سازگاری باال با شرایط نامساعد تروفی )به

و  Rozali Othman( و 1377کفشگری )باشد. هاشمیانمواد آلی( می

د ( نیز نتایج مشابهی را در پژوهش خود گزارش کردن2002همکاران )

هماهنگی دارد. از طرف دیگر از  اخیرپژوهش با نتایج  2که نتایج هر 

جاکه جنس بستر تاثیر بسیار زیادی در پراکنش کفزیان دارد و آن

تری دارند ای توان زیست کمکفزیان در بستر گلی نسبت به بستر ماسه

های و البته با درنظر گرفتن این موضوع که جنس غالب بستر ایستگاه

باشد، بنابراین تراکم و تنوع پایین کفزیان در رسی ما، گلی میمورد بر

 رسد.نظر میمطالعه حاضر منطقی به

های حلقوی تاران رده دیگری از راسته بزرگ کرمکم: تارانکم       

اند. در پژوهش حاضر این باشند که نسبت به بار مواد آلی مقاوممی

رده پرتاران قرار گرفته است. رده از نظر تراکم در جایگاه دوم، پس از 

تاران اگرچه در تجمعات کفزیان دریای خزر از سال تراکم رده کم

 17درصد به  21دلیل افزایش شدید پرتاران، از تاکنون، به 1375

(، اما اشغال 1391و همکاران،  Soleimani Roodyرسیده است ) درصد

شباعیت تاران که ارتباط منفی با ادومین رده تراکمی توسط کم

( Forbes ،2008  و Ramskoاکسیژن و ارتباط مثبت با کل مواد آلی )

تواند شاهدی بر افزایش آلودگی دریای خزر باشد. این داشته است، می

تاران مورد پرتاران است. کم دست آمده ما درهموضوع تاییدی بر نتایج ب

رسوبات نسبت به بار مواد آلی مقاوم بوده و قادراند غذای خود را از 

( TOMیا  Total Organic Matter) آلی مواد کل زیرالیه سطحی و دارای

 باال تامین کنند. 

ترین های مختلف، کمتاران بین ایستگاهدر مقایسه تراکم کم       

های پرتار است که دالیل آن در بخش کرم 3تراکم متعلق به ایستگاه 

ترین است که مهم 4 ترین مقدار مربوط به ایستگاهذکر گردید و بیش

شده از طریق جریانات ورودی دلیل آن وجود مواد آلی و غذایی حمل

که این ایستگاه نیز ضمن آن باشد.به این قسمت می گرگانرود( ویژه)به

گیری فون باشد که در شکلدارای بستر رسوبی می 5مانند ایستگاه 

 نماید.تر کمک میقوی
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تدهای باشند. نماهای گرد میوه کرمنماتدها جزء گر: نماتدها       

متر میلی 1-2ها طول آن های ریزی هستند که معموالًآزادزی کرم

دها کنند. برخی نماتها زندگی میباشد که در خاک یا داخل خزهمی

(. در باشند )غالبا نماتدهای خاکزیانگل بوده و برخی دیگر مفید می

ه شد. مشاهد 4و  3ایستگاه ترین تراکم نماتدها در مطالعه حاضر بیش

شاهده مها زیست با پریفیتونهای یافت شده همجاکه غالب نمونهاز آن

که  رسد که این نماتدها از نوع انگل گیاهی بودهنظر میشدند، به

راکم کنند. با توجه به این موضوع تنزدیک به ریشه گیاهان زیست می

ا رسد. بنظر میبهمنطقی  4و  3تر این موجودات در ایستگاه بیش

عیفی طورکلی مناطق مورد بررسی دارای فلور گیاهی ضکه بهوجود این

ت تری نسبباشند، لیکن این دو ایستگاه دارای پوشش گیاهی غنیمی

 ها و همهای دیگر هستند )هم از نظر وجود پریفیتونبه ایستگاه

ت گیاهان عالی آبزی( و این امر بستر الزم جهت زیست این موجودا

ین دو انماید. عالوه بر این موضوع شرایط کیفی نامناسب را فراهم می

تر شهای آلی در مقادیر باال سبب تجمع بیایستگاه و وجود آالینده

این  باشند( شده است.زیستی می )که مقاوم به شرایط نامساعد نماتدها

ترین یافت نشد که اصلی 2ای در ایستگاه در حالی است که هیچ نمونه

دها این ایستگاه است. وجود نمات لیل آن پوشش گیاهی بسیار ضعیفد

مناسب زا و شرایط نادر مناطق مورد بررسی بیانگر وجود عامل بیماری

ین جاکه حضور این گروه در مطالعات مشابه پیشزیستی است و از آن

د، باشندر این رتبه غالبیت، گزارش نشده و از این جهت نوظهور می

رد های موسوق یافتن اکوسیستم مجددی بر ها تاییدر آنحضو متاسفانه

 باشد.بررسی به سمت شرایط هایپرتروفی می

در شرایط  و سال فصول کلیه شیرونومیده در خانواده: شیرونومیده       

مختلف آبی قادر به زیست بوده و این امر به حدود بردباری باالی 

های های مذکور شاخص آبکه گونهطوریگردد، بههای آن برمیگونه

حالی است که وجود افراد این راسته باشند. این درتمیز تا آلوده می

دهنده وجود ورودی فاضالب و مواد مغذی به در غالب موارد نشان

های مختلف داخل اکوسیستم است. در پژوهش حاضر در ایستگاه

ن موضوع ترین دلیل ایاصلی1ایم.اندک این گروه بوده تراکم بسیار شاهد

 گردد. این خانواده فیلترخانواده شیرونومیده برمیبه تمایالت زیستی 

را از ستون و بستر آب فیلتر  هاکننده بوده و ذرات گیاهی و دتریتوس

جاکه مناطق مورد مطالعه ما فاقد پوشش گیاهی مناسب کند. از آنمی

منابع دلیل نبود و غنی است، بنابراین تراکم پایین این خانواده به

                                                           
 

چنین این خانواده عادت به غذایی غنی، دور از انتظار نبوده است. هم

حرکت به سمت حاشیه اکوسیستم )در مجاورت پوشش گیاهی( جهت 

ریزی و رشد الروهای خود دارد، که این مساله نیز ماواءگزینی، تخم

گروه تاثیرگذار بوده است. جنس بستر در جایگیری  تراکم این کاهش در

های جاکه غالب ایستگاهشیرونومیده اهمیت زیادی دارد. از آن خانواده

باشند و ریز و در بسیاری موارد گلی میمورد مطالعه دارای بستر دانه

ها جلوگیری کرده این امر از پناهگیری موجودات، زیر و روی ذرات آن

داری مواد آلی جهت رشد کفزیان را و نیز قدرت تهویه جریان و نگه

های زیستی این خانواده و متعاقب آن هد، بنابراین جایگاهدکاهش می

یابد. ذکر این نکته نیز حائز اهمیت است که ها کاهش میتراکم آن

سبب افزایش  ای اکوسیستموجود ساخت و ساز باال در اراضی حاشیه

 نیز جابجایی و مهم هایزیستگاه تخریب و کدورت خاک، افزایش فرسایش

ار مورد استفاده گردیده است. این پدیده در مورد فون موجود توسط ابز

ای اکوسیستمی مانند خلیج گرگان که به شکل طبیعی دارای حاشیه

سست با ریزش رسوبات باال است، مزید بر علت بوده و شرایط را 

نماید که یکی از عوامل کاهش تراکم کفزیان در مطالعه تشدید می

وجود حتی یک نمونه از  باشد و ممکن است دلیل عدمحاضر نیز می

دلیل ساخت و سازهای مابین این ، به1ها در ایستگاه شیرونومیده

 های اخیر شدت یافته است.منطقه و ناحیه میانکاله باشد که در سال

های حساس به آلودگی ها ازجمله گروهایدوکفه: هاایدوکفه       

تر از سایر کم ها اگرچه از نظر تعداد ممکن استایباشند. دوکفهمی

دلیل بزرگ بودن توده بهها در افزایش زیها باشند ولی نقش آنگروه

( 1389و همکاران ) Hosseiniبر این اساس  است. توجه قابل هااندازه آن

ای در سواحل جنوبی گونه دوکفه 5در پژوهش خود عنوان کردند که 

بندپی رائیکه افدریای خزر در دهه هفتاد موجود بوده است. در حالی

ای را در مطالعه خود گزارش ( تنها دو گونه دوکفه1395و همکاران )

وجود استرس  دهنده)نشان شدید تنوع بسیار که حاکی از کاهش نمودند

باشد و علت آن را به وضعیت زیست، جنس شدید در محیط( می

برداری نسبت دادند. در پژوهش حاضر بستر، عمق، محل و زمان نمونه

ها مشاهده گردید که با روند کاهشی ایا یک گونه از دوکفهنیز تنه

خوانی دارد.  مشاهده شده از تراکم این گروه در مطالعات پیشین هم

از علل اصلی کاهش این گروه در مناطق مورد بررسی وجود آلودگی 

باشد. بسیار زیاد و جنس بستر نامناسب جهت زیست این گروه می

ین گروه نسبت به وجود آالینده در محیط طورکه اشاره گردید اهمان
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ویژه خلیج گرگان در جاکه حاشیه خزر و بهحساس است و از آن

های آلی و معدنی قرار دارد، حذف این گروه دور معرض انواع آالینده

( نیز در پژوهش 1373) Pourgholam و Katoninاز انتظار نبوده است. 

ها ایخود اعالم نمودند که بسترهای لجنی سبب کاهش تراکم دوکفه

حاصل از پژوهش ما هماهنگی  که با نتایج شودخزر می حاشیه دریای در

های که بخش زیادی از جنس بستر اکوسیستمدارد و با توجه به این

شده است. مورد مطالعه ما گلی و لجنی است، تکثیر این گروه محدود 

ایستگاه اول  3های مختلف، در در مقایسه تراکم این گروه در ایستگاه

علت وجود مقادیر باالی آلودگی و نیز عدم تهویه مناسب هیچ به

به مقدار بسیار کم مشاهده  5و  4صدفی مشاهده نشد. در ایستگاه 

باشد، گردید که علت آن اختالط آب و تهویه حدودی ساحل خزر می

علت ورود بیش از اندازه مواد آلی و رسوبی شاهد به 4ایستگاه لیکن در 

( در نتایج پژوهش خود اعالم 1377ایم. نیکویان )تری بودهتراکم کم

ها است کرد که یکی از خصوصیات مهم اجتماعات بنتوزی تنوع آن

های آبی بیش از هر عاملی به ثبات فیزیکی محیط که در اکوسیستم

های صیادی در سواحل تواند با فعالیت پرهر میبستگی دارد و این ام

آید مرتبط اجرا درمیماه به 6مدت جنوبی دریای خزر که از مهرماه به

( نیز در پژوهش خود بر این 1395بندپی و همکاران )باشد. افرائی

موضوع تاکید ورزیدند. با توجه به موارد عنوان شده، در صورت عدم 

کشی در مقادیر و عدم وجود پره 5ستگاه استقرار تعاونی صیادی در ای

ها در این ایستگاه خواهیم ایشاهد تراکم باالتری از دوکفه باال، قطعاً

 بود. 

پودا راسته ناجورپایان یا آمفی: پودا )خانواده گاماریده(آمفی       

ها به اکسیژن، مواد گروهی از کفزیان هستند که تنوع و فراوانی آن

های نفتی در محیط وابسته موارد به هیدروکربن برخی رسوبات و در آلی

پودا های بزرگ راسته آمفیاست. خانواده گاماریده یکی از خانواده

پودا از جنس عدد آمفی 1شود. در مطالعه حاضر تنها محسوب می

ترین علت عدم حضور این مشاهده شد. اصلی 3گاماروس در ایستگاه 

، حساسیت باالی این گروه نسبت های مورد بررسیدسته در ایستگاه

های آلی و باشد. ورود و تجمع مقادیر باالی آالیندهبه مواد آالینده می

شرقی دریای خزر و ایجاد داخل خلیج گرگان و حاشیه جنوبمعدنی به

ویژه در خلیج هوازی برای موجودات ساکن )بهشرایط زیستی دشوار بی

ی آب از دریای خزر(، سبب های ورودعلت بسته شدن کانالگرگان به

 1برداری شده است. در مورد حذف کامل این گروه در زمان نمونه

توان اظهارنظر علمی نمود نیز نمی 3عدد نمونه یافت شده در ایستگاه 

توان فرض نمود که این ایستگاه، زیستگاه زیرا به احتمال قوی می

ت ورودی صورت تصادفی توسط برخی جریانااصلی موجود نبوده و به

)از طریق پدیده شستشوی ارگانیسمی یا غیره( وارد این منطقه شده 

Pourgholam (1373 )  و Katoninاست. در پژوهش انجام شده توسط 

( در حاشیه دریای خزر، گزارش گردید 1389و همکاران ) Hosseiniو 

پودا در گونه از راسته آمفی 29، تعداد 1375و  1373های که در سال

( 2000و کیابی ) میرزاجانی چنینهم است. بوده مشاهده قه قابلمنط این

متری  100تا  2در اعماق  1995-1996های اعالم نمودند که در سال

پودا مشاهده گونه از راسته آمفی 20سواحل جنوبی دریای خزر، تعداد 

( در 1395بندپی و همکاران )شده است. این در حالی است که افرائی

پودا در گونه از راسته آمفی 12اعالم کردند که تنها  پژوهش خود

های مشابه پیشین مورد مطالعه یافت شده که نسبت به پژوهش منطقه

های درصد داشته است. روند نزولی موجود در پژوهش 6/58کاهش 

  باشد.ذکر شده همگی موکد نتایج پژوهش ما می

ی تراکم و هادر مقایسه مقادیر شاخص: های زیستیشاخص       

در مورد شاخص تراکم بین غالب های مختلف، بیوماس بین ایستگاه

ها اختالف ها و در مورد شاخص بیوماس بین تمامی ایستگاهایستگاه

ترین مقدار متعلق بیش(. بر این اساس P<05/0دار مشاهده شد )یمعن

 بوده است. 3ترین مقدار متعلق به ایستگاه و کم 5و  4های به ایستگاه

طورکه در متون قبلی اشاره گردید دارای شرایط همان 5و  4ایستگاه 

طور باشند. البته این موضوع بهبهتری نسبت به سایر مناطق می زیستی

ویژه در مورد باشد )بههای زیستی نمیکامل قابل تعمیم به تمامی رده

کفزیان، جنس بستر نیز بسیار  جاکه در مبحثآن ( و لیکن از4ایستگاه 

ای این دو ایستگاه، وجود تراکم مهم است و با توجه به بستر ماسه

رسد. موارد ذکر شده در نظر میباالتر در این دو منطقه منطقی به

نیز با توجه  3نماید. در ایستگاه مورد شاخص بیوماس نیز صدق می

ترین به وجود آلودگی بسیار باال و نیز جنس بستر گلی، وجود کم

قابل انتظار بوده است. الزم به ذکر است که یکی از تراکم و بیوماس 

ها، وجود ترین علل کاهش تراکم و بیوماس در کلیه ایستگاهبزرگ

ها در اکوسیستم اوگلنا و غالبیت آن سمی هایفیتوپالنکتون باالی تراکم

 باشد. می

 های مختلف نشاندر ایستگاه آمده دستهب شانون شاخص مقادیر       

باشد. در مقایسه تنوع بسیار پایین کفزیان در اکوسیستم میدهنده 

 4ترین تنوع و ایستگاه دارای کم 1های مختلف، ایستگاه بین ایستگاه

های دست آمده از شاخصهباشد. نتایج کلی بترین تنوع میدارای بیش
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ای بسیار پایین در مارگالف و تشابه نیز حاکی بر وجود تنوع گونه

باشد. دالیل اصلی این می 2و  1های ویژه در ایستگاهاکوسیستم، به

های بنا های زیستی هر ایستگاه، سازهامر به فیزیوگرافی و مشخصه

دلیل تشریح گردد که بهها و کاربری اراضی مجاورشان برمیشده در آن

 گردد. نظر میدر متون فوق، از بیان مجدد صرف

مقایسات انجام شده با  نتایج حاصل از پژوهش حاضر و نیز       

های پیشین حاکی از آن است که مناطق مورد بررسی از نظر پژوهش

هایپرتروف با غالبیت شرایط  -وضعیت تروفی، دارای شرایط یوتروف

باشد و های مستقر در خلیج گرگان میویژه در ایستگاههایپرتروفی به

گان مهربیاین امر موجب کاهش شدید تراکم و تنوع جمعیت بزرگ

کفزی مستقر در این اکوسیستم، در طول سالیان اخیر گردیده است. 

هوازی کامل، فعالیت ترین دلیل این امر، ایجاد شرایط بیاصلی

هوازی، تولید گازهای سمی و در نهایت ایجاد خفگی های بیباکتری

گیری در باشد. الزم به ذکر است که جهت تصمیمدر اکوسیستم می

تی اکوسیستم و ارائه نتایج قطعی، نیازمند انجام مورد وضعیت زیس

با اتکا به  باشیم و صرفاًهای دیگری از این دست در آینده میپژوهش

توان با جدیت در مورد وضعیت نتایج حاصل از پژوهش حاضر نمی

اکوسیستم صحبت نمود، لیکن بسیار پراهمیت است که مطالعاتی 

ورت گرفته که ضمن حفظ بار صسال یک 2چون پژوهش حاضر هر هم

کلی اکوسیستم  نمای برداری(نمونه در تکرر )عدم زیستی اکوسیستم فون

را ترسیم نماید و در صورت وجود شرایط نامساعد، زنگ خطر نابودی 

صدا درآورد. امید است با مدیریت  اکوسیستم را برای متخصصین امر به

های ت، پتانسیلمدمدت و بلندهای علمی میانریزیمطلوب و برنامه

جانبه های روشنی جهت توسعه همهاین نواحی به فعل تبدیل و افق

  سواحل استان گشوده شود.
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