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

 ، ایرانو ترویج کشاورزی، بندرانزلی
 

 1397 مهرتاریخ پذیرش:            1397 تیر تاریخ دریافت:

 چکیده

ایستگاه  4ها و فصول مختلف در جنوب دریای خزر در ها در سالمطالعه ساختار مروپالنکتون، تغییرات فراوانی و تعیین زمان شکوفائی آن            

 1392تا  1380و  1375های متر طی سال 50و  20، 10، 5صورت فصلی از اعماق هها بواقع در محدوده بندرانزلی بررسی و ارزیابی شد، نمونه

 Bivalvia  ،Balanus improvisesهای غالب مروپالنکتون شامل الروهای گروه مروپالنکتونی شناسائی گردیدند. گروه 15گرفته شد. تعداد 

که میانگین فراوانی آن حد طوریهداشت، ب افزایش بسیار نامتعارف 1375ای در سال اند. فراوانی الرو دوکفهبوده diversicolor Nereisو 

که طوریهداشته است، ب 1392تا  1380های دار بین سالعدد در مترمکعب رسید. فراوانی بارناکل تغییراتی را بعد از شکوفائی شانه 26000

نین شکوفائی فصلی بارناکل در بهار با چدر نوسان بود. هم 1389و  1380عدد در مترمکعب در سال  4700و  98میزان فراوانی بارناکل  بین  

متغییر  1385و  1380های ترتیب در سالهعدد در متر مکعب ب 60تا  1500عدد در مترمکعب بوده است. فراوانی الرو نرئیس بین  3100میزان 

عدد در  500ستان با میزان فراوانی ( مشاهده نشد. شکوفائی فصلی الرو نرئیس در تاب1375دار )های قبل از شکوفائی شانهبوده است و در سال

ها نشان داد، فراوانی مروپالنکتون های سطحی آب بود. یافتهمتر در الیه 50ترین پراکنش عمودی مروپالنکتون در عمق متر مکعب ثبت شد. بیش

مانی و مکانی مروپالنکتون در جنوب های غیربومی دلیل مهم در پراکنش زعوامل محیطی و گونه یابد. احتماالا از ساحل به سمت دریا کاهش می

 دریای خزر باشد.

 ، بندرانزلی مروپالنکتون، پراکنش، فراوانی، دریای خزر کلیدی: کلمات

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

میلیون سال پیش شکل گرفت و به  8/1فون و فلور دریای خزر        

های بومی بسیار دلیل بسته بودن، در مقایسه با سایر دریاها دارای گونه

بوده است. نواحی کم عمق، عمیق و دامنه شوری بسیار زیاد از زیادی 

های متفاوت اکولوژیک شده که سبب باعث ایجاد زیستگاه 13تا  1/0

های بومی در دریای خزر شده است. تعداد افزایش تنوع زیستی گونه

 و Kosarevگونه زئوپالنکتون برای دریای خزر گزارش شد ) 315

Yablonskaya، 1994؛ Dumont، 1998؛ UNDP ،2006 از جنوب ،)

 گونه شامل 36( تعداد زئوپالنکتون را 2011) Hosseiniدریای خزر، 

گونه مروپالنکتون براساس  2پودا و گونه کوپه 7گونه کالدوسرا،  24

Makaremi (2007 )و  Sabkaraگزارش کرد.  1375های سال بررسی

انزلی در سال  مطالعاتی را درخصوص پراکنش زئوپالنکتون در سواحل

های زئوپالنکتون را بیش از ها تعداد گروهانجام دادند. آن 1378 -79

درصد از زئوپالنکتون ثبت  80گونه اعالم داشتند و بیان کردند که  50

و  Roohiعالوه هب اند.شده از هولوپالنکتون و مابقی مروپالنکتون بوده

در جنوب دریای ( اظهار داشتند، تنوع زئوپالنکتون 2008همکاران )

گونه گزارش شده  36کاهش یافته و از  1380-85خزر در سال 

(Hosseini ،2011) هولوپالنکتون  گروه 5 برگیرنده در و رسیده گونه 18 به

های ( گروه2012و همکاران ) Bagheriاند. شده مروپالنکتون گروه 13 و

 7ه گزارش کردندک 1387گونه در سال  23زئوپالنکتون را به تعداد 

اکوسیستم  1990آغاز دهه  از طورکلیهب بود. مروپالنکتون به متعلق گروه

های شدید های انسانی و آلودگیتاثیر فعالیت شدت تحتدریای خزر به

دلیل افزایش استفاده از کودها و سموم محیطی قرار گرفته است. به

 مغذی در رودخانه افزایش یافته و زدائی، غلظت موادکشاورزی، جنگل

  Bagheriهای اخیر بیش از دو برابر گردیده است )میزان آن در سال

(. افزایش مواد مغذی در سواحل جنوب دریای  2012و همکاران، 

شد  1379های خزر باعث افزایش تراکم فیتوپالنکتون بعد از سال

(Bagheri  ،هم2012و همکاران .)دریای خزر  مغذی مواد چنین افزایش

 دارشانه چونهم غیربومی هایگونه فائیشکو برای را شرایط

(Mnemiopsis leidyi) ( مهیا کردBagheri  ،فراوانی 2014و همکاران .)

 2009تا  1999برابر در دریای خزر از سال  385و  235دار بین شانه

ترین اثر منفی را بر هرم غذائی اکوسیستم دریای افزایش یافت و مهلک

دار در دریای خزر در سال جم شانهخزر گذاشت، سه سال بعد از تها

برابر در مقایسه با سال  10تا  4فراوانی زئوپالنکتون را بین  2002

کاهش داد و طی بررسی زئوپالنکتون در شمال، میان و جنوب  1995

ها مشاهده های بومی زئوپالنکتون در نمونهیک از گونهدریای خزر هیچ

ای، بارناکل در چون دوکفهعالوه الروهای مروپالنکتون همهنشدند. ب

 Kamakinناپدید گردیدند ) حضور را داشتند، دار حداکثرشانه که نقاطی

اظهار داشتند،  (2010) و همکاران Khodorevskaya ،2018.) Roohiو 

درصد  52تا  36دار کاهش ای بعد از تهاجم شانهفراوانی الرو دوکفه

مه مطالعات شان داشته است. در ادا 2002تا  1996های در سال

های درصد از سال 41تا  11افزایش فراوانی الرو نرئیس را با میزان 

ها دلیل افزایش الرو نرئیس را افزایش نشان داد. آن 2006تا  1996

دار( در فصول تابستان و پائیز بعد از مرگ های شانهمواد غذائی )الشه

ین در پژوهش چن( ذکر کردند. همMarine Snow) ها در بسترو میر آن

( تغییرات اقلیمی و افزایش 2012و همکاران )  Bagheriدیگر توسط

( را از دالیل مهم در دگرگونی Anthropogenic) های انسانیفعالیت

و   Pourangساختار پالنکتون در دریای خزر ذکر کرده است. اخیرا  

اه، بر زیستگ مهلکی اثرات دارشانه تهاجم اظهار داشتند، (2016) همکاران

جمعیت هولو و مروپالنکتون و عملکرد اکوسیستم دریای خزر گذاشته 

اولین مطالعه جامعه زئوپالنکتون دریای خزر در قالب پروژه  است.

انجام شد،  1370تا  1368های هیدرولوژی و هیدروبیولوژی طی سال

صورت مشترک با انستیتو علوم دریای خزر روسیه، همطالعه بعدی ب

انجام گردید. از این مطالعات دو مقاله  1374تا  1371های بین سال

( Fallahi ،1993دریای خزر ) عنوان بررسی کلی پالنکتون جنوب تحت

پود در حوزه جنوب و بررسی فصلی تراکم و پراکنش موجودات کوپه

باشد. در این مقاالت ( در دسترس میRoohi ،1993خزر ) غربی دریای

ای صورت کلی اشارههپودا بگروه کوپهفقط به تراکم شاخه پروتوزوآ و 

های سال خزر در هیدرولوژی و هیدروبیولوژی دریای شده است. مطالعه

Hosseini  (2011 )نیز انجام شدکه گزارش آن توسط  1376و  1375

منتشر گردید. بررسی پراکنش زئوپالنکتون دریای خزر که بخشی از  

( منتشر 1382بری )(  بوده، توسط روشن ط2011) Hosseini گزارش

های جنوب دریای خزر گزارش کالدوسر از آب 29شد. در این مقاله 

های مروپالنکتون نتایجی ارائه نشد. آخرین گردید و درخصوص گونه

تر های کمجامع هیدرولوژی و هیدروبیولوژی دریای خزر در آب مطالعه

انجام گرفت که گزارش آن  1379تا  1377های متر طی سال 10از 

دار به دریای خزر ( چاپ گردید. با ورود شانه2002) Laloeiتوسط 

 Bagheriدار در سواحل گیالن توسط شانه پراکنش و فراوانی مطالعات

و در سواحل مازندران توسط  1380و  1379های ( در سال2006)

 انجام گردید.  1385تا  1380های ( در سال1386روحی و همکاران )

گروه  3صورت اختصاصی درخصوص هات بدر بررسی حاضر مطالع

(، Bivalviaای )دریای خزر شامل، الرو دوکفه جنوب غالب مروپالنکتون

 diversicolor( و الرو نرئیس ) improvisus  Balanusالرو بارناکل )

Nereis بوده است و هدف از این مطالعه بررسی ساختار مروپالنکتون )

های مختلف و تعیین زمان و چگونگی تغییرات فراوانی آن در سال

چنین در ها در قسمت جنوبی دریای خزر بوده است، همشکوفائی آن
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ادامه، عواملی را که منجر به تغییرات در این حلقه از زنجیر غذائی 

 گردیده مورد بررسی قرار گرفت. 

 

 هامواد و روش

 ر اعماقد بندرانزلی منطقه در پالنکتونمرو جوامع از بردارینمونه       

 انجام صورت فصلیهب 1392تا  1375 از سال متر، 50و  20، 10، 5

العات های مروپالنکتون مربوط به مط(. داده1، جدول 1 )شکل گرفت

بزی پیشین از بانک اطالعات آرشیو آزمایشگاه پالنکتون پژوهشکده آ

  Laloei (2002،)Hosseiniهای های داخلی و از گزارشپروری آب

(2011،) Bagheri (2006،) Bagheri ( 2012، 2011و همکاران ،

 ( استخراج گردید. 2014

برداري از زئوپالنکتون در جنوب : موقعیت مکان نمونه1جدول 

 1375-92دریاي خزر، منطقه بندرانزلی، 

       

با   Juday netبردار از نمونه با استفاده پالنکتونمرواز  بردارینمونه 

و  Kideys) شد متر انجامسانتی 36 و قطر دهانه میکرون 100چشمه
تا  ازکف عمودی صورتهب نمونه برداشت روش (.2001 همکاران،

 ایستگاه د، در اینمتر بو 50 جز عمقهها بایستگاه همه برای آب سطح

 بردارینمونه طور جداگانههب از دوالیه ترموکالین خاطر وجود الیههب

( ترموکالین شروع تقریبی متر )عمق 20متر تا  50 از اول الیه گردید،

شستشو  ، تور را با آببعد از هر کشش بود. متر تا سطح 20از دوم الیه

بعد  پالنکتونمروگردد.  آوریتور جمع فظهدر محمروپالنکتون تا  داده

و جهت بررسی کمی  گردید درصد تثبیت 4 فرمالین توسط از برداشت

در (. APHA ،2005) و کیفی به آزمایشگاه پالنکتون منتقل گردیدند

 لیترمیلی 5 پیپت از استفاده باسازی پس از همگن نآزمایشگاه پالنکتو

 1( منتقل شده و بعد از Hydro-Bios KIEL) بوگاروفمحفظه  در

 -Leitz)با استفاده از میکروسکوپ اینورت  دهیساعت رسوب

LABOVERT F-S طریق هاآن فراوانی( شناسائی و شمارش شده و 

 برحسب کشش متر( و ارتفاعسانتی 36تور ) قطر دهانه محاسبه

ئی شناسا. (2000و همکاران،  Harris) شد گیریهانداز مترمکعب

و همکاران  Birshtain مروپالنکتون با استفاده از کلیدهای معتبر

(1968،)Ruttner-Kolisko   (1974 و ) Kasimov  (2000 )انجام 

ها و های مروپالنکتون در سالآنالیز آماری فراوانی گروه .پذیرفت

(، با استفاده از Wallis- Kruskalفصول مختلف از آزمون ناپارامتری )

 انجام شد.  19نسخه   SPSS رافزانرم

 

 نتایج 
گروه مروپالنکتونی  15 تعداد خزر، دریای شورلب زئوپالنکتون گروه از

  :شامل اسامی زیر شناسائی گردیدند
Arachnida larvae, Crab (Rhithropanopeus harrisii), 

Foraminifera, Ostracoda, Limnostrombidium viride, 

Oligocheata, Diptera (Chironomidea), Asteromeyenia sp., 

Pseudocuma sp., larvae of Bivalvia, Nematoda, Polychaeta 

(Nereis diversicolor, Hypania sp.), Pisces (egg and larvae), 

and Cirripedia (Balanus imperovisus, cypris larvae). 

اضر الرو های های غالب مروپالنکتون از نظر فراوانی در بررسی حگروه

Bivalvia ،B. improvisus وN. diversicolor  این مطالعه  در لذا اند.بوده

 گرفته است.    قرار تشریح مورد گروه مروپالنکتون 3 این اکولوژیک وضعیت

ها نشان داد، فراوانی یافته (:Bivalvia larvaeاي )الرو دوکفه       

عه بوده است، فراوانی الرو ها دارای تغییرات شدید طی مطالدوکفه ای

که طوریهافزایش بسیار نامتعارف داشته، ب 1375ای در سال دوکفه

(. 2عدد در مترمکعب رسید )شکل  26000میانگین فراوانی آن حد 

عدد در مترمکعب  200ای حدود ها فراوانی الرو دوکفهدر سایر سال

دد در متر ع 3000میانگین فراوانی آن به  1385بود و تنها در سال 

ای بیانگر حداکثر فراوانی این مکعب رسید. پراکنش فصلی الرو دوکفه

مکعب بوده و عدد در متر 3400پائیز با میزان  مروپالنکتون در فصل

عدد در مترمکعب  100میزان حداقل فراوانی آن در فصل تابستان به

( اختالف Kruskal-Wallis(. آنالیز آماری ناپارامتری )3رسید )شکل 

فصول مختلف نشان داد  ها وای را سالدار فراوانی الرو دوکفهمعنی

(05/0P<.)  

 

 
برداري از اعماق مختلف در جنوب دریاي خزر، : مناطق نمونه1شکل 

 1375-92منطقه بندرانزلی، 
 

 

فاصله از ساحل )كيلومتر( عرض شمالي طول شرقي عمق )متر( ناحيه

1 37° 29'  00" 49° 29'  31" 5 انزلی

3 37° 29'  20" 49° 28'  59" 10

6 37° 30'  30" 49° 29'  43" 20

15 37° 35'  07" 49° 28'  37" 50
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 1375-92، منطقه بندرانزلی، هاي مروپالنکتون شناسائی شده در جنوب دریاي خزر: اسامی گروه2جدول 

 

تغییرات محسوسی  (:Balanus improvisusفراوانی بارناکل )       

های مورد مطالعه مشاهده گردید )شکل در فراوانی بارناکل طی سال

عدد در متر  98با میزان  B. improvisusترین میانگین فراوانی(. کم4

با  1388-89ترین فراوانی آن در سال و بیش 1380مکعب در سال 

مکعب مشاهده شد. تغییرات فراوانی عدد در متر 4730میزان میانگین 

دهنده افزایش تعداد این مروپالنکتون در نشان B. improvisusفصلی 

مگیر آن در تابستان مکعب( و کاهش چشعدد در متر 3100) فصل بهار

رسید )شکل  مکعبمتر عدد در 350تر از کم که فراوانی آنطوریهبود، ب

دار فراوانی  ( تفاوت معنیKruskal-Wallis(. آنالیز آماری ناپارامتری )5

B. improvisus ها و فصول مختلف نشان دادرا در سال (05/0P<.) 

Meroplankton Taxa 1375 1380 1381 1382 1383 1384 1385 1387 1388-1389 1391-1392

Arachnida Cuvier, 1812

Arachnida Larvae P P P

Balanus  Costa, 1778 

Balanus improvisus. cypris  P P P P P P P P P P

Balanus improvisus. nauplii P P P P P P P P P P

Crustacea

Rhithropanopeus harrisii (Gould, 1841) P

Foraminifera 

Foraminifera larvae P P P P P P P

Bivalvia Linnaeus, 1758

Bivalvia larvae P P P P P P P P P

Diptera P P P P P P P P

Chironomidae P P P P P P P P P

Nematoda

Nematoda larvae P P P P P P

Oligochaeta P P P P P

Limnostrombidium viride Krainer, 1995  P P P P P P

Ostracoda Latreille, 1802

Ostracoda larvae P

Pisces

Pisces larvae P P P P P P P P P

Pisces ovae P P P P P P P P

Polychaeta

Hypania Ostroumouw, 1897 P

Nereis diversicolor Linnaeus, 1758 P P P P P P P P P

Porifera

Asteromeyenia Weltner, 1913 P

Cumacea

Pseudocuma  G.O. Sars, 1865 P

 

 

 
 منطقه غربی دریاي خزر،اي در جنوب:  میانگین فراوانی الرو دوکفه2شکل 

 1375 - 92نزلی، بندرا

: میانگین فراوانی الرو دوکفه اي در فصول مختلف در جنوب 3شکل  

 1375- 92دریاي خزر، منطقه بندرانزلی، 
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فراوانی نرئیس بین  (:Nereis diversicolorفراوانی نرئیس )       

 1385و  1380های ترتیب در سالهمکعب بعدد در متر 60تا  1500

های (. نوسانات فراوانی نرئیس بین سال6متغییر بوده است )شکل 

فراوانی نرئیس روند تقریبی ثابتی داشته،  1392و  1387تا  1381

مکعب تعیین شد. نتایج تغییرات فصلی عدد در متر 200تر از کم

عدد  510های تابستان )ها در فصلدهنده شکوفائی آننرئیس نشان

(. آزمون 7مکعب( بود )شکل عدد در متر 900ب( و پائیز )مکعدر متر

 N. diversicolor فراوانی دارمعنی اختالف (Kruskal-Wallis) ناپارامتری

 (. >05/0P) های مختلف نشان دادرا در سال

ر دو متر د 50در عمق  الرو بارناکلفراوانی  :پراکنش عمودي       

  نشان داده شده است. 8متر در شکل  20تا  50تا سطح و  20الیه 

ا تمتر  20عمق های مذکور در الیه سطحی )ترین فراوانی گونهبیش

این ی فراوانسطح آب( در فصول بهار، تابستان و پائیز مشاهده گردید، 

ست امتر( غالب بوده  20تا  50در فصل زمستان در الیه عمقی ) گونه

ستان در فصل تاب بارناکل تعداد(. 8شکل  ،درصد فراوانی 60 )تقریبا 

 30 ریبا  در الیه سطحی افزایش داشته و میزان درصد فراوانی آن تق

 (.8درصد بود ) شکل 

 

 

 
منطقه ، و بارناکل در جنوب دریاي خزر: میانگین ساالنه فراوانی الر4شکل 

 1375-92بندرانزلی، 

 : میانگین فراوانی بارناکل در فصول مختلف در جنوب دریاي خزر،5شکل  

 1375-92منطقه بندرانزلی، 
   

   

 

 

 
منطقه ، : میانگین فراوانی ساالنه نرئیس در جنوب دریاي خزر 6شکل 

 1375 - 92بندرانزلی، 

: میانگین فراوانی نرئیس در فصول مختلف در جنوب دریاي خزر، 7شکل  

 1375 - 92منطقه بندرانزلی، 
   

 
 : پراکنش عمودي فراوانی الرو بارناکل در جنوب دریاي خزر،8شکل 

 1375-92منطقه بندرانزلی، 
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میانگین فراوانی مروپالنکتون از ساحل به سمت : پراکنش افقی       

ترین (. بیش9ای روند نزولی داشته است )شکل جز الرور دوکفههدریا ب

مکعب  عدد در متر 1600متر با میزان  5در عمق  فراوانی الرو بارناکل

متر  50مشاهده شد، کاهش میانگین فراوانی الرو بارناکل تا عمق 

مکعب مشاهده گردید )شکل عدد در متر 415طور پلکانی و با میزان هب

ترتیب مکعب بهعدد در متر 891و  221(. فراوانی الرو نرئیس بین 9

وند تغییرات (. ر10ن بوده است )شکلمتر در نوسا 20تا  50در اعماق 

ای در اعماق مختلف متفاوت با الرو بارناکل و کفهدر فراوانی الرو  دو

و  10ای در اعماق ترین فراوانی الرو دوکفهای بوده است. بیشدوکفه

ترین مکعب و کمعدد در متر 3000و  2500ترتیب با میزان همتر ب 20

و  890متر با میزان فراوانی  50 و 5ای در اعماق فراوانی این دوکفه

  (. 11مکعب مشاهده شد )شکل عدد در متر 130
   

 

 

 
، : میانگین ساالنه فراوانی الرو بارناکل در جنوب دریاي خزر9شکل 

 1375-92منطقه بندرانزلی، 

 ،میانگین ساالنه فراوانی الرو نرئیس در جنوب دریاي خزر: 10 شکل 

 1375-92منطقه بندرانزلی، 

 بحث 

 1375ای در سال الرو دوکفه فراوانی ها بیانگر افزایش شدیدیافته       

شدید تراکم  افزایش علت البته (.3 )شکل جنوب دریای خزر بوده است در

Bivalvia های تواند ارتباط با افزایش غلظت نوترینت از رودخانهمی

چون رودخانه سفیدرود با میانگین دبی مهم جنوب دریای خزر هم

 2شیرین تاالب انزلی با میزان میلیون مترمکعب و خروجی آب 4000

 1375سال  در که داشته باشد (Jafari ،2009میلیون مترمکعب ساالنه )

، IFGOترین میزان رسانده بود )غذی به بیشمیزان انتقال بار مواد م

نیز همبستگی مثبت  (2014) و همکاران  Bagheriهای(. بررسی2003

ها و غلظت نوترینت را در دریای خزر تائید کرده ایبین الرو دوکفه

غربی دریای سواحل جنوب ها درغلظت نوترینت که میزان است. هرچند

(، اما Bagheri ،2012ده است )رسی 80خزر بیش از دو برابر طی دهه 

به بعد کاهش شدید نشان  1380های ای از سالروند فراوانی دوکفه

عدد  50تر از ن به کمآها فراوانی که در بسیاری از سالطوریهداد ب

( کاهش الرو 2010و همکاران )  Roohi(.3در مترمکعب رسید )شکل 

رده و اظهار داشتند دار یاد کهای اخیر تهاجم شانهای را در سالدوکفه

درصد در فراوانی این  50 کاهش بیش از 1380-86های که بعد از سال

  Khodorevskayaو  Kamakinای مشاهده شد. مطالعاتالرو دوکفه

دار و الرو ( نیز نشان داد، همبستگی منفی بین فراوانی شانه2018)

مطالعه در ای در قسمت جنوب و شرق دریای خزر وجود دارد. کفهدو

ای رناکل، حضور فراوان و غالب در مقایسه با الرو دوکفهحاضر الرو با

 (.6و  4، 2داشته است )اشکال  1375 -92های و نرئیس طی سال
 1388و  1383، 1375های در سال میانگین فراوانی ساالنه بارناکل

(. علت افزایش 4تر بوده است )شکلها بیشدر مقایسه با سایر سال

های قید شده شکوفائی این مروپالنکتون ی الرو بارناکل در سالفراوان

(. 5در فصول بهار و زمستان در الیه سطحی آب بوده است )شکل 

Hosseini (2011،)Bagirov  (1989)،Bagheri  (2012 )های بررسی

تغییرات  اند.را داشته مشابهی نیز نتایج (2016) و همکاران  Mirzajaniو

که در طوریههائی را نشان داده است، بتفاوت بارناکلی فصلی فراوان

 
:  میانگین ساالنه فراوانی الرو دوکفه اي در جنوب دریاي  11شکل 

1375 -92خزر، منطقه بندرانزلی،   
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مکعب( و در فصل بهار عدد در متر 1800زمستان میزان آن کم )

مکعب( نشان داده و در تابستان با عدد در متر 3000فراوانی افزایش )

مکعب( مواجه بوده است، عدد در متر 350 تر ازکاهش فراوانی )کم

مکعب( در عدد در متر 530) دد فراوانیسپس در پائیز با افزایش مج

شدت تاثیر هها ب(. بارناکل5)شکل  مشاهده گردید 1375-92های سال

، Bagheriها بوده است )عوامل محیطی دمای آب و میزان نوترینت

(، و این تغییرات در فراوانی 2016و همکاران،   Mirzajaniو 2012

زیستی ا این پارامترهای غیرتواند ارتباط مستقیم بها میفصلی بارناکل

ها نشان داد، الرو نرئیس برخالف بارناکل از فراوانی یافته داشته باشد.

ترین بیش کهطوریهب است، بوده برخوردار مورد مطالعه هایسال تر درکم

عدد در  1550با میزان فراوانی  1380 هایفراوانی این موجود در سال

مانده های باقیست که در سالا مترمکعب مشاهده شد و این درحالی

مکعب بوده عدد در متر 300تر از فراوانی نرئیس کم 1388-89جز هب

(. افزایش دمای آب عامل محیطی بسیار مهم در افزایش 6است )شکل 

میانگین دمای  1380که در سال طوریهتراکم این مروپالنکتون بوده ب

بیش  1375گراد بود که با مقایسه سال درجه سانتی 22آب ساالنه 

و همکاران،  Bagheriگراد افزایش داشته است )درجه سانتی 3از 

غرب دریای خزر موید در شمال ،Kasimov  (2000)(. مطالعات2010

خصوص ( در2010) و همکاران Roohi هایپژوهش اند.موضوع بوده این

شرقی دریای خزر افزایش تراکم  نرئیس فراوانی الرو نرئیس در جنوب

بعد از مرگ در بستر رسوب  دارهای شانهن داد و بیان کرد پیکررا نشا

خصوص نرئیس هها بغذائی برای کرم عامل اصلی در ایجاد منابع کرده و

عالوه این مطالعه نشان داد که شکوفائی نرئیس هب گردند.محسوب می

که دمای آب باال بوده در الیه سطحی در فصول تابستان و پائیز زمانی

(. الزم به ذکر است که 7بندی حرارتی بوده است )شکل هو باالی الی

بندی حرارتی )ترموکالین( در جنوب دریای خزر فصول تابستان الیه

 10متر با کاهش بیش از  40متر تا عمق  20و اوایل پائیز از الیه 

که در  (2011و همکاران،  Bagheriگردد )گراد ایجاد میدرجه سانتی

گذار ها نیز تاثیرنرئیس و سایر مروپالنکتونپراکنش و فراوانی الرو 

با مقایسه توزیع عمودی فراوانی مروپالنکتون  )بارناکل( در عمق  .است

ترین فراوانی بارناکل در الیه متری ستون آب نشان داد، بیش 50

(. توزیع عمودی بارناکل 8تا سطح آب( بوده است )شکل   20سطحی )

ی آب ارتباط مثبت داشته است که در همانند الرو نرئیس با دما

( نیز به آن 2008و همکاران ) Roohi( و 2012) Bagheriمطالعات 

اشاره شده است. در فصول بهار، تابستان و پائیز فراوانی این موجود 

درصد بوده است، در واقع باالی الیه  80در الیه سطحی آب بیش از 

 Harrisباشد )ناکل میکه دما مطلوب برای چرخه زندگی بار ترموکالین

در دلیل کاهش دمای آب ه( و در فصل زمستان ب 2000و همکاران، 

ها به الیه عمیق مهاجرت های سطحی، بارناکلالیه

جا تا پایان زمستان با توجه به وجود غذای کافی مانده کرده و در آن

ها یافتهنمایند. های سطحی مهاجرت میو تا بهار سال بعد به الیه

متر( به طرف  5 )عمق داد، فراوانی بارناکل و الرو نرئیس از ساحل نشان

های (. بررسی10، 9متر( کاهش داشته است )اشکال  50دریا )عمق 

Nasrollahzadeh ( نشان داد که غلظت نوترینت 2009و همکاران )

ها در سواحل جنوب دریای دلیل ورود بار مواد مغذی از رودخانههب

بوده است و این روند از ساحل به دریا کاهش  ترین میزانخزر به بیش

در دریای خزر همبستگی مثبت  چنین فراوانی مروپالنکتونیابد. هممی

(. بنابراین کاهش Bagheri،2012) میزان غلظت نوترینت داشته است با

پلکانی بارناکل و الرو نرئیس در مطالعه حاضر ارتباط با روند نوسانات 

ه است. البته شایان ذکر است که توزیع عوامل محیطی در دریا داشت

( از ساحل به دریا کمی متفاوت 11ای )شکل افقی فراوانی الرو دوکفه

 هایمروپالنکتون سایر همانند ایدوکفه الرو فراوانی حداقل که هرچند بوده

(. علت این تفاوت 11متر مشاهده شد )شکل  50یاد شده در عمق 

ای در سال شکوفائی الرو دوکفه که ذکر شده بود مربوط بهطورهمان

ای را چند صد برابر افزایش در فصل پائیز بوده که فراوانی دوکفه 1375

این بررسی پراکنش مکانی و فصلی مروپالنکتون  (.3داده بود )شکل 

نشان  1375 -92های غربی دریای خزر طی سالغالب را در جنوب

های متمادی برای اولین التغییرات فراوانی مروپالنکتون س مقایسه داد.

ای، های دوکفههای غالب مروپالنکتون الروگروهبار ارزیابی گردید. 

ای کفهالرو دو جزهمروپالنکتون ب جامع فراوانی اند.بارناکل و نرئیس بوده

ها در افزایش داشته است. شکوفائی بارناکل 1380های بعد از از سال

ین فراوانی الرو نرئیس در ترفصول زمستان و بهار بوده است. بیش

ترین چنین بیشهای گرم )تابستان و اوایل پائیز( مشاهده شد و همماه

ای در بهار و پائیز ثبت شد. باالترین پراکنش فراوانی الرو دوکفه

های سطحی متر(  و الیه 20تا  5مروپالنکتون در نواحی ساحلی)عمق 

ات مکانی و زمانی متر( بود. تغییر 20دریا )بین الیه سطح آب و عمق 

های جنوب تاثیر دمای آب و بار مواد مغذی رودخانه مروپالنکتون تحت

های انسانی بوده است. برای مطالعات آینده اثرات دریای خزر و فعالیت

نظر قرار ها محیطی و تغییرات اقلیم باید مدیوتریفیکاسیون، آلودگی

 گیرد. 

 

 تشکر و قدردانی
پروری مصوب در پژوهشکده آبزی این مطالعه در قالب پروژه       

انزلی انجام گردید، لذا از ریاست محترم موسسه بندر -های داخلیآب

های داخلی پروری آبتحقیقات علوم شیالتی کشور و پژوهشکده آبزی

های ایشان دلیل کمکهچنین از همکاران محترم بخش اکولوژی بو هم

 گردد.طی مدت مطالعه قدردانی می
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