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 مهرگان یب درشتی بر تنوع و فراوان یسازه موج شکن بندرانزل یشناختبوم ریتاث
 

 
 

 ایران، گنبدکاووس ،گنبدکاووس، دانشگاه فنی مهندسی و علوم پایهدانشکده ، شناسی دریازیستگروه  :فریبرز صیاداوغلی 
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 ایرانگنبدکاووس ،گنبدکاووس، دانشگاه شیالتگروه  :رحمان پاتیمار ، 

 ایرانرشت ،گیالن، دانشگاه پایهدانشکده علوم ، شناسیزیستگروه  :پورنادر شعبانی ، 

 های داخلی، موسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور، سازمان تحقیقات و آموزش پروری آبپژوهشکده آبزی :*علیرضا میرزاجانی 

 ، ایرانو ترویج کشاورزی، بندرانزلی
 

 1397 آبانتاریخ پذیرش:            1397 مرداد تاریخ دریافت:

 چکیده

ایستگاه در دوسوی موج شکن در قسمت دیواره  12مهرگان، بندرانزلی بر روی تنوع و فراوانی درشت بیمنظور بررسی تاثیر موج شکن به            

های جانوری صورت فصلی انجام گرفت. نتایج اولیه حضور گروههب 1397تا مرداد  1396برداری از آبان و بستر مجاور آن درنظر گرفته شد. نمونه

 Cerastodermaتن دوکفه ای های بستری، نرموج شکن و در دو سوی موج شکن را نشان داد. در ایستگاهمتفاوت در بستر دریا و دیواره سنگی م

glaucum پوست عدد در مترمربع و سخت 1/344±9/511 با میانگین فراوانیStenogammarus compersus  عدد  7/77±9/55با فراوانی

عدد در مترمربع فقط در داخل  3/33±5/42با فراوانی  Streblospio gynobranchiataدر مترمربع فقط در سمت دریا دیده شدند. کرم پرتار 

ترتیب درسمت بهMytilopsis leucophoeata و  Mytilaster lineatusای تنان دوکفهمهرگان روی دیواره، نرماسکله یافت شد. از درشت بی

وکرم  4106±1877به تعداد  Melita mirzajaniiها دیده نشد. دوجورپای فراوانی آنترین بودند و تغییرات فصلی در دریا و درون اسکله فراوان

تنوع های شاخص ترین فراوانی را روی دیواره موج شکن داشتند. مقادیر میانگینعدد در مترمربع بیش495±110با  Hediste diversicolor پرتار

(. تنوع درشت p>05/0دار نداشتند )نگی موج شکن طی فصول مختلف تفاوت معنیدر بستر دریا و دیواره سمارگالف  و سیمپسون ،وینر-شانون

ست که ا نتیجه حاکی از آن .تر از بستر دریا بوده استتر بوده و این تنوع روی دیواره بیشمهرگان سمت دریا در مقایسه با داخل اسکله بیشبی

 سزایی خواهند داشت. همهرگان نقش بتنوع درشت بی ها در افزایشچون موج شکنهای مصنوعی همایجاد سازه

  مهرگان، تنوع، فراوانیبندرانزلی، موج شکن، درشت بی کلیدی: کلمات

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

صورت متصل به ساحل یا هایی هستند که بهها سازهموج شکن        

اند که جهت آرامش در بندرگاه برای تامین ورود جدا از آن بنا شده

ها و بنادر، کاهش انرژی ناشی از امواج و ها به آبراههمطمئن کشتی

شوند. از میان انواع موج ل امواج احداث میحفاظت از سواحل در مقاب

های موج شکن شده، کار رفتههندسی و مصالح به لحاظ شکلها بهشکن

ها باشند. برخی از موج شکنها میترین انواع آنتوده سنگی از متداول

شوند و لذا دو منطقه اکولوژیک متفاوت را در ناحیه مصبی ساخته می

طرف جاندارانی سازگار با ناحیه مصبی و  آورند که در یکوجود میهب

؛ 1393، مدیران)فامیل شوندمی مشاهده دریازی جاندارانی دیگر طرف در

Rijn ،2013) عنوان اکوتون نواحی مصبی حالت بینابینی داشته و به

کنند، شیرین و دریایی و خشکی نقش ایفا میهای آببین  اکوسیستم

 Aggreyفردی خواهند داشت )به منحصر ایگونه ها و تنوعلذا زیستگاه

Fynn ،2011.) Southward وOrton  (1954 ) اثر امواج را بر جوامع

( در کشور انگلستان Plymouthگیاهی و جانوری موج شکن پلیموت )

دریافتند که امواج خروشان اجازه گسترش جوامع  و بررسی کردند

های و سازهدهند. سواحل گیاهی و جانوری در جهت امواج را نمی

سنگی تحت تاثیر مستقیم جریانات ساحلی و امواج، منبع غنی از مواد 

فراهم خواهد  جانداران محیط مناسبی را برایدارد و را  و اکسیژن غذایی

که در منطقه بین  طی یک بررسی (.Scheilbling  ،1966و Hunt) کرد

در جزر و مدی تایوان انجام گرفت، تعداد و تنوع زیستی موجودات 

همدیگر مقایسه  با طبیعی ایصخره هایمصنوعی و زیستگاه ساختارهای

تری برخوردار طبیعی از تنوع بیش هایشد که سازه گردید و نشان داده

چنین طی یک مطالعه در اسپانیا (. همLi ،2013و  Leeاند )بوده

 آدریاتیک( و انگلستان )کانال انگلیسی مدیترانه(، ایتالیا )دریای )دریای

تواند های دریایی میو اقیانوس اطلس(، نشان داده شد که ساخت سازه

به افزایش جانوران ثابت و متحرک منتهی گردد، هرچند اثرات منفی  

 . (2005و همکاران،  Martinچون انباشت رسوب را نیز در پی دارد )هم

ها اند. این سازهصورت مصنوعی ایجاد شدهخزر به سنگی دریای سواحل

گاه ردریا، ساخت بند جلوگیری از باال آمدن سطح آب چونهم هدافیبا ا

و همکاران،   Pourjomehاند )وجود آمدههای مختلف دریایی بهو سازه

حاشیه جنوبی دریای خزر نیز با هدف  . موج شکن بندرانزلی در(2014

جاد شده یا کشتیرانی هایالیتعبندر و ایجاد محیطی امن برای ف توسعه

 1345طول  شکن شرقی به شامل موج انزلی تاسیس تازه شکن موج است.

مهندسین مشاور سازه متر است ) 1690طول متر و موج شکن غربی به

(. میانه این دو موج شکن ناحیه مصبی محسوب 1395، پردازی ایران

دهد. خزر انتقال می دریای انزلی را به های وارده به تاالبشود که آبمی

یولوژیکی موجود درمحدوده اسکله جدید بندرانزلی تر وضعیت بپیش

های سال های قبل از احداث آن دربررسی شده و با سال 1389سال  در

(. بررسی جامع 1396مقایسه گردید )میرزاجانی،  1381و  1377

گرفت که  بندر نیز انجام گذاری داخل حوضچههیدرودینامیک و رسوب

سازی شد و گزارش ها شبیهشرایط قبل و بعد از توسعه موج شکن

گیر عمل خواهد عنوان تله رسوبگردید که بخش توسعه یافته بندر به

وسیعی از درشت  طیف طورکلیهب (.1395زاده، )محمدنژاد و حکیم کرد

مهرگان کفزی در فهرست جانوران دریای خزر قرار دارند که شامل بی

 وسیو باشند )مائیها میتنان  و کرمپوست، نرمتعداد زیادی از سخت

(. در 1992ف، ا؛ قاسمRomanova ،1968و  Birstein؛ 1985 ،فیالتوآ

بخش ایرانی دریای خزر این موجودات تنها در رسوبات مورد توجه 

( میرزاجانی 1383؛ اللویی )(1389) طور مثال حسینیهقرار گرفته )ب

فعالیت اند. های مصنوعی بررسی نشدهو در سازه ((1394) و همکاران

تر از انزلی بسیار بیشهایی مشابه موج شکن بندرماهیگیری در مکان

مهره بی موجودات که تنوع تصور بر آن است باشد.جوار میهای هممکان

ها نقش موثری در جذب ماهیان با ارزش اقتصادی دارد. در این مکان

 شناختی سازه موج شکن بندردر این بررسی تاثیر بومبر این اساس 

مهرگان مورد توجه قرار گرفت. با نزلی بر تنوع و فراوانی درشت بیا

متفاوت،  توجه به قرارگیری موج شکن در مرز دو اکوسیستم نسبتاً

تصور بر آن است که تنوع متفاوتی از جانداران در دو سوی آن دیده 

 مهرگان در دوتنوع و فراوانی درشت بیدر این بررسی شود. بنابراین 

ای تنوع گونه چنینمقایسه گردید. همشکن انزلی با یکدیگر  سوی موج

یکدیگر  با شکن موج دیواره و رسوبی بستر زیستگاه دو در مهرگانبی درشت

 مقایسه و مورد آزمون قرار گرفت.

 

 هامواد و روش

ر طول سازه غربی موج شکن بندرانزلی د: مطالعه مورد منطقه       

در محوطه  سه ناحیه( و AS, BS, CSدریا )در سمت ناحیه  3 ،ناحیه 6

نوع زیستگاه  دو برگیرنده در ناحیه هر گردید. تعیین (AF, BF, CF) اسکله

زیستگاه اول دیواره سنگی موج شکن و زیستگاه دوم بستر رسوبی  ،بود

 (.1)شکل  قرار داشتندسنگی متری از دیواره  10الی  5که در فاصله 

فصلی و  صورتهشده ب های یادبرداری از ایستگاهنمونه: روش کار       

انجام گرفت.  1397و اردیبهشت و مرداد  1396 های آبان و بهمنماه در

-Van) های یاد شده با استفاده از گرببرداری از بستر ایستگاهنمونه

Veen)  های مترمربع انجام پذیرفت. نمونهسانتی 225با سطح مقطع

میکرون  500یله الک با اندازه چشمه وسهآوری شده برسوب جمع

درصد تثبت  4برداری با فرمالین شستشو داده شده و در ظروف نمونه

وسیله لوازم هبرداری از دیواره موج شکن با غوص کردن بشدند. نمونه

به  مقطعی سطح گرفت. انجام (Snorkling) سطحی غواصی
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در  ها مستقیماًتراش داده شد و نمونه متر کامالًسانتی 15×15ابعاد 

درصد تثبت  4برداری ریخته شده و با فرمالین داخل ظروف نمونه

ها در آزمایشگاه شستشو شده و با استفاده از کلیدهای شدند. نمونه

و  Heiler ؛Romanova ،1968و  Birstein) شناسایی و برخی منابع

تا سطح گونه ( Sket  ،2015و   Krapp-Schickel؛ 2010همکاران، 

-چون تنوع گونههای اکولوژیک همشناسایی و شمارش شدند. شاخص

ای مارگالف در دو سوی موج سیمپسون و غنای گونه وینر،-ای شانون

های شاخص محاسبه محاسبه شدند. مختلف شکن و در دو زیستگاه

، Krebs؛ Reynolds  ،1988و Ludwig) 3 تا 1 از طریق روابط اکولوژیک

 SDR –IV  (Seabyایافزار غنا و تنوع گونهنرم با استفاده از و (1989

:                    انجام گرفت( Henderson ،2007و 

= شاخص سیمپسون (1)  ∑
𝑛𝑖

𝑛
 

وینر(2) − شاخص شانون = ∑[(
𝑛𝑖

𝑛
) ln (

𝑛𝑖

𝑛
)

𝑠

𝑖=1

  

شاخص مارگالف (3)  =
𝑆−1

ln (𝑛)
 

تعداد کل افراد در  i ، nتعداد افراد متعلق به گونه  in که در این روابط

 باشد. ها در جامعه میتعداد کل گونهS نمونه، 

، pHآب از قبیل شوری، ائی سطح شیمیفیزیکوبرخی فاکتورهای        

های مورد بررسی توسط دستگاه در ایستگاه دما، اکسیژن محلول

گیری شدند. برای ( اندازهWater Quality Meter8603) مولتی پارامتر

تنوع موجودات در دو سوی موج شکن و در دو زیستگاه  مقایسه تفاوت

( و برای One Way ANOVAطرفه )مختلف از آنالیز واریانس یک

( استفاده شد. Tukeyها از آزمون توکی )مقایسه میانگین بین گروه

اسمیرنوف کنترل –وسیله آزمون کولموگرافها بهبودن داده ابتدا نرمال

برای تعیین ارتباط فاکتورهای محیطی شد. آزمون همبستگی پیرسون 

نسخه   SPSSمهرگان استفاده شد. نرم افزارآماریبا تراکم درشت بی

  ها مورد استفاده قرار گرفت.برای تجزیه و تحلیل آماری داده 18
 

 نتایج 
مهرگان گونه از درشت بی 9طورکلی از بستر مورد بررسی هب       

 2ها )گونه( و کرم 3پوستان )گونه(، سخت 4تنان )کفزی شامل نرم

گونه درشت  7گونه( شناسایی گردید. در دیواره سنگی موج شکن نیز 

گونه( و یک گونه  4پوستان )گونه(، سخت 2) تنانمهره متعلق به نرمبی

 Balanus پوستسخت دو گونه (.1 کرم پرتار شناسایی گردید )جدول

improvisus و Rhithropanopeus harrisii  در هر دو زیستگاه مشاهده

در بستر رسوبی بسیار  R. harrisii خرچنگ گرد شده اگرچه فراوانی

تر تابع در بستر رسوبی بیش B. improvisusاندک بوده است. حضور 

بوده که روی آن استقرار  Cerastoderma glaucum ای فراوانی دوکفه

تنان ترین فراوانی را در بین نرممذکور بیش ایدوکفهیافته است. 

 Monodacna caspia , Adacnaهایایکفهشناسایی شده داشت. دو

vitrea وDidacna trigonoides از  و شده مشاهده موردی صورتهب

 Mytilaster lineatusهایایدوکفهبرخوردار بودند.  اندکی بسیار فراوانی
تنها در دیواره موج شکن مشاهده شده،  Mytilopsis leucophaeata و

M. lineatus  در سمت دریا وM. leucophaeata  در محوطه اسکله

و   CSهایترتیب در ایستگاههب هاایاین دوکفهفراوانی  .مشاهده شدند

CF ها ترین بود و با نزدیک شدن به دماغه موج شکن فراوانی آنبیش

های دوجورپایان نیز زیستگاه اختصاصی گونه (.1)جدول  شدکاسته می

در  تنها Stenogammarus compersus پوستسخت کهطوریهداشته ب

تنها در دیواره سنگی حضور  Melita mirzajaniiو گونه بستر رسوبی 

 ترخزر بسیار بیش سمت دریای در M. mirzajaniiگونه  فراوانی داشتند.

نیز   Streblospio gynobranchiata پرتار کرم بود. اسکله محوطه سمت از

 Hedisteپرتار کرم کهدرحالی شد مشاهده رسوبی بستر در تنها

diversicolor  ترین فراوانی را اما بیش وجود داشتهدر هر دو زیستگاه

ترین میانگین فراوانی آن در تابستان بیش در دیواره موج شکن داشت.

 225±117ترین فراوانی آن در زمستان در حد و کم 382±152حد  در

مهرگان های درشت بیطورکلی گروههبگردید.  شمارش عدددر مترمربع

ها در بستر رسوبی دو طرف پوستان و کرمتنان، سختیعنی نرمکفزی 

(. اما روی دیوار 2موج شکن از فراوانی متفاوتی برخوردار بودند )شکل 

دوجورپا تفاوت اساسی نشان  در دو سوی موج شکن تنها فراوانی سنگی

پایان تفاوت تنان، بارناکل، پرتاران و دهها اعم از نرمداد و سایر گروه

ای تنوع گونههای شاخص مقادیر میانگین(. 2نی نداشتند )شکل چندا

و جدول  3در شکل ای مارگالف غنای گونه و سیمپسون ،وینر-شانون

ها برای بستر دریا در فصول مختلف ارائه شده است. مقادیر شاخص 2

دار برای مقادیر (. عدم تفاوت معنیp>05/0دار نداشت )تفاوت معنی

سنگی موج شکن طی فصول مختلف نیز وجود داشت تنوع در دیواره 

(05/0<pمقادیر این شاخص .) محوطه داخل  تر ازسمت دریا بیش درها

 
برداری در دو سوی سازه موج شکن نمونه یهاهایستگاموقعیت  :1شکل 

 1396-97بندرانزلی در سال 
 (زیستگاه دیواره سنگی ، مربع سفید:زیستگاه بستر رسوبی)دایره سفید: 
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و  ریاسمت دها در دار بین مقادیر شاخصاسکله بوده و تفاوت معنی

ها در شاخص (. بررسی این2 جدولمحوطه اسکله مشاهده شده است )

ها شکن از مقادیر باالتر شاخص موجکه دیواره  دو زیستگاه نیز نشان داد

دار بین ای مارگالف، تفاوت معنیاستثناء غنای گونهبرخوردار بوده و به

شکن  موجسنگی دیواره  و ها در دو زیستگاه بستر دریامیانگین شاخص

  (.2جدول وجود داشته است )
 

 های مورد بررسی از دو زیستگاه( در نواحی و ایستگاهتعداد در متر مربعمهرگان )( درشت بیSD±میانگین فراوانی ) :1جدول 

ترین پایین کهطوریتغییرات فصلی دما روند طبیعی داشته، به       

ترین درجه گراد و بیشدرجه سانتی 3/11درجه حرارت در زمستان با  

گیری شد. گراد، اندازهدرجه سانتی 1/31حرارت در فصل تابستان با 

مشهود بوده و این  تغییرات فصلی شوری در دو سوی موج شکن کامالً

ترین درجه تغییرات در فصول مختلف نیز مشاهده شده است. بیش

ترین آن با قسمت در هزار، و کم 8/12در سمت دریا با میزان  شوری

در فصل  pHگیری شد. قسمت در هزار در درون اسکله اندازه 3شوری 

ترین میزان ، کم91/7ترین میزان و در زمستان با بیش 34/8 بهار با

فصول مختلف  شکن طی در دو سوی موج محلول نژاکسی است. را داشته

ترین میزان مربوط به فصل زمستان بیش داشت. بهیمشا تقریباً وضعیت

گرم میلی 9/6 تابستان ترین میزان در فصلو کملیتر  گرم درمیلی 7/11

ها با پارامترهای نتایج همبستگی گونه (.3 )جدول شد گیریاندازه لیتر در

ی همبستگی با شور ها قویاًهیدروشیمی نشان داد که بسیاری از گونه

همبستگی منفی  Mytilopsis leucophaeata تنها گونهمثبت دارند. 

مهرگان بی درشت فراوانی میانگین اکثر موارد در است. داده نشان را باالیی

دار نداشته است با سایر پارامترهای هیدروشیمی همبستگی معنی

 (.4)جدول 

 گونه
دیواره سنگی نواحی مورد بررسی از موج شکندر  در بستر رسوبی نواحی مورد بررسی  

CS BS AS AF BF CF CS BS AS AF BF CF 

Monodacna caspia 
3/33  

( 5/42 ) 

2/22  

( 4/44 ) 

1/11  

( 2/22 ) 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Adacna vitrea 
4/44  

( 8/62 ) 

2/22  

( 4/44 ) 

2/22  

( 4/44 ) 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Cerastoderma glaucum 
4/155  

( 5/117 ) 

5/166  

( 7/189 ) 

2/244  

( 6/286 ) 

1/344  

( 9/511 ) 

6/177  

(3/362) 

7/77  

( 4/155 ) 
0 0 0 0 0 0 

Didacna trigonoides 
2/22  

( 6/25 ) 

1/11  

( 2/22 ) 

1/11  

( 2/22 ) 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Mytilaster lineatus 0 0 0 0 0 0 
7/3498  

( 2/458 ) 

7/1473  

( 9/169 ) 

7/1158  

( 5/134 ) 
0 0 0 

Mytilopsis leucophaeata 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2/1091  

( 1/408 ) 

2/1496  

( 7/161 ) 

2/4601  

( 7/1132 ) 

Rhitropanopoous harrisii 
2/22  

( 6/25 ) 
0 

2/22  

( 6/25 ) 

1/11  

( 2/22 ) 

2/22  

( 6/25 ) 

1/11  

( 2/22 ) 

5/67  

( 1/58 ) 

7/78  

( 6/56 ) 

7/78  

( 8/92 ) 

5/1112  

( 7/93 ) 

5/157  

( 9/139 ) 

5/67  

( 9/25 ) 

Balanus  improvisus 
4/377  

( 7/262 ) 

1/344  

( 4/370 ) 

6/510  

( 1/555 ) 

2/244  

( 9/212 ) 

1/122  

( 6/167 ) 
0 

7/1023  

( 2/258 ) 

5/472  

( 9/25 ) 

7/438  

( 2/153 ) 

450 

( 5/73 ) 

2/731  

( 8/173 ) 

2/1586  

( 1/283 ) 

Palaemon elegans 
2/22  

( 4/44 ) 

2/22  

( 6/25 ) 
0 0 

1/11  

( 2/22 ) 

2/22  

( 6/25 ) 

7/78  

( 5/22 ) 

5/67  

( 9/25 ) 

75/78  

( 5/22 ) 
0 0 0 

Stenogammarus compersus 
1/11  

( 2/22 ) 

3/33  

( 5/42 ) 

7/77  

( 9/55 ) 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Melita mirzajanii 0 0 0 0 0 0 
2/4106  

( 6/1877 ) 

3600 

( 9/1161 ) 

2/1406  

( 4/743 ) 

5/67  

( 1/58 ) 

2/11  

( 5/22 ) 

0 

0 

Streblospio gynobranchiata 0 0 0 
4/155  

( 9/281 ) 

3/255  

( 5/481 ) 
0 0 0 0 0 0 0 

Hediste diversicolor 0 0 0 
2/22  

( 6/25 ) 

2/22  

( 6/25 ) 
0 

405 

( 5/73 ) 

270 

( 6/63 ) 

7/213  

( 8/76 ) 

495 

( 1/110 ) 

2/146  

( 5/67 ) 

25/236  

( 5/67 ) 
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بستر رسوبی و  مهرگان دردرشت بی( ±SD میانگین فراوانی ) :2شکل 

 1396-97دو سوی موج شکن بندرانزلی طی سال  دیواره سنگی در

 

 
های اکولوژیک در مناطق و فصول مقادیر شاخص( ±SDمیانگین ) :3شکل 

 1396-97مختلف مورد بررسی سال 
 

های دار اختالف شاخصو سطح معنی( ±SD میانگین ) :2جدول 

  1396-97اکولوژیک در مناطق مورد بررسی طی سال 

 

میانگین پارامترهای فیزیکوشیمیائی آب در دو سوی  :3جدول      

 1396-97موج شکن بندرانزلی طی فصول مختلف سال 

   

مقادیر همبستگی اسیرمن پارامترهای شیمیائی آب با  :4جدول 

 میانگین فراوانی موجودات 

 >05/0P دار بودن در سطح*همبستگی معنی
 

 بحث 

ترین بیش  Cerastoderma glaucum ایدوکفهدر این تحقیق        

ی هامهرگان در تمام ایستگاهتوده و فراوانی را در بین درشت بیزی

(. پراکنش و فراوانی این گونه در 1)جدول  ه استنشان داد بستری

که منطقه آستارا  گیالن نشان داد هایخزر در آب جنوبی دریای سواحل

ترین فراوانی را داشت عدد در مترمربع بیش 14و چابکسر در حدود 

(Mirzajani  وVonk ،2006براساس گزارش آن .)تر ها این گونه بیش

 مارگالف سیمپسون وینر -شانون شاخص
 48/0 ±15/0 57/2 ± 48/0 09/1 ±21/0 دریا

 31/0 ± 20/0 13/2 ±88/0 79/0 ± 49/0 اسکله
 (01/0>p،7/9=F ) (05/0>p ،5/4=F) (01/0>p،9/9=F ) 

 49/0 ±12/0 54/2 ±60/0 10/1 ± 22/0 دیواره موج شکن
 30/0 ± 21/0 16/2 ±82/0 79/0 ± 48/0 بستر دریا

 (01/0>p ،1/8=F ) (05/0<p،1/3=F ) (01/0>p،4/13=F) 

  pH شوری اکسیژن دما 

پائیز 
1396 

1/8 دریا ± 03/0  8/15 ± 1/0  6/7  ± 7/0  8/12 ± 06/0  

01/0 ± 8 اسکله  16 ± 2/0  9/7  ± 2/0  8/4  ± 8/0  

زمستان 
1396 

3/8 دریا  ± 03/0  7/11  ± 5/0  8/11  ± 4/0  5/12  ± 0 

02/0 ± 8 اسکله  7/13  ± 1/0  2/11  ± 2/0  3/4  ± 8/0  

بهار 
1397 

3/8 دریا  ± 04/0  8/25  ± 4/0  5/7  ± 8/0  7/12  ± 3/0  

2/8 اسکله  ± 09/0  5/27  ± 3/0  6/8  ± 8/0  5/3  ± 5/0  

تابستان 
1397 

2/8 دریا  ± 04/0  7/28  ± 5/0  3/7  ± 6/0  8/12  ± 6/0  

2/8 اسکله  ± 05/0  1/30  ± 1/1  1/8  ± 2/0  5/4  ± 5/0  

 pH شوری اکسیژن دما 

Mytilaster lineatus 49/0 * - 13/0  - 14/0  84/0 * 

Mytilopsis leucophaeata - 44/0 * 16/0  22/0  - 91/0 * 

Adacna vitrea - 05/0  - 18/0  - 21/0  56/0 * 

Cerastoderma glaucum 16/0  - 06/0  - 16/0  22/0  

Didacna trigonoides 15/0  28/0  - 34/0  38/0  

Balanus improvisus - 14/0  - 20/0  03/0  - 09/0  

Melita mirzajanii 45/0 * 02/0  - 26/0  87/0 * 

Stenogammarus compersus 24/0  - 33/0  03/0  57/0 * 

Palaemon elegans 19/0  - 08/0  - 47/0 * 81/0 * 

Rhitropanopoous harrisii - 22/0  58/0 * - 45/0 * 04/0  

Hediste diversicolor 21/0  40/0 * - 06/0  20/0  

Streblospio gynobranchiata - 09/0  07/0  11/0  - 35/0  
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های فراوان در ت. از دیگر گونهمتر پراکنش داشته اس 2و  5در عمق 

 Balanusپوست سخت دارد، ای مذکور قراردوکفه که برروی این بررسی

improvisus تواند در بقاء میزبان خود تاثیر می باشد که احتماالًمی

الگوی توزیع و پراکنش (. 2016و همکاران،  Mirzajaniداشته باشد )

در سواحل سنگی   Amphibalanus improvisesچسب مهاجم کشتی

چنین شوری حوضه جنوبی دریای خزر، مورد بررسی قرار گرفت. هم

تاثیر ولی فاکتور دما چسب بیسواحل حوضه جنوبی در رشد کشتی

(. 1394)ترابی و همکاران،  فراوانی آن بوده است عاملی مهم و مثبت در

توان بیان داشت که کاهش شوری در محوطه اسکله می دراین بررسی

تر در بیش Balanus improvisus تراکم گونه مذکور را کاهش داده و

(. همبستگی مثبت و 2سمت دریای خزر پراکنش داشته است )شکل 

تاییدکننده این  تواندمی( 4 دار شوری با فراوانی این گونه )جدولمعنی

در سمت  M. leucophaeataای در این بررسی دوکفهباشد. مطلب می

(. منشاء این گونه 1نی بسیار باال مشاهده شد )جدول اسکله با فراوا

تدریج در که بهحاره و معتدله خلیج مکزیک بوده درحالینواحی نیمه

شیرین تا سواحل اروپا پراکنش یافت. دامنه شوری بسیار باالیی از آب

(. گونه مهاجم 2006و همکاران،  Laine) نمایددر هزار را تحمل می 20

در همین منطقه مورد بررسی از بدنه شناورهای 1390مذکور در سال 

(. در سوی دیگر 2010و همکاران،  Heilerصیادی شناسایی گردید )

از فراوانی بسیار باالیی برخوردار  M. lineatusای موج شکن، دوکفه

بوط به مجموعه (. این گونه نیز بومی خزر نبوده و مر1بود )جدول 

بوده است.  1928مدیترانه ای بوده و اولین گزارش آن از خزر در سال  

های اصلی در تمام خزر بوده و در رقابت شدید با امروزه یکی از گونه

خزر شمالی  در گونه باشد. اینخزر می Dreissenaهای جنس گونه سایر

تصاص داده خود اختوده را در بین جوامع زیستی کف بهترین زیبیش

کم تاران و پرتاران ترکیب  (.2010و همکاران،  Malinovskayaاست )

 تحقیق کرم پرتار در این دهند.های دریای خزر را تشکیل میغالب کرم
Streblospio gynobranchiata  در تنها در بستر رسوبی مشاهده شد

تراکم دیواره موج شکن از  در  Hediste diversicolorکه کرم پرتارحالی

( 1384طاهری و همکاران )در بررسی  (.1 )جدول باالتری برخوردار بود

 در برخی باالیی تراکم S. gynobranchiata پرتار کرم گردیده که گزارش

 H. diversicolor غیربومی پرتار کرم جایگزین واقع در دارد، خزر نواحی

 شده است. کرم پرتار پیوند زده شده به دریای خزر یعنی نرئیس 

(H. diversicolor)  به خزر شمالی معرفی شد و بعد از  1939از سال

 که وجود پرتاردرحالی پراکنش یافت،خزر میانی و جنوبی  در آن
S. gynobranchiata  گزارش گردید شمسی از سواحل نور  80در دهه

 (.1384طاهری و همکاران، )

تر روی دیواره بیش  Palaemon adspersusبررسی میگوی این در       

 و  P. adspersusسمت دریا حضور داشته است. دو گونه میگو و در 

P. elegans طور تصادفی از دریای آزوف به دریای خزر معرفی شدند به

و  Shoryginشوند )زی یافت میصورت کفزی و صخرههکه هر دو  ب

Karpevich، 1948.) عنوان توسط ماهیگیران به جنس در بندرانزلی این

 شودمی مقدار زیاد استفادهتفریحی ماهی کپور به صید برای طعمه

 Rhithropanopeus خرچنگ بررسی این در (.1382 )عبدالملکی،

harrisii ًها دیده شد هرچند فراوانی آن در در تمام ایستگاه تقریبا

(. این گونه پراکنش بسیار وسیعی در 1)جدول  تر بودبستر رسوبی کم

در خزر شمالی  ( وTrochin  ،2007و Roche)د نقاط مختلف دنیا دار

(. این گونه دارای قدرت 1396 )خیرآبادی، استفراوان نیز و جنوبی 

اندازه  ،تولیدمثل فراوان، تنوع ژنتیکی باال، دوره الروی طوالنی مدت

های محیط در پذیری باال از شوری و تطابق وسیعی تحمل دامنه کوچک،

مهاجم  عنوان یک گونهشده که بتواند به جدید است و این ویژگی باعث

و  Goncalves؛ 2010و همکاران،  Boyle) بسیار موفق شناخته شود

( اثرات امواج را بر روی 1954)  Ortonو Southward (.1995همکاران، 

ها موجودات موج شکن پلیموت انگلستان مورد بررسی قرار دادند، آن

دهد. دریافتند که اثر امواج به بعضی از موجودات اجازه گسترش نمی

تر در نواحی بوده که دراین بررسی نیز فراوانی و تراکم موجودات بیش

  CFو  CSهایایستگاهکه طوریشدت و قدرت امواج کاسته شده، به

  Mytilaster lineatusهای ترتیب گونهتنان بهتر نرمفراوانی بیش از غالبآ
( 1ها )جدول نسبت به سایر ایستگاه Mytilopsis leucophaeataو 

چنین تفاوت ترکیب هم Orton (1954)و  Southwardبرخوردار بودند. 

های در مورد گونهای را در دوسوی موج شکن مشاهده کردند که گونه

باشد. مشهود می ( کامال1ًای یاد شده در این بررسی نیز )جدول دوکفه

دریا مشاهده شدند )جدول  تر در سمتدوجورپایان بیش در این بررسی

ها که تغییرات وسیع دامنه شوری برای آن رسدنظر می( به2و شکل  1

کنش عمقی اسکله مشاهده نشدند. پرا نبوده و در سمت محوطه مطلوب

 Mirzajaniدریای خزر تشریح شده )های دوجورپا در بسیاری از گونه

تر در بیش Stenogammarus compersusکه گونه  (Kiabi ،2000 و 

متر حضور داشته است. دراین بررسی دیواره موج شکن  10ناحیه 

است  تری برخوردارتنوع موجودات بیش انزلی نسبت به بستر رسوبی از

ها  موج شکنطورکلی (. به2جدول ) تنوع باالتر بودند هایشاخص و

منطقه افزون  تنوع و تراکم جانداران را در توانندمی که هستند هاییسازه

ها، جلبک اً. عمدت(2005، مکارانو ه Martin؛ Milon ،1989کنند )

مصنوعی  هایدر سازه زیستی هایگروه ترینها بیشو ماهی هاایدوکفه

  .(Li  ،2013و Leeدهند )را تشکیل می

وینر در این بررسی  -ای شانونهای تنوع گونهشاخص اگر مقادیر       

رودخانه منتهی به دریای  18با بررسی پیشین که در نواحی مصبی 

( 1393و همکاران،  خزر در استان گیالن انجام گرفت )میرزاجانی

مقایسه گردد، تشابه مقادیر در ناحیه مورد بررسی مشاهده 
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های ( از بخش1395خواهد شد. در تحقیق نگارستان و همکاران )

هایی شکن بندرانزلی و خروجی تاالب انزلی و بخش ساحلی مجاور موج

عدم  ترین گونه در تمام فصول دوجورپایان بودند.از سفیدرود، بیش

( در دیواره سنگی 3های تنوع در فصول مختلف )شکل خصتفاوت شا

چنین با باشد. همموج شکن در ارتباط با ثبات زیستی این مناطق می

باشد که ها مرتبط میتولیدمثل آن ویژه رشد وهها بشناسی گونهزیست

های تر بودن شاخصنماید. کمهای تکمیلی را ضروری میانجام بررسی

تواند نشان داده شده است، می 2ه که در جدول تنوع در محوطه اسکل

ها در ارتباط با توسعه بندر و افزایش تردد شناورها و  افزایش آلودگی

باشد. کم بودن تنوع موجودات بسترزی در بخش میانی موج شکن 

نیز  نسبت به نواحی مختلف تاالب انزلی و در داخل دریای خزر قبالً

لیت کشتیرانی و الیربی در محوطه گزارش شده که بخشی از آن با فعا

(. نتایج کلی حاصل 1396مرتبط دانسته شده است )میرزاجانی،  اسکله

از تحقیق حاضر نشان داد که سمت دریایی موج شکن از تنوع و 

تری نسبت به داخل اسکله برخوردار مهرگان بیشفراوانی درشت بی

تر از بستر شها در دیواره سنگی موج شکن بیچنین تنوع  آناست. هم

توان نتیجه گرفت که (. از این تحقیق می2دریا بوده است )جدول 

ساخت سازه موج شکن باعث افزایش تنوع زیستی و فراوانی درشت 

مهرگان شده است. در شبکه غذایی دریای خزر  این جانوران مورد بی

گیرند، بنابراین چنین می ها قرارمصرف سایر جانداران ازجمله ماهی

تواند باعث افزایش تنوع زیستی سایر جانوران نیز گردند. هایی میسازه

های مذکور را برای فعالیت غواصی افزایش تراکم و تنوع ماهیان، مکان

تفریحی و صید ورزشی مناسب خواهد نمود. در سایر نقاط دنیا نیز 

هایی در طور مثال ایجاد چنین سازهتجارب ارزشمندی وجود دارد به

حلی آمریکا افزایش تنوع جوامع آبزیان را در پی داشته هفت بخش سا

که برای ماهیگیران و غواصان تفریحی مورد توجه و استقبال قرار 

(. بر این اساس الزم است تا تنوع و فراوانی Milon ،1989گرفته است )

سایر موجودات از قبیل ماهیان در دو سوی موج شکن بندرانزلی 

جمله صید های توریستی ازی الزم برای برنامهریزگردد تا برنامه ارزیابی

 تفریحی و ورزشی انجام گیرد.
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