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 Nais variabilis Piguet, 1906 (Annelida: Oligochaeta: Naididae) اولین گزارش گونه

کیله تنکابن و مههای چشمصب رودخانهو الگوی پراکنش زمانی و مکانی آن در 

 )حوضه جنوبی دریای خزر( سردآبرود چالوس
 

 
 

 ایی، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایرانگروه بیولوژی دریا، دانشکده علوم و فنون دری :کتریمیثم طاول 

 گروه بیولوژی دریا، دانشکده علوم و فنون دریایی، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران :سیدمحمدرضا فاطمی 

 دانشگاه آزاد اسالمی، تهران، ایران دانشکده علوم و فنون دریایی، واحد تهران شمال،گروه شیالت،  :*ندوشنرضوان موسوی 

 گروه ریاضی، دانشکده علوم ریاضی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران :محمد خدابخشی 

 

 1396 اسفندتاریخ پذیرش:            1396 ذرآ تاریخ دریافت:

 چکیده

باشد. این گونه که قبالً از ای پراکنش جهانی میشور بسیار متداول و دارشیرین و لبهای آبدر زیستگاه Nais variabilisکرم کم تار 

کیله و سردآبرود در شیرین ایران و سواحل جنوبی دریای خزرگزارش نشده بود، در هنگام بررسی لیمنولوژیکی رودخانه و مصب چشمهفون آب

در  1394تا شهریور ماه  1393بار، از آبان ماه صورت دو ماه یکسال بهمدت یکبرداری بهامتداد سواحل ایرانی دریای خزر یافت گردید. نمونه

بردارهای گرب مدل در اکوسیستم دریا( با استفاده از نمونه S3در اکوسیستم مصب و  S2در اکوسیستم رودخانه،  S1سه ایستگاه در هر مصب )

متر( در سه تکرار انجام شد. نتایج میلی 2/0 های به ابعادمترمربع با چشمه 1/0مترمربع( و سوربر )با سطح مقطع  03/0ون وین )با سطح مقطع 

تعداد در مترمربع و  8/118±8/79ترتیب در آبان ماه )زنده این گونه بهترین تراکم و تودهترین و کمدهد که بیشحاصل از پراکنش زمانی نشان می

مربع( بود و دارای اختالف گرم در متر 015/0 ± 005/0تعداد در مترمربع و  5/26 ± 8/9گرم در مترمربع( و شهریور ماه ) 034/0±075/0

که طوریبه >P)05/0(داری را نشان داد های مورد بررسی اختالف معنی. پراکنش مکانی این گونه در بین ایستگاه>P)05/0(باشند داری میمعنی

های تری نسبت به ایستگاهگرم در مترمربع( بیش 08/0 ± 029/0تعداد در مترمربع و  4/139 ± 3/83زنده )ای تراکم و تودههای رودخانهایستگاه

گرم در مترمربع(  0±0تعداد در مترمربع و  0±0های دریایی )گرم در مترمربع( و ایستگاه 05/10 ± 006/0تعداد در مترمربع و  21 ± 6/10مصبی )

 بین تراکم و توده >P)05/0( داریآبرود بود. همبستگی معنیتر از سردکیله بیشزنده این گونه در رودخانه و مصب چشمهاند. تراکم و تودهداشته

 بندی و مواد آلی کل( مشاهده گردید.با عوامل محیطی در آب )دما و شوری( و رسوب )دانه N. variabilisزنده 

  خزر کیله، سردآبرود، دریایچشمه، Nais variabilisاولین گزارش،  کلمات کلیدی:

 mousavi.nadushan@gmail.com :سئول* پست الکترونیکی نویسنده م
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 مقدمه

گان مهرهبی درشت هایترین گروهمهم یکی از آبزی تارکم هایکرم       

باشند و منبع غذایی بسیار مهمی های آبی میکفزی در اکوسیستم

(. 2007و همکاران،  Arslan) روندمی شمارو سایر آبزیان به ماهیان برای

باشند خانواده می 13گونه در غالب  1100تاران آبزی تقریباً شامل کم

(. این 2008و همکاران،  Martinنش جهانی هستند )که دارای پراک

های آبی از قبیل موجودات معموالً در رسوبات بستر  تمام اکوسیستم

های زیرزمینی و ها، آبها، مردابها، دریاچهها، نهرها، رودخانهچشمه

( که نشان از توانایی Schmelz ،2001و  Collado) هستند ساکن دریاها

های مختلف از قبیل ن موجودات به زیستگاهسازش بسیار باالی ای

ای رقابت تغذیه عدم خاطربه تارانکم باشد.شور و شور میشیرین، لبآب

های با چنین تحمل شرایط اکسیژنی پایین در آبو فراوانی غذا و هم

عنوان ها بههمین دالیل از آنبار آلودگی آلی بسیار فراوان هستند به

(. خانواده Behrend ،2012) گرددمی ستفادها آب کیفیت زیستی شاخص

Naididae 238که  باشندتاران آب شیرین مییک گروه بزرگ از کم 

، و همکاران Martinست )ا گونه از این خانواده در جهان شناسایی شده

 Naisآن متعلق به جنس  ۀگون 26( و از این تعداد تقریباً 2008

نایدیده در سراسر جهان پراکنش های خانواده تر گونهباشند. بیشمی

دلیل توانایی باال در شنا کردن و دارا بودن چشم )در برخی دارند و به

ها های مختلفی از قبیل گیاهان آبزی، خزهها( قادرند زیستگاهگونه

(Alves  وGorni ،2007جلبک ،)ها )ای، اسفنجهای رشتهCorbi  و

( را Gorni ،2006 و Alvesپایان )( و صدف شکم2005همکاران، 

کیله های سردآبرود چالوس و چشمهکنند. رودخانه کاوش زندگی جهت

های بسیار مهم حوضه جنوبی دریای خزر هستند تنکابن از رودخانه

مثلی ماهیان با ارزش شیالتی لحاظ اینکه محل مهاجرت تولیدو به

، ماهی (Salmo caspius)دریای خزر از قبیل ماهی آزاد دریای خزر 

باشد، و بسیاری از ماهیان استخوانی دیگر می (Rutilus kutum)سفید 

ها دلیل مصب این رودخانه همینبه باشند.می برخوردار فراوانی اهمیت از

باشد و توسط سازمان حفاظت محیط جزء مناطق حفاظت شده می

تر مطالعات صورت گرفته بر روی گردد. بیشزیست ایران حفاظت می

های های آبی ایران، کرمگان کفزی در اکوسیستمهرهمفون درشت بی

تار را در حد خانواده شناسایی نمودند و مطالعات اندکی انجام شده کم

 است که این موجودات را در حد گونه شناسایی کردند که عبارتند از

Ahmadi ( ؛2012و همکاران)Ardalan  ( ؛2011و همکاران) Basim 

  Nazarhaghighi(؛2014 ) Pesicو  Jablonska (؛2012و همکاران )

های داخلی تاران آبزی از آبگونه از کم 24 تاکنون (.2014) و همکاران،

گونۀ آن متعلق به خانواده  12ایران گزارش گردید که از این تعداد 

 Nais :N. Communisگونۀ آن متعلق به جنس  3نایدیده و تنها 
Stephenson)، 1920،)Nazarhaghighi) N. Pardalis  همکاران، و 

باشند. ( می2017و همکاران،  (N. elinguis  Tavol Koteriو (2014

های در رودخانه Nais variabilisهدف از این مطالعه، معرفی گونه 

کیله تنکابن در حوضه جنوبی دریای خزر سردآبرود چالوس و چشمه

رودخانه،  برای اولین بار و بررسی الگوی پراکنش آن در سه اکوسیستم

مصب و دریا در ارتباط با برخی عوامل محیطی در آب )دما و شوری( 

 باشد. بندی و مواد آلی کل( میو رسوب )دانه

 

 هامواد و روش
کیله تنکابن در شمال های سردآبرود چالوس و چشمهرودخانه       

کیلومتری  60استان مازندران و در فاصله تقریباً  غربی قسمت در و کشور

های دائمی، پرآب و از یکدیگر قرار دارند. این دو رودخانه از رودخانه

سلیمان ارتفاعات بلند تخت از که خزر بوده حوضه آبریز دریای مهم بسیار

اند و پس از عبور از مناطق کوهستانی و جنگلی در سرچشمه گرفته

تر از سطح دریاهای آزاد وارد دریای خزر متر پایین 25ارتفاع حدود 

های کیله تنکابن از سه رودخانۀ اصلی به نامشوند. رودخانه چشمهیم

دوهزار، سه هزار و ولمرود ترکیب یافته است. طول این رودخانه از 

 1350کیلومتر و وسعت حوضه آبریز آن حدود  80سرشاخه تا مصب 

میلیون مترمکعب و دارای  55مربع، میانگین آبدهی ساالنه کیلومتر

باشد. طول رودخانه سردآبرود چالوس از رصد مید 6/5شیب متوسط 

 430کیلومتر و وسعت حوضه آبریز آن حدود  67سرشاخه تا مصب 

میلیون مترمکعب و دارای  100کیلومترمربع، میانگین آبدهی ساالنه 

 در هر دو رودخانه (.1373باشد )افشین درصد می 4/6شیب متوسط 

صورت سال بهمدت یکاری بهبردنمونه کیله عملیاتسردآبرود و چشمه

و اردیبهشت، تیر  1393های آبان، دی و اسفند بار در ماهدو ماه یک

در S2 در اکوسیستم رودخانه،  S1در سه ایستگاه ) 1394و شهریور 

در اکوسیستم دریا( در هر رودخانه انجام گرفت.  S3مصب و  اکوسیستم

وین )با سطح دل ونبردارهای گرب مبرداری با استفاده از نمونهنمونه

ای و سوربر )با سطح مترمربع( برای بسترهای نرم ماسه 03/0مقطع 

متر( برای بسترهای میلی 2/0های به ابعاد مترمربع با چشمه 1/0 مقطع

برداری سنگی با سه تکرار انجام گرفت. طول کل محل نمونهسخت قلوه

 متر بود که 1000در هر دو رودخانه مورد بررسی تقریباً 
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 S3متر از ایستگاه  900و  S2متر از ایستگاه  100تقریباً  S1ایستگاه 

موقعیت جغرافیایی  1موقعیت مکانی و جدول  1فاصله داشت. شکل 

دهد. های مورد بررسی نشان میدر رودخانه را بردارینمونه هایایستگاه

نمونه رسوب  108نمونه رسوب ) 324طورکلی در این تحقیق به

برداری های نمونهنمونه رسوب غیرزیستی( از ایستگاه 216زیستی و 

داری اولیه در های رسوب زیستی جهت نگهآوری گردید. نمونهجمع

( Wildsmith ،2011) درصد 5 فرمالین محلول هاآن به بردارینمونه محل

شناسی مرکز تحقیقات ماهیان و پس از انتقال به آزمایشگاه بنتوز اضافه

، 1های با چشمه (ASTM)های استاندارد لکسردآبی کشور، توسط ا

تار از رسوبات جداسازی و شمارش متر، کرم کممیلی 25/0و  5/0

 Mettler)گرم  0001/0شدند. سپس توسط ترازوی حساس با دقت 

Toledo, AB204-N) داری شدند درصد نگه 70توزین و در اتانول

(Wildsmith ،2011 .) 
 

 

  هاي مورد بررسيبرداري در رودخانههاي نمونه: مشخصات و موقعيت جغرافيايي ايستگاه1جدول 

از تمام جمعیت این  N. variabilisتار جهت شناسایی کرم کم       

تر تارها ها و رویت آسانکرم الم تهیه شد. ابتدا جهت شفاف شدن کرم

روز در  ساعت تا چند ها برای مدت چندها، نمونههای داخلی آنو اندام

، Smithشد ) قرار داده Amman’s lactophenolکننده محلول شفاف

 E200مدل (Nikon(. بعد از این مدت با استفاده از میکروسکوپ 2001

، Nikon DIGTAL SIGHT DS-Fi1)مجهز به دوربین دیجیتال مدل 

های داخلی بدن جهت شناسایی بررسی تارهای پشتی و شکمی و اندام

در حد گونه صورت گرفت. نوع و تعداد تارها در قسمت پشتی و شکمی 

ها با باشد. نمونهاسایی این گونه بسیار حائز اهمیت میبدن در شن

، Wetzelو   Brinkhurstاستفاده از کلیدهای شناسایی معتبر شامل

، Pinder؛ Brinkhurst  ،1994و Pinder؛ Brinkhurst ،1986؛ 1984

تا سطح گونه شناسایی شدند. در این مطالعه در هر دو رودخانه  2010

های زیستی، متغیرهای محیطی برداریونهزمان با نممورد بررسی هم

کل( در هر ایستگاه بندی و مواد آلی )دما و شوری( و رسوب )دانه آب در

بندی بندی رسوبات بستر طبق کالسشدند. دانه گیریاندازه تکرار سه با

متر، میلی 2-063/0متر، ماسه میلی 2<)گراول (Wentworth) ورثونت

متر( میلی 004/0 - 0002/0متر و رس یلیم 063/0 - 004/0سیلت 

دهنده هر نمونه صورت درصد اجزای تشکیلانجام گرفت و در نهایت به

بندی ذرات رسوب (. دانه2012و همکاران،  Patricioبیان گردید )

با   (ASTM)متر )گراول( توسط الک استانداردمیلی 2تر از بزرگ

متر )ماسه، سیلت میلی 2 از ترکوچک متر و ذرات رسوبمیلی 2چشمه 

مواد  (.Buchanan ،1984روش هیدرومتری صورت گرفت )و رس( به

در رسوب به روش کاهش  (Total Organic Matter =TOM) کل آلی

گیری شد. اندازه (Weight lost during ashing) وزن در طی سوزاندن

درجه  80طبق این روش نمونه رسوب خشک شده در آون )دمای 

گرم توزین و سپس در  001/0ساعت( با دقت  24مدت راد بهگسانتی

 
کيله تنکابن و سردآبرود چالوس و  چشمه : موقعيت مکاني رودخانه1شکل 

 (94-1393هاي مورد مطالعه )ايستگاه
( S1 ،اکوسیستم رودخانه : S2 اکوسیستم مصب و : S3)اکوسیستم دریا : 

 نوع بستر برداريمحل نمونه نوع منبع آبي (E)طول شرقي  (N)الي عرض شم شماره ايستگاه رودخانه

 S1  ''3/6 '49 º 36  ''3/52 '52 º50 سنگی، پوشش گیاهیقلوه رودخانه شیرینآب 

 سنگی، شنیقلوه مصب شورنیمه لب S2 ''20 '49 º 36 ''3/9 '53 º50 سردآبرود

 S3 ''9/35 '49 º 36 ''6/24 '53 º50 ایماسه دریا شورلب 

 S1 ''9/11 '41 º 36 ''4/55 '23 º51 سنگی، پوشش گیاهیقلوه رودخانه شیرینآب 

 سنگی، شنیقلوه مصب شورنیمه لب S2 ''2/22 '41 º 36 ''7/8 '24 º51 کیلهچشمه

 S3 ''9/39 '41 º 36 ''3/26 '24 º51 ایماسه دریا شورلب 
( S1 ،اکوسیستم رودخانه : S2و  : اکوسیستم مصب S3)اکوسیستم دریا : 
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ساعت  2مدت گراد بهدرجه سانتی 550کوره الکتریکی در دمای 

صورت سوزانده شد و دوباره وزن گردید، اختالف وزن نمونه رسوب به

(. متغیرهای فیزیکی و Wildsmith ،2011) شد بیان (% TOM) درصد

حرارت و شوری در محل توسط هشیمیایی آب مجاور بستر شامل درج

 گیری شدند.اندازه HQ40dمدل  HACHمتر پرتابل دستگاه مولتی

استفاده گردید. نرمال  SPSS 22ها از برنامه جهت تجزیه و تحلیل داده

ها از طریق آزمون کولموگروف اسمیرنوف بررسی شد. با بودن داده

جهت  (ANOVA)انس ها از آزمون آنالیز واریتوجه به نرمال بودن داده

 داریها و از آزمون دانکن جهت ارزیابی ارتباط معنیمقایسه میانگین

(05/0(P< های ها و ماهبین متغیرهای محیطی و زیستی در ایستگاه

مورد بررسی استفاده گردید. جهت بررسی همبستگی بین تراکم و 

بودن  با عوامل محیطی با توجه به نرمال N. variabilisزنده گونه توده

ها از آزمون همبستگی پیرسون استفاده گردید. رسم و کمّی بودن داده

 انجام گرفت.  2010Microsoft Office Excel افزارنمودارها توسط نرم

 

 نتایج

 گرادسانتی درجه 2/18±2/0 آب دمای ساالنه میانگین بررسی این در       

اختالف  برداریهای نمونهدست آمد. میانگین دمای آب در بین ماهبه

اسفند  در آب دمای ترینکم کهطوریبه ،>P)05/0 (داد نشان را داریمعنی

در تیر ماه  ترین آنو بیش گرادسانتی درجه 1/10±08/0ماه با میانگین 

 (.2گیری شد )شکل گراد اندازهدرجه سانتی 30±8/0با میانگین 

 
انحراف معيار( شوري آب برحسب  ±): مقايسه ميانگين 3شکل 

 هايبرداري در رودخانهنههاي مختلف نموها و ماهايستگاه
ریا(. : اکوسیستم دS3 : اکوسیستم مصب و S2 : اکوسیستم رودخانه، S1 مورد بررسی )

 .>P)05/0 (هاستدار در بین میانگینالف معنیبیانگر اخت حروف نامتشابه
 

 
انحراف معيار( درصد مواد آلي رسوبات  ±): مقايسه ميانگين 4شکل 

 برداري درهاي مختلف نمونهها و ماهب ايستگاهبستر برحس

 هاي مورد بررسينهرودخا
( S1 ،اکوسیستم رودخانه : S2 اکوسیستم مصب و : S3حروف نامتشابه .)اکوسیستم دریا : 

 .>P)05/0 (هاست دار در بین میانگینبیانگر اختالف معنی
 

ترین میانگین کم S1، ایستگاه هر دو رودخانه مورد بررسی در       

میانگین شوری در حد S2 ه شوری )صفر گرم بر لیتر(، ایستگاه ساالن

ترین میانگین بیش  S3گرم بر لیتر( و ایستگاه 7/6 1±/2متوسط )

گرم بر لیتر( را دارا بودند. در هر دو  6/10 0±/05ساالنه شوری )

ها رودخانه مورد بررسی، میانگین شوری آب در بین ایستگاه

 

 
ها و ايستگاهاف معيار( دماي آب برحسب انحر ±): مقايسه ميانگين 2شکل 

 مورد بررسي هايبرداري در رودخانههاي مختلف نمونهماه
(S1 ،اکوسیستم رودخانه :S2 اکوسیستم مصب و :S3حروف نامتشابه .)یانگر ب : اکوسیستم دریا

 .>P)05/0 (هاستدار در بین میانگیناختالف معنی
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 >P)05/0) داری را نشان دادندف معنیبرداری اختالهای نمونهو ماه

 3/8 ±5/1) ماه تیر در شوری میانگین ترینبیش  S2ایستگاه در کهطوریبه

  S3لیتر( و در ایستگاه بر گرم 5 0±/8) ماه دی در آن ترینکم و لیتر( گرم بر

گرم بر لیتر( و  6/11 0±/06ترین میانگین شوری در تیر ماه )بیش

 (.3)شکل  ثبت گردید لیتر( گرم بر 2/9 0±/04) ماه در اسفند آن ترینکم

آلی  در هر دو رودخانه مورد بررسی، میانگین ساالنه درصد مواد

آلی در  دست آمد. میانگین درصد موادبه 29/2 ± 05/0رسوبات بستر 

 داری را نشان دادنیبرداری اختالف معهای نمونهها و ماهبین ایستگاه

(05/0(P<انگین ن درصد مواد آلی در دی ماه با میتریکه کمطوری، به

 97/3 ± 1/0ترین آن در اردیبهشت ماه با میانگین و بیش 08/1 ± 03/0

بندی اصل از بررسی دانهحبا توجه به نتایج  (.4گیری شد )شکل اندازه

 رسوبات بستر در هر دو رودخانه مورد بررسی، دو نوع بستر درشت

که طوری)ماسه، سیلت و رس( مشاهده گردید. به دانه و ریز )گراول( هدان

از محیط رودخانه به سمت محیط مصب و دریا درصد رسوبات ریز 

 S1های (. بافت رسوبات بستر در ایستگاه2تر گردید )جدول دانه بیش

رسوبات ریز  S3دانه ماسه گراولی و در ایستگاه  رسوبات درشت S2و 

 تی بود. دانه ماسه سیل

های ای در بین کرمتار نشان داد که گونههای کمبررسی کرم       

های آبی ایران تار شناسایی شد که تاکنون وجود آن در اکوسیستمکم

 و دریای خزر گزارش نشده بود. توصیف سیستماتیک گونه مورد نظر

 باشد: به شرح زیر می

:Animalia سلسله 

:Annelida  Linnaeus, 1758 شاخه          

:Clitellata  Linnaeus, 1740 رده                  

:Oligochaeta زیررده               

:Haplotaxida  Grube, 1850 راسته                                 

:Naididae  Ehrenberg, 1828 خانواده                                          

 :Naidinae  Ehrenberg, 1828  زیرخانواده                                                    

:Nais  Piguet, 1906   جنس                                                                  

:variabilis Piguet, 1906  گونه 

ها به ها بدون چشم بودند. کرمتر نمونهسر بدون خرطوم و بیش       

ای بودند های قهوهزیتونی مایل به خاکستری یا زرد تیره با لکه رنگ

 3/0تا  1/0متر طول، میلی 6/2تا  9/0ها بین (. بدن کرمA 5)شکل 

عدد بند متغیر بودند. دسته تارهای پشتی  35تا  10متر قطر و میلی

تا  1(، در هر دسته تار پشتی، B 5 شدند )شکلاز بند ششم شروع می

عدد تار مویی  1ها تر کرمویی )بیشعدد تار م 2

عدد تار  2تا  1میکرومتر طول و  250تا  110در هر دسته داشتند( با 

 32عدد تار سوزنی در هر دسته داشتند( با  1ها تر کرمسوزنی )بیش

(. تارهای G 5و  E  5 ،F 5)شکل شدمیکرومتر طول دیده می 70تا 

(. در G  5بودند )شکلهای موازی صورت دوشاخه با دندانهسوزنی به

صورت دو شاخه و قالب مانند هعدد تار ب 5تا  2هر دسته تار شکمی، 

شدند. دسته تارهای شکمی در میکرومتر طول دیده می 95تا  40با 

تر تر و نازکعدد و اندکی بلندتر، راست 5تا  4بندهای دوم تا پنجم، 

دانه پایینی نسبت تر از دنبرابر بلندتر و نازک 2تا  5/1با دندانه باالیی 

(. D  5و C  5به دسته تارهای شکمی سایر بندهای بدن بودند )شکل

عدد تار بودند  3تا  2دسته تارهای شکمی در قسمت عقبی بدن دارای 

(. در طول دوره مطالعه افراد بالغ با خصوصیات جنسی D  5)شکل

 دیده نشد.  

باشد یم پیله یا کیسه حاوی تخم و جنین کرم (Cocoon) کوکون       

ها معموالً (. کوکون6هاست )شکل که حاصل تولیدمثل جنسی در کرم

ن تر موارد تنها یک یا دو جنیحاوی چندین تخم هستند که در بیش

ها خارج های جوان از کوکونصورت کرمها زنده مانده و بهاز این تخم

ها ها و جنینه حفاظتی برای تخمعنوان یک الیها بهگردند. کوکونمی

 تارعدد کرم کم 396طورکلی در این مطالعه، به .آیندحساب میبه

N. variabilis ت و شمارش گردید. این گونه در هر دو ترانسک شناسایی

ر ایستگاه دحضور دائم داشت اما  S2و  S1های مورد مطالعه در ایستگاه

S3 ها و در بین ماه هزنده این گونحضور نداشته است. تراکم و توده

 ،(>05/0Pداری را نشان داد )معنی برداری اختالفهای نمونهایستگاه

ترتیب در زنده این گونه بهکه حداکثر میانگین تراکم و تودهطوریبه

مترمربع  تعداد در 2/300±4/212آبان ماه ) در ،S1 ایستگاه کیله،چشمه

، هر S3های در ایستگاهگرم در مترمربع( و حداقل آن  23/0±12/0و 

تعداد در  0±0برداری )های نمونهدو ترانسکت مورد مطالعه در کل ماه

ین میانگ(. 3گرم در مترمربع( مشاهده گردید )جدول  0±0مترمربع و 

ررسی بساالنه تراکم و توده زنده این گونه در بین دو ترانسکت مورد 

 که تراکم و تودهطوری(، بهP<05/0نشان داد )داری را اختالف معنی

ترمربع متعداد در  2/108±6/66) کیلهترانسکت چشمه در گونه زنده این

تر از ترانسکت سردآبرود گرم در مترمربع( بیش 072/0±029/0و 

گرم در مترمربع(  022/0±006/0تعداد در مترمربع و  4/27±2/52)

 (.3بوده است )جدول 

برداری اختالف های نمونهبین ایستگاه گونه در این کانیم پراکنش       

 که میانگین ساالنه تراکم و تودهطوریبه ،(>05/0Pداری داشت )معنی

تعداد در مترمربع و  S1 (35/87±5/273زنده این گونه در ایستگاه 
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 S2 (6/22±8/39تر از ایستگاه گرم در مترمربع( بیش 036/0±116/0

گرم در مترمربع( بود و در ایستگاه  013/0±006/0بع و تعداد در مترمر

S3 های در کل ماه عبارتی(. به7ای مشاهده نشد )شکل هیچ نمونه

 در هر دو ترانسکت مورد بررسی تراکم و توده S1برداری ایستگاه نمونه

داشتند. میانگین ساالنه  S3و  S2های تری نسبت به ایستگاهزنده بیش

ه این گونه در بین دو ترانسکت مورد بررسی در زندتراکم و توده

که (، درحالیP<05/0) دارای دارای اختالف معنیهای رودخانهایستگاه

( P>05/0داری مشاهده نشد )های مصبی اختالف معنیدر ایستگاه

 (.7)شکل 

 

 ررسيمورد ب هايرودخانهدر  برداريهاي نمونهها و ماهبرحسب ايستگاه بندي رسوبات بستر: مقادير ميانگين درصد دانه2دول ج

 رودخانه ماه گراول ماسه سيلت رس
S3 S2 S1 S3 S2 S1 S3 S2 S1 S3 S2 S1 

 آبان 5/36 8/30 0 6/46 4/63 84 6/11 4 7/9 2/5 6/1 2/6

  دی 5/35 4/35 0 5/53 1/57 84 2/7 6/4 7/10 7/3 8/2 2/5

 کیلهچشمه اسفند 8/33 7/28 0 7/47 6/60 7/75 1/11 3/7 4/16 4/7 2/3 6/7

  اردیبهشت 7/21 5/18 0 4/60 75 3/77 6/11 2/4 2/14 3/6 2/2 4/8

  تیر 03/0 06/0 0 2/73 2/86 8/42 4/18 9 4/38 3/8 7/4 7/18

  شهریور 8/13 8/9 0 2/60 75 7/79 5/16 3/11 8/12 4/9 9/3 4/7

  آبان 1/7 4/32 0 4/66 8/61 7/79 3/17 4/3 2/14 2/9 8/1 8/5

  دی 8/21 8/14 0 2/56 5/77 2/85 15 5 3/9 8/6 7/2 3/5

 سردآبرود اسفند 3/17 9/28 0 53 5/59 2/73 1/18 6/7 1/19 5/11 8/3 6/7

  اردیبهشت 6/14 1/23 0 2/70 2/69 6/76 1/10 2/5 14 5 4/2 5/9

  تیر 4 6/21 0 1/63 3/73 4/86 6/22 7/3 3/9 1/2 3/1 2/4

  شهریور 4/6 8/18 0 6/59 4/72 79 7/21 7/5 6/13 1/12 9/2 3/7
S1 ،اکوسیستم رودخانه : S2 اکوسیستم مصب و : S3اکوسیستم دریا : 

 

 

: شکل Nais variabilis  ،A: تصوير گونه 5شکل 

: قسمت a: قسمت جلويي بدن )Bکلي بدن. 

: دسته c: دهان b،  (Prostomium)جلويي سر

: تار مويي پشتي که از بند dتارهاي شکمي ، 

تعداد  I-VIشوند، شماره هاي ششم شروع مي

دهد که بندها را در ناحيه جلويي بدن نشان مي

 VIدر اين گونه دسته تارهاي پشتي از بند 

: دسته تارهاي C)ششم( شروع مي شوند(. 

: دسته تارهاي Dشکمي در قسمت عقبي بدن. 

: دسته تارهاي Eشکمي در قسمت جلويي بدن. 

 سوزني(.عدد تار  1عدد تار مويي و  1پشتي )

 F( عدد  2عدد تار مويي و  2: دسته تارهاي پشتي

: يک عدد تار سوزني و مويي در Gتار سوزني(. 

 قسمت پشتي بدن
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 تارهاي کمکرم جنينتخم و هاي محتوي : کوکون6شکل 

 

پراکنش زمانی این کرم در هر دو ترانسکت مورد بررسی در بین        

 ،(>05/0Pداری را نشان داد )برداری اختالف معنیهای نمونهماه

زنده این گونه در آبان ماه ترین میانگین تراکم و تودهکه بیشطوریبه

گرم در مترمربع( و  075/0±02/0در مترمربع و  تعداد 5/64±8/118)

تعداد در مترمربع  5/26±6/11ترین آن در شهریور ماه )که کمحالیدر

همبستگی  (.8 )شکل گردید مشاهده مترمربع( گرم در 015/0±006/0 و

با  N. variabilisزنده گونه بین تراکم و توده (>05/0P)داری معنی

 که تراکم و تودهطوریبه (،4)جدول  متغیرهای محیطی مشاهده گردید

زنده این گونه با گراول، سیلت و رس همبستگی مثبت و برعکس با 

 و ماسه همبستگی منفی داشته است. TOMدما، شوری، 

 برداريهاي نمونهها و ماهحسب ايستگاهبر N. variabilisانحراف معيار( گونه  ±زنده )ميانگين : تغييرات تراکم و توده3جدول 

 مورد بررسي هايرودخانهدر 

  
 سردآبرود چشمه کیله

S1 S2 S3 S1 S2 S3 

 آبان
a 2/300 تراکم  ± 4/212  A ab 4/23  ± 3/14  C 0 bc 3/133  ± 2/85  B a 5/18  ± 3/7  C 0 

a 23/0 توده زنده  ± 12/0  A ab 018/0  ± 005/0  C 0 a 043/0  ± 009/0  B ab 011/0  ± 003/0  C 0 

 دی
b تراکم 5/240  ± 156 A c 6/9  ± 3/3  C 0 bc 1/100  ± 6/62  B ab 6/21  ± 5/10  C 0 

ab 185/0 توده زنده  ± 08/0  A c 006/0  ± 002/0  C 0 ac 036/0  ± 01/0  B ab 014/0  ± 004/0  C 0 

 اسفند
c 130 ± 4/75 تراکم  A bc 16 ± 5/7  B 0 0 0 0 

c 041/0 توده زنده  ± 01/0  A bc 01/0  ± 003/0  B 0 0 0 0 

 اردیبهشت
b 4/200 تراکم  ± 101 A a 4/41  ± 7/25  B 0 bc 6/66  ± 6/21  B b 3/36  ± 9/17  B 0 

b 132/0 توده زنده  ± 05/0  A a 036/0  ± 02/0  B 0 ac 033/0  ± 01/0  B a 02/0  ± 011/0  B 0 

 تیر
c 100 ± 4/59 تراکم  A b 8/20  ± 3/11  B 0 0 a 3/8  ± 4/3  B 0 

c 049/0 توده زنده  ± 015/0  A a 021/0  ± 01/0  B 0 0 c 005/0  ± 002/0  B 0 

 شهریور
a 7/38 0 0 0 تراکم  ± 2/14  A a 4/14  ± 4/5  B 0 

c 021/0 0 0 0 توده زنده  ± 006/0  A b 01/0  ± 004/0  A 0 

 میانگین ساالنه
2/194 تراکم  ± 8/120  A 2/22  ± 4/12  C 0 6/84  ± 9/45  B 8/19  ± 9/8  C 0 

127/0 توده زنده  ± 05/0  A 018/0  ± 008/0  BC 0 033/0  ± 008/0  B 012/0  ± 005/0  C 0 

کننده یانها و حروف کوچک التین )عمودی( بکننده تغییرات در بین ایستگاه(. حروف بزرگ التین )افقی( بیان> 05/0Pهاست )دار در بین میانگینحروف نامتشابه بیانگر اختالف معنی

زنده بر حسب گرم در توده: اکوسیستم دریا(. تراکم بر حسب تعداد در مترمربع و S3  : اکوسیستم مصب وS2 : اکوسیستم رودخانه، S1 باشند.  )برداری میهای نمونهتغییرات در بین ماه

 مترمربع بیان شده است.

 

 و متغيرهاي محيطي در آب و رسوب N. variabilisزنده گونه : ضريب همبستگي پيرسون بين تراکم و توده4جدول 

  دما ريشو TOM گراول ماسه سيلت رس
 تراکم - 475/0 * - 671/0* - 051/0 350/0 * - 590/0 * 273/0 348/0 *

 زندهتوده - 426/0 * - 646/0 * - 082/0 327/0 * - 555/0 * 250/0 313/0 *

 دار است.معنی 05/0*  در سطح 
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 بحث
کیله در هنگام بررسی لیمنولوژیکی رودخانه و مصب چشمه       

د چالوس در امتداد سواحل ایرانی دریای خزر کرم تنکابن و سردآبرو

که قبالً از فون آب شیرین ایران و سواحل جنوبی  N. variabilisتار کم

دریای خزر گزارش نشده بود یافت گردید. این گونه برای اولین بار در 

آبزی  (Oligochaeta)تاران شود و فهرست ناچیز کمایران گزارش می

را تا  Naisگونه و جنس  13خانواده نایدیده را تا  گونه، 25ایران را تا 

های شناسایی شده خانواده ، فهرست گونه5دهد. جدول می ارتقا گونه 4

در این  N. variabilisدهد که گونه نایدیده در ایران را نشان می

 فهرست نبوده است. 

 

ايراناي آبي هاکوسيستمدر  نايديدههاي شناسايي شده خانواده : فهرست گونه5جدول   

زنده این ترین میانگین تراکم و تودهطبق نتایج این مطالعه، بیش       

های ترین آن در ماههای سرد سال )آبان تا اسفند( و کمگونه در ماه

زنده این گرم سال )تیر و شهریور( مشاهده گردید، که تراکم و توده

با دمای آب نشان داده  (>05/0P)داری گونه همبستگی منفی معنی

  
بر حسب N. variabilis زنده گونه : ميانگين ساالنه تراکم و توده7شکل

 هاي مورد بررسيايستگاه در ترانسکت
 (.> P 05/0هاست )دار در بین میانگینحروف نامتشابه بیانگر اختالف معنی

 

بر حسب N. variabilis نگين ساالنه تراکم و توده زنده گونه : ميا8شکل

 برداريهاي نمونهماه
  (.> 05/0Pهاست )دار در بین میانگینحروف نامتشابه بیانگر اختالف معنی

 منبع گونه رديف

1 Aulophorus furcatus Oken, 1815 Ahmadi  ( 2012و همکاران) 

2 Chaetogaster diastrophus Gruithuisen,1828 Stephenson (1920) 

3 Chaetogaster limnaei Baer,1827 Stephenson  (1920)؛  Jablonska و  Pesic(2014) 

4 Dero dorsalis Ferroniere, 1899 Jablonska  و  Pesic(2014) 

5 Dero digitata Müller, 1773 Nazarhaghighi  ( 2014و همکاران) 

6 Nais communis Piguet, 1906 Stephenson (1920) 

7 Nais pardalis Piguet, 1906 Nazarhaghighi  ( 2014و همکاران) 

8 Ophidonais serpentina Müller, 1774  Ardalan؛ (2011اران )و همک Nazarhaghighi( 2014و همکاران) 

9 Pristina breviseta Bourne, 1891 Jablonska  و  Pesic(2014) 

10 Stylaria lacustris Linnaeus, 1767 
Stephenson  (1920)؛  Aliyev  و   Ahmadi(2010) ؛Ahmadi   و همکاران

 (2014و همکاران )  Nazarhaghighi ؛ (2012)

11 Slavina appendiculata dU̕dekem, 1855 Nazarhaghighi  ( 2014و همکاران) 

12 Nais  elinguis Müller, 1773 Tavol Koteri   ( 2017و همکاران) 
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دلیل تولیدمثل غیرجنسی تواند بهاست که این افزایش تراکم می

((Paratomy باشد این گونه در ماه )های سرد سال )آبان تا اسفند

(Loden ،1981) های گرم سال )تیر و شهریور( و کاهش آن در ماه

تواند به تغذیه ماهیان از این کرم مربوط باشد. البته در احتماالً می

شان از تار جهت بقا، تولیدمثلهای کمهای نامساعد محیطی کرمزمان

حالت غیرجنسی تبدیل به جنسی شده که با تولید کوکون همراه 

های گرم سال و شرایط نامساعد هها در طول ماباشد. کوکونمی

مانند و با مساعد شدن شرایط محیطی محیطی در این حالت باقی می

در مطالعه حاضر، های جوان می شوند. در سایر فصول تبدیل به کرم

شور و لب در هر دو اکوسیستم آب شیرین رودخانه N. variabilisگونه 

 ده گردید که نشانگرم در لیتر مشاه 8تا  5مصبی با دامنه شوری 

 در اما باشد.می گونه این بودن ((euryhaline هالینیوری دهنده

گرم در لیتر  5/11تا  9شور دریایی با دامنه شوری اکوسیستم لب

های مشاهده نگردید. عامل محدود کننده پراکنش این گونه در محیط

شد گرم در لیتر با 8تر از دلیل عدم تحمل شوری بیشدریایی شاید به

و یا عدم تمایل به زندگی در بسترهای ریز دانه ماسه سیلتی باشد. 

طور واضح در محدودۀ وسیعی از های خانواده نایدیده بهتر گونهبیش

(. Jamieson  ،1971وBrinkhurst یابند )شرایط محیطی سازش می

شور های آب لبشیرین، در زیستگاههای آب عالوه بر زیستگاه گونه این

(Davis، 1982؛ Pinder  و Brinkhurst ،1994در مصب ،)( هاTimm 

گردند های شور دریا مشاهده می( و بندرت در آبMartin ،2015و 

(Brinkhurst ،1982 ؛Verdonschot ،1999 .) 

های آب شیرین در هر دو رودخانه مطالعه حاضر بستر ایستگاه در       

مق رودخانه(  عمورد بررسی دارای پوشش گیاهی )حاشیه و نواحی کم

شور در محیط مصبی و دریایی فاقد های آب لببود، اما بستر ایستگاه

زی جایک گونه مقاوم و همه N. variabilisهای گیاهی بودند. پوشش

ها و نهرها باشد و در بستر فیلترهای فاضالب، استخرها، دریاچهمی

ی، عالوه در بسترهای سنگ(.  بهDavis ،1982گزارش گردیده است )

(، بسترهای 1978و همکاران، Learner نهرهای غنی از مواد آلی )

های گیاهی با فراوانی باال گزارش ماسه گلی و نیز در میان پوشش

و  Martinovic-Vitanovic(. Sahin ،2003و  Arslan گردیده است )

کننده ترین فاکتورهای تعیین( گزارش کردند که مهم2007همکاران )

وانی خانواده نایدیده، طبیعت بستر و وجود و نوع در پراکنش و فرا

باشند که در ها )زیستگاه گیاهی( میپوشش گیاهی از قبیل پریفیتون

های فراهم کننده پناهگاه برای جمعیت گیاهی هایزیستگاه این حقیقت

( گزارش 2014و همکاران ) Arslanباشند. می هاآن

های دریاچه در ایستگاههای خانواده نایدیده تر گونهکردند که بیش

که دارای تراکم باالیی از گیاهان آبزی بودند جایی Çatörenسد 

 (grazer)های خانواده نایدیده چراکننده گونه ترگردیدند. بیش مشاهده

و Schenkova ها دارند )هستند و همبستگی مثبت با پریفیتون

Helesic ،2006ها بستگی میزان پریفیتونها به(، بنابراین فراوانی آن

در  Naisهای جنس تر گونه(. بیش2014و همکاران، Baturina دارد )

مناطقی که بستر از ماسه، گراول، مواد آلی و گیاهان آبزی پوشیده 

 (. Jung ،2015و Lee کنند )شده باشند زندگی می

 درN. variabilis زنده گونه با توجه به نتایج این مطالعه، تراکم و توده

شور های آب لبتر از ایستگاهآب شیرین رودخانه بیش هایایستگاه

های آب شیرین . بستر ایستگاه(>05/0P)مصبی و دریایی بوده است 

عمق حاشیه رودخانه( اما های کمهای گیاهی )قسمتدارای پوشش

های گیاهی بودند، با توجه شور فاقد پوششهای آب لببستر ایستگاه

خصوص وابستگی این گونه به دربه نتایج مطالعات سایر محققان 

زنده این های گیاهی، شاید دلیل اصلی افزایش تراکم و تودهزیستگاه

های گیاهی و کاهش های آب شیرین وجود زیستگاهگونه در ایستگاه

باشد، شاید به  هاشور فقدان این زیستگاههای آب لبآن در ایستگاه

داری منفی معنیهمین دلیل است که این گونه با شوری، همبستگی 

(05/0P<)  .از خود نشان داده است 

در مطالعه حاضر، دو نوع بستر درشت دانه )گراول( و ریز دانه        

های مورد )ماسه، سیلت و رس( مشاهده گردید. در بین ایستگاه

تری ای و مصبی رسوبات دانه درشتهای رودخانهبررسی، ایستگاه

دلیل تالطم و تواند بهکه میاند، های دریایی داشتهنسبت به ایستگاه

ای و مصبی باشد که مانع از های رودخانهناپایداری بستر در ایستگاه

های دریایی شود. ایستگاهترسیب ذرات ریز دانه )سیلت و رس( می

تر و دارا دلیل فاصله داشتن از ساحل و واقع شدن در عمق بیشبه

کافی جهت ترسیب دانه فرصت محیطی پایدارتر، ذرات ریز شرایط بودن

دست و دانه ریزتری نسبت به سایر پیدا نموده و در نتیجه رسوبات یک

 ها در طول سال داشتند.ایستگاه

McLachlan       و Brown (2006 عواملی مانند تاثیر امواج دریا در )

مصب، افزایش تالطم و ناپایداری بستر، بار باالی  دستهای پایینبخش

نشینی نه به مصب و نهایتاً سرعت تهذرات معلق وارد شده از رودخا

گذار در توزیع و پراکنش ذرات ترین عوامل تاثیرانواع ذرات را جزء مهم

های مصبی عنوان کردند. خانواده نایدیده بر روی رسوب در محیط

کنند زندگی می (gravel)ای بسترهای فرسایشی سنگی و سنگریزه

(Martinovic-Vitanovic  ،2007و همکاران .)Learner  و همکاران
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های با جریان هاییرودخانه در Nais هایجنس که کردند گزارش (1978)

های جنس تر گونهآبی شدید و بسترهای سنگی حضور دارند. بیش

Nais  در مناطقی که بستر از ماسه، گراول، مواد آلی و گیاهان آبزی

 (.Jung ،2015و Lee کنند )پوشیده شده باشند زندگی می

با   N. variabilisزنده گونهعه حاضر، تراکم و تودهدر مطال       

را نشان داد،  (>05/0P)داری بندی رسوبات بستر همبستگی معنیدانه

دار مثبت و با که با گراول، سیلت و رس همبستگی معنیطوریبه

توان نتیجه گرفت دار منفی داشته است که میماسه همبستگی معنی

گراول، سیلت و رس را نسبت به تر بسترهای حاوی این گونه بیش

عبارتی با توجه به نتایج دهد، بهای ترجیح میبسترهای ماسه

Martinovic-Vitanovic ( 2007و همکاران ،)Learner  و همکاران

(1978 ،)Lee  وJung (2015این گونه بیش ) تر بسترهای درشت دانه

جهت  (fine)دانه و نرم را نسبت به بسترهای ریز (coars)و سخت 

 پسندد. زندگی می

های در بین ایستگاه TOM میانگین ساالنه درصد حاضر مطالعه در       

که طوری، به(>05/0P)داری را نشان داد برداری اختالف معنینمونه

ای رودخانه های، ایستگاهTOMترین درصد های دریایی بیشایستگاه

شتند. را دا TOMترین درصد های مصبی کمدر حد متوسط و ایستگاه

عنوان مواد غذایی برای با توجه به این که مواد آلی در بستر به

گردند بنابراین افزایش مواد آلی به تبع گان کفزی محسوب میمهرهبی

مطالعه حاضر در هر دو ترانسکت  گردند. درها میتراکم آن افزایش باعث

تری نسبت به ای مواد آلی بیشهای رودخانهمورد بررسی ایستگاه

تری هم زنده بیشهای مصبی داشتند و به تبع تراکم و تودهتگاهایس

 در موجود آلی مواد میزان با رسوبات بندیدانه بین اندازهدارا بودند. 

اندازه  شدن ترکوچک با در واقع دارد. وجود معکوس رابطه رسوبات یک

 آلی افزایش مواد دارینگه برای رسوبات توانایی بندی رسوبات،دانه

در  TOM(. در مطالعه حاضر، باال بودن درصد Gray ،1981بد )یامی

بندی ریز )ماسه سیلتی( رسوبات بستر و های دریایی به دانهایستگاه

تر شرایط محیطی که باعث ترسیب ذرات آلی در بستر پایداری بیش

های مصبی به در ایستگاه TOMشود ارتباط دارد. کم بودن درصد می

بستر )ماسه گراولی( در کنار آشفتگی و  بندی درشت رسوباتدانه

تالطم آب و برخورد امواج با بستر که باعث جدا شدن ذرات آلی از 

باشد. از بُعد زمانی شود مربوط میبستر و معلق شدن در ستون آب می

های را در بین سایر ماه TOMترین درصد اردیبهشت ماه بیش

های شدید و انتقال سیالبدلیل به تواندکه می داشته است بردارینمونه

دست های پایینها به قسمترودخانه زیادی از بار آلی از باالدست حجم

 های مصبی و دریایی در این ماه باشد.و محیط

 N. variabilis زنده گونه مطالعه، تراکم و توده نتایج این به توجه با       
داری را نشان داد در بین دو ترانسکت مورد بررسی اختالف معنی

(05/0P<)کیله زنده این گونه در چشمه که تراکم و تودهطوری، به

تر از سردآبرود بوده است. تغییرات ساالنه فاکتورهای محیطی در بیش

هر دو ترانسکت مورد بررسی تقریباً مشابه یکدیگر بودند اما رودخانه 

کیله تنکابن با توجه به مشاهدات عینی، از نظر وجود چشمه

ی و ثبات رسوبات بستر در طول سال شرایط های گیاهزیستگاه

مساعدتری نسبت به رودخانه سردآبرود داشته است. قسمت دهانه و 

های انسانی مصب هر دو رودخانه مورد بررسی، تحت تأثیر فعالیت

(anthropogenic) خصوص در زمان مهاجرت از قبیل صیادی )به

ریختن تولیدمثلی ماهیان آنادروموس(، برداشت شن و ماسه و 

ها باعث تخریب های ساختمانی و غیره می باشند و این فعالیتنخاله

های گیاهی و برهم زدن رسوبات بستر و در نهایت منجر به زیستگاه

گان کفزی می گردد. شاید یکی از دالیل کاهش مهرهاز بین رفتن بی

های های مصبی نسبت به ایستگاهتراکم این گونه در ایستگاه

 های انسانی باشد. مین دستکاریای هرودخانه

برای  N. variabilisهالین تار یوریدر مطالعه حاضر کرم کم       

های آبی ایران و حوضه جنوبی دریای خزر بار از اکوسیستماولین

زنده این گونه در هر دو ترانسکت چشمه معرفی گردید. تراکم و توده

با اختالف  ودخانهکیله و سردآبرود در اکوسیستم آب شیرین ر

شور مصب بود. این گونه در تر از اکوسیستم آب لبداری بیشمعنی

های مورد شور دریا مشاهده نگردید. در بین ماهاکوسیستم آب لب

ترین زنده این کرم در آبان ماه و کمترین تراکم و تودهبررسی، بیش

آن در شهریور ماه مشاهده گردید. در بین عوامل محیطی مورد 

ترین تأثیر را در پراکنش این گونه سی، شوری آب و ماسه بیشبرر

 ند. اداشته

 

 تشکر و قدردانی
گان این مقاله از جناب آقای دکتر تارمو تیم از دانشگاه نویسند       

ندوشن از دانشگاه علوم زیستی استونی و سرکار خانم دکتر موسوی

ده کمال آزاد اسالمی واحد تهران شمال جهت تأیید گونه شناسایی ش

 تشکر و قدردانی را دارند.
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