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 چکیده

 مهرگانبینی بررسی فروااست.  نگرگا در محدوده ورودی خلیج عوامل محیطی با آنها ارتباط و ماکروبنتوزها جمعیت بررسی تحقیق این از هدف
ا استفاده بورش ماهی خاویاری دوده پرو مح آشوراده سه منطقه دهانه ورودی خلیج، ساحلایستگاه در  9 در سه فصل از 1396طی سال زیکف

 و وادهخان 12 رده، 6 شاخه، 3: املش کفزیان در مجموع فون بررسی، این دربا سه تکرار انجام شد.  سانتی متر مربع( 225گرب ) بردار از نمونه

 47عدد،  Streblospio) gynobranchiata) (2347±177 هایپرتاران جنس به فراوانی مربوط شدند. بیشترین شناسایی جنس 12
ه گون فراوانی کمترین فصل بهار و ای در گونه فراوانی . بیشترینبوددرصد(  873±101، 17) (Hediste diversicolor) نرئیس درصد( و

 نموداردست آمد. همچنین در محدوده پرورش ماهی ب (62/0) و یکنواختی (12/1) شاخص شانون مقدار شد. کمترین پاییز مشاهد فصول در
dbRDA  براساس مدلDistLM  در  محلول کسیژنا و سیلت شن، متغیر ودر درجه اول  رس و شوری آب، دمای متغیرهای کهنشان داد
توان تایج مینوجه به این تبا نقش داشتند.  یاربرددر فصول نمونه های مختلفایستگاهمیان  ماکروبنتوزهااختالفات فراوانی در ایجاد درجه دوم 

نگام استفاده هنابراین در بهای مختلف دارای تغییرات زیادی در فراوانی و شاخص تنوع هستند. ماکروبنتوزها در فصول و مکان کهنتیجه گرفت 
 ها را در نظر گرفت.از این جوامع برای ارزیابی اثر عوامل زیست محیطی، باید تغییرات طبیعی آن
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 مقدمه. 1

آن در ی های زیستشاخصو بررسی شناسایی موجودات زنده 

 Cooper andاست ) دارای اهمیت خلیجارزیابی اکوسیستم 

Knight, 1991.) یستگاه ز غذایی زنجیره از بخشی ماکروبنتوزها

 نیاز غذایی بسیاری از گونه های آبزی به ویژهو  های آبی بوده

(. Gholizadeh et al., 2012نمایند ) می تامین را ماهیان

 بطور و حتی خوار زی کف ماهیان تغذیه در اکروبنتوزهام موجودات

در  .دارند اهمیت زی سطح ماهیان از برخی تغذیه در مستقیم غیر

زیرا  دریای خزر موجودات کفزی دارای اهمیت ویژهای هستند،

اقتصادی )استخوانی  درصد غذای مصرفی ماهیان با ارزش 80-70

 (. بنتوزهاSoleimani, 1994نمایند )می تامین و غضروفی( را

 همچنین به کنند، می معدنی را زا برون و زا درون منشأ با آلی مواد

 آبزیان سایر استفاده مورد غذایی سطح سومین یا دومین عنوان

تولیدات  کل میزان از های نمایه عنوان به توانند می و گرفته قرار

 (.Wang et al., 2014) آیند حساب آب در زنده شاخص و

با داشتن رژیم غذایی گوناگون به عنوان  ن کفزیمهرگا بی

و  یك فیلتر برای آبها عمل کرده و در بهبود کیفیت آبها موثرند

هرگونه تغییر در محیط زیست پیرامون آنها صدمات زیانباری را به 

 Occhipinti Ambrogi andاین اجتماعات وارد می کند )

Forni, 2004 .)ق، دما، شرایط مختلف اکولوژیکی مانند عم

میزان مواد آلی و دانه بندی  ، pHفصل، شوری، اکسیژن محلول،

تنوع درشت بی مهرگان کفزی  رسوبات بستر روی پراکنش و

به مقدار بسیار زیادی  عواملاین (. Bremner, 2005)موثرند 

ها، ای مانند آلودگی جوی، فاضالبتحت تأثیر اثرات منطقه

باشند. تأثیر ی پروری میهای آبزهای کشاورزی و فعالیتپساب

ها برموجودات با توجه به نوع و حجم ورودی آنها متفاوت آالینده

باالترین سطوح موجب ازبین رفتن فون و فلور  است. این اثرات در

منطقه شده و در مقادیر کم موجب حذف گونه های حساس از 

-Bustosمنطقه و حضور فراوان گونه های مقاوم می شوند )

Baez and Frid, 2003،)  با توجه به اینکه گونه های مقاوم

اکثراً کم تحرك و وابسته به بستر هستند، لذا توسط محققین 

زیادی به عنوان شاخص های زیست محیطی بحران ها و پایش 

 ;Diaz et al., 2003اند )اثرات آلودگی مورداستفاده قرار گرفته

Grebmeier et al., 2006; Lin et al., 2018.)  

شرایط زیستی با  نیمه بسته یك اکوسیستمج گرگان خلی

شناختی و اقتصادی از نظر مسائل بوم است. مناسب برای آبزیان

تا به امروز بخش ورودی این  کههای فراوان است واجد ارزش

مطالعات های اخیر در سالمطالعه شده است.  اکوسیستم کمتر

خلیج گرگان  ماکروبنتوزها درفراوانی و تنوع زیادی در مورد 

 توده و فراوانی پراکنش، برکه ای مطالعه نتایج. استصورت گرفته 

 در که نشان داد، انجام شد گرگان ماکروبنتوزهای خلیج زنده

 و شناسایی جداسازی بنتوز ماکرو موجودات از خانواده 13مجموع 

به پراکنش و ای دیگر مطالعهدر  .(Saghali et al., 2012) شد

خلیج گرگان )جنوب شرقی دریای  بنتوز ماکرونوسانات فصلی 

طی  دانه بندی رسوبات بستر و میزان مواد آلی گیریبا اندازه خزر(

 1384تا پائیز  1383ستان دوره یك ساله و به صورت فصلی از زم

طور کلی هفت گروه از ماکروبنتوزها شناسایی و . بهه شدپرداخت

مربوط به پرتاران با ترتیب که بیشترین فراوانی به شدجداسازی 

درصد نسبت  19ها با ایدرصد، دوکفه 26درصد، شکم پایان با  42

. حداکثر فراوانی ماکروبنتوزها بودبه کل جمعیت ماکروبنتوزها 

عدد در مترمربع و حداقل  341مربوط به فصل تابستان و معادل 

عدد در مترمربع تعیین  199آن مربوط به فصل زمستان و معادل 

 ای بر. مطالعه(Mousavi Keshka et al., 2010) گردید

زنده  اثرات پرورش ماهیان خاویاری بر پراکنش، تراکم و توده

 . درشدانجام  1395در سال  مهرگان در خلیج گرگانبزرگ بی

 شامل جانوری بزرگ شاخه 3 از خانواده 10 و جنس 11 مجموع

 به دست نتایج براساس. شد مشاهده و کرمها نرمتنان، بندپایان

پایان و  شکم به متعلق هانمونه فراوانی درصد بیشترین آمده

سخت  از گاماریده خانواده به متعلق آن فراوانی درصد کمترین

 موارد این به باتوجه .(Farhangi et al., 2017) بودند پوستان

گرگان  خلیج ورودی بنتوزهای تنوع شناختی،بوم بررسی و مطالعه

 تا است الزم مهرگان کفزیا فراوانی بیو رابطه عوامل محیطی ب

 تجمعی الگوهای به منطقه جانوران از فصلی بردارینمونه با

 یافت. دست منطقه بنتیك موجودات

 هامواد و روش. 2

 خزرخلیج گرگان تنها خلیج ایران در سـواحل جنـوبی دریـای 

گاه عنوان ذخیره باشـد کـه در کنوانـسیون رامـسر بهمـی

خلیج گرگان در حد فاصل طول است.  ه به ثبت رسیدهکرزیست

دقیقـه  35 درجــه و 53دقیقــه تــا  3 درجــه و 53 جغرافیــایی

 درجه و 36دقیقه و  48 درجـه و 36 شـرقی و عـرض جغرافیـایی

 466 حدوددقیقه شمالی قـرار گرفتـه است. وسعت خلیج  54

ــداکثر عــرض و ح 60کیلومترمربع و دارای حــداکثر طــول 

عمق بوده و دارای  باشد. خلیج گرگان کمکیلــومتر می 12

باشد. یمتر م 6/3متر و حداکثر عمق  5/1 میـانگین عمق

(Gholizadeh and Patimar, 2018 .) تنها راه ارتباطی

دهانه آشوراده  خزر هـای دریـایمستمر خلیج گرگـان بـا آب

 .باشـدشرقی خلـیج مـی دهانـه چاپاقلی در شمال وبندرترکمن 
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 موقعیت منطقه مورد مطالعه -شکل ا

Fig. 1- Location of the study area 

 

منطقه و  3از  1396نمونه برداری در سه فصل از بهار تا پاییز 

)ایستگاه اول ورودی خلیج، ایستگاه دوم  ایستگاه 3از هر منطقه 

های دوده قفسبین ساحل اسکله و آشوراده و ایستگاه سوم در مح

 مختصاتتکرار انجام گردید.  3، با (پرورش ماهی خاویاری

 .است ( آمده1جدول ) در برداری نمونه های ایستگاه جغرافیایی

زی از نمونه بردار رسوب مدل مهرگان کفجهت نمونه برداری بی

Van Veen  سانتی متر مربع استفاده شد.  225با سطح مقطع

 الك از بااستفاده آزمایشگاه به انتقال زا پس ایستگاه نمونه های هر

باقی  موجودات سپس و شده شستشوداده میکرون 63 چشمه با

و  شمارش برای و شده درصد تثبیت 4 با فرمالین در الك، مانده

تفکیك  به ماکروبنتوز هاینمونه. شدند نگهداری شناسایی

در  آن تعداد بنتوزگیر دهانه سطح نظرگرفتن در با و شمارش

شناسایی  کلیدهای از استفاده با. شد محاسبه مربعمتر

(Needham and Needham, 1962; Schultz, 1979; 

Thorp and Covet, 1991 تا حد خانواده و جنس شناسایی )

 گردید. 

درصد مواد آلی از اختالف وزن قبل و بعد از سوزاندن رسوب 

درجه به مدت  550ساعت( در دمای  24درجه به مدت  70خشك )

(. et al. Buchanan ,1984ساعت در کوره محاسبه شد ) 6

 درون به غذاخوری( قاشق یك تقریبی اندازه)به رسوب از مقداری

 حرارت درجه در ساعت هشت مدت به و منتقل شده دیش پتری

 مقدار .شد خشك کامالا آون، داخل در درجه سانتیگراد، 80 تا  70

 250 آن به ربش داخل در و توزین خشك، رسوب از گرم 25

 سدیم محلول مکعب سانتیمتر10 و معمولی آب مکعب سانتیمتر

 ذرات جداسازى برای( شد اضافه لیتر گرم در 2/6هگزامتافسفات 

 زده هم دقیقه 15حدود  مدت به فوق مخلوط که رسوب( پس ازآن

 قرار حرکتبی کامال ساعت، هشت مدت به آرامی مکان در شد،

 به دوباره بشر، محتوای .شوند نشینهت آن جامد مواد تا شد داده

 شد. رسوب خشك آون در سپس و زده هم به دقیقه15 مدت

میکرون(  63و  125، 425، 1000استاندارد ) الکهای توسط خشك،

 وزنی درصد شده و توزین الك هر روی باقیمانده الك شد. رسوبات

اختالف مجموع  شد. محاسبه گرمی 25 اولیه نمونه کل از گروه هر

 25 رسوب کل با الکها از یك هر روی باقیمانده رسوبات رمج

 محاسبه باید که بوده رس و سیلت ذرات به مربوط اولیه گرمی

  .(Eleftheriou and McIntyre, 2005گردد )

های های تنوع زیستی برای نشان دادن تنوع گونهاز شاخص

)تعداد  Taxa شاخص ماکروبنتوز استفاده شده است که شامل:

 و شاخص شانون وینرها، شاخص ها(، شاخص فراوانی گونههگون
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 (1396 ) گرگان خلیج از برداري نمونه هاي ايستگاه جغرافیايي مختصات – 1 جدول
Table 1- Geographical coordinates of sampling stations of Gorgan Bay (2017) 

 

 عمق )متر( Nعرض جغرافیایی  Eطول جغرافیای  ایستگاه

 نه ورودی خلیجدها

1 ʺ 16ʹ02°54 ʺ48ʹ54°36 08/2 
2 ʺ 21ʹ02°54 ʺ21ʹ54°36 3/2 

3 ʺ 53ʹ02°54 ʺ54ʹ53°36 8/1 

 بین اسکله و آشوراده

4 ʺ 49ʹ01°54 ʺ53ʹ54°36 6/1 
5 ʺ 54ʹ01°54 ʺ22ʹ54°36 4/2 

6 ʺ 51ʹ01°54 ʺ57ʹ53°36 4/1 

قفس های پرورش 

 ماهی خاویاری

7 ʺ 39.2ʹ58°53 ʺ52ʹ53°36 7/0 
8 ʺ 39.05ʹ58°53 ʺ51ʹ53°36 03/1 

9 ʺ 38ʹ58°54 ʺ49ʹ53°36 1/1 

 

 .محاسبه شدند PRIMER Ver.6مارگالف که بوسیله نرم افزار 

بررسی  Kolmogorov-Smirnovها با تست نرمالیته داده

فراوانی میانگین گردید و جهت تعیین سطوح اختالف بین 

ها و فصول مختلف از یستگاهزی در بین مناطق، امهرگان کفبی

استفاده  Tukey( و آزمون ANOVAآنالیز واریانس یك طرفه )

در  SPSS -26های آماری با استفاده از نرم افزار آنالیز دادهگردید. 

ماکروبنتوز تفاوت . برای بررسی انجام شد درصد 5 سطح احتمال

 Clusterبندی )از آزمون خوشههای مطالعاتی در ایستگاه

analysisو مقیاس )( بندی چندبعدی غیرمتریكn.MDS با )

، با تبدیل ریشه Bary-curtisاستفاده از شاخص شباهت نسبتی 

های اصلی درشت ها در ماتریس گونهها برای همه نمونهدوم داده

 PRIMER افزارنرمها با استفاده از مهرگان در ایستگاهبی

Ver.6 ( انجام گرفتClarke and Ainsworth, 1993 .)

همچنین به منظور بررسی روابط بین عوامل محیطی و فراوانی 

جوامع درشت بی مهرگان کفزی، بعد از مشاهده شیب تغییرات که 

 DistLMبراساس مدل  dbRDAبدست آمد، از آنالیز  3کمتر از 

 جزییات بر انجام شد، عالوه PRIMER Ver.6در نرم افزار 

 تاثیر شدت به توان می رمتغیی هر بردار طول از dbRDAنتایج 

 .برد پی نیز کفزی مهرگان بی درشت جوامع توزیع بر آن

 

 نتایج. 3

در دهانه خلیج  ماکروبنتوزهای شناسایی شدهدر این بررسی، 

 شامل: 1396گرگان از سه سایت مختلف طی فصول مختلف سال 

(. 2)جدول  جنس شناسایی شدند 12 و خانواده 12، رده 6شاخه، 

و جنس  Spionidaeوانی مربوط به خانواده بیشترین فرا

Streblospio gynobranchiata  عدد  2347±177با فراوانی

گونه  ،Nereidaeهای درصد( بود و بعد از آن خانواده 47)

Hediste diversicolor  وNaididae گونه ،Tubificoides 

fraseri  782±114درصد( و  17) 873±101به ترتیب با فراوانی 

درصد(  1مهرگان )کمتر از د( است. کمترین درصد بیدرص 15)

 Dreissenaو  Stenocuma gracilisمشاهده شده متعلق به 

polymorpha  عدد در طول دوره  4و 6به ترتیب با فراوانی

 198±44پایان )برداری است. بیشترین فراوانی شکمنمونه

 155±23درصد( در ورودی خلیج و کمترین فراوانی ) 37/15عدد،

درصد( در محدوده پرورش در قفس مشاهده شد.  19/8عدد، 

 88بیشترین فراوانی شیرونومیده در مکان بین اسکله و آشوراده )

عدد( مشاهده گردید. از شاخه بندپایان تنها گونه 

Pontogammarus rubustoides  مشاهده که بیشترین

درصد(  5/3عدد،  59±17فراوانی آن در مکان پرورش ماهی )

 در تراکم درصد بیشترین شده شناسایی هایگروه بین در است.

داشت. بیشترین فراوانی  اختصاص پرتاران به مطالعه مورد منطقه

گیری شده از پرتاران در درصد( اندازه 43/32عدد،  98±619)

)بین اسکله و آشوراده(  5های مختلف مربوط به ایستگاه مکان

با دیگر  8و  4های تگاهداری بین ایساختالف معنی است. همچنین

(.p˂05/0) مهرگان مشاهده شدها از نظر فراوانی بیایستگاه
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 گرگان خلیج دهانه از برداري نمونه دوره طول در شده ييشناسا موجوداتفراواني  -2 جدول
Table 2- Abundance of identified organisms during the sampling period of Gorgan Bay the mouth part 

 پرورش در قفس بین اسکله و آشوراده ورودی خلیج  

 9 8 7 6 5 4 3 2 1 جنس خانواده

Semelidae Abra segmentum 31 37 3 12 6 0 8 9 36 

Cardiidae Cerastoderma glaucum 26 30 38 19 47 39 6 30 38 

Cardiidae Didacna sp. 1 4 3 0 10 10 0 1 4 

Dreisseniidae Dreissena polymorpha 0 5 0 0 1 0 0 0 0 

Hydrobiidae Pyrgohydrobia sp 9 9 2 1 21 19 3 10 10 

Nereididae Hediste diversicolor 99 95 40 102 136 58 168 104 75 

Spionidae Streblospio gynobranchiata 187 195 109 365 455 151 193 397 344 

Ampharetidae Hypaniola kowalewskii 14 13 2 18 28 7 22 4 40 

Naididae Tubificoides fraseri 68 95 53 86 132 59 60 80 149 

Gammaridae Pontogammarus rubustoides 4 6 36 1 6 26 0 0 59 

Pseudocumidae Stenocuma gracilis 0 0 0 0 0 6 0 0 0 

Chironomidae Chironomus albidus 15 27 32 11 40 37 6 9 28 

 

ــل بی ــد از ک ــترین درص ــوراده بیش ــکله آش ــان اس ــان مک مهرگ

درصــد( و کمتــرین فراوانــی مربــروط بــه  38عــدد،  255±2376)
 فراوانـی . باالترینبوددرصد(  25عدد،  1558±286ورودی خلیج )

 فصـل در فراوانـی کمتـرین و بهـار فصـول در کفزیـان هایگونه

 فصـول گردی با بهار فصل همچنین (.2 شکل)شد  مشاهد تابستان
 (.p˂05/0) داد نشان را داری معنی اختالف برداری نمونه

 

 
 

 یج گرگاندر منطقه مطالعاتي از خلهاي مختلف سال درصد فراواني کفزيان در فصول و مکان -2شکل 

Fig. 2- Percentage of benthic abundance in different seasons and stations of the year in the study 

area of Gorgan Bay 

ماکروبنتوزها های گروه( MDS) یگذاری چند بعدمقیاسدر 

گروه تقسیم شدند. در گروه اول که با فاصله  3واضح به  طوربه

در  1قرار گرفته است، شامل ایستگاه  دیگر گروه دونسبت به 

. در گروه دوم باشدیمدر مکان ورودی خلیج فصل بهار 
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نزدیك به هم بودند حوالی  باًیتقرفراوانی  ازنظریی که هاستگاهیا

ی که هاستگاهیادر گروه سوم نیز  یك نقطه کنار هم قرار گرفتند.

از هر مکان( در فاصله کمی از  3از ساحل فاصله دارند )ایستگاه 

 (.3)شکل  اندشدههم واقع 

 
 مطالعاتي منطقهاز  ختلفمفصول ي در بردارنمونه يهاستگاهيا نی( در بMDS) يگذاري چند بعدمقیاس -3شکل 

ها در هر دهنده ايستگاهاعداد نشان)= پرورش ماهي P= آشوراده، A= ورودي خلیج، B(. 1396گرگان ) خلیج از

 (.مکان است
Fig. 3- Multidimensional scaling (MDS) between sampling stations in different seasons of the study 

area of Gorgan Bay (2017). B = Bay entrance, A = Ashuradeh, P = fish farming (Numbers indicate 

stations in each location). 

 

اد. دشان ها نبررسی شاخص شانون تغییراتی را در بین ایستگاه
که باالترین مقدار طوریبود. به 76/1تا  12/1دامنه این شاخص از 

شاخص  و کمترین مقدار این 1آن در ورودی خلیج و در ایستگاه 
(. 3 بدست آمد )جدول 9در محدوده پرورش ماهی برای ایستگاه 

انه می نتایج نشان داد که شاخص تنوع شانون بین منطقه ساحل و

نین . همچ(p˂05/0)دهانه خلیج اختالف معنی داری نشان دادند

 ا دری رفصل بهار با دیگر فصول نمونه برداری اختالف معنی دار

 (. p˂05/0)انون نشان دادندشاخص ش
ر دای مارگالف تغییرات محسوسی بررسی شاخص غنای گونه

بود.  22/1 تا 74/0ها نشان داد. دامنه این شاخص از بین ایستگاه
 1که باالترین مقدار آن در ورودی خلیج و در ایستگاه طوریبه

ر دمشاهده شد و کمترین مقدار این شاخص در پرورش ماهی و 
الف ای مارگ(. شاخص غنای گونه3بدست آمد )جدول  8ایستگاه 

صول ف، های ساحلی با میانیایستگاهاختالف معنی داری را در بین 
 (.p˂05/0د)های مختلف نشان داو ایستگاه

بود، که  84/0تا  6/0ای از دامنه شاخص یکنواختی گونه
که طوریها نشان نداد. بهتغییرات محسوسی در بین ایستگاه

( و پرورش ماهی 1رین مقدار آن در ورودی خلیج )ایستگاه باالت

آشوراده  و اسکله ( و کمترین مقدار این شاخص در بین7)ایستگاه 
 شاخص که داد نشان (. نتایج3بدست آمد )جدول  5از ایستگاه 

ها و فصول نمونه برداری از مناطق، ایستگاه یکنواختی پیلو بین
 (.p˂05/0) وجود دارد ریدا معنی اختالف دهانه خلیج گرگان

درصد( در فصل بهار  1/53) 7کمترین مقدار آن در ایستگاه 
 16/5مشاهده شد. میانگین دوره مورد بررسی از مواد آلی در خلیج 

 7گیری شد. بیشترین میزان کل مواد آلی در ایستگاه درصد اندازه
در فصل پاییز مشاهده  1در فصل بهار و کمترین آن در ایستگاه 

 .(4)جدول شد 
میانگین دمای آب در منطقه نمونه برداری از خلیج گرگان 

گراد( سانتی 9/18گراد ثبت شد. بیشترین مقدار )درجه سانتی 3/18
گراد( در فصل سانتی 9/17در فصل تابستان و کمترین مقدار آن )

گیری شده یك روند پاییز مشاهده شد. نتایج تغییرات دمایی اندازه
به پاییز نشان داد. تجزیه و تحلیل واریانس کاهشی از بهار 

داری بین میزان درجه حرارت در فصول یکطرفه اختالف معنی
 ppt 9/10میانگین شوری  (.p˂05/0)مختلف نشان داد

 دهنده لب شور بودن این محیط است. گیری شد که نشاناندازه
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 (1396رگان )گدر منطقه مطالعاتی از خلیج های مختلف : میانگین شاخص زیستی محاسبه شده از ایستگاه3جدول 

Table 3- Average of biological index calculated from different stations in the study area of Gorgan 

Bay (2017) 

 وینر-شانون هافراوانی گونه گونه تعداد ایستگاه منطقه
 ایگونه غنای

 مارگالف
 یکنواختی پیلو

 ورودی خلیج

1 9 473±21 76/1 ± 33/0  22/1 ± 15/0  84/0 ± 13/0  

2 8 642±33 56/1 ± 25/0  97/0 ± 18/0  8/0 ± 11/0  

3 8 590±48 51/1 ± 31/0  99/0 ± 23/0  77/0 ± 1/0  

 و اسکله بین

 آشوراده

4 8 864±101 45/1 ± 41/0  91/0 ± 23/0  75/0 ± 12/0  

5 8 797±98 16/1 ± 36/0  93/0 ± 33/0  6/0 ± 1/0  

 6 7 624±111 32/1 ± 23/0  98/0 ± 26/0  68/0 ± 11/0  

پرورش در 

 قفس

7 7 508±78 49/1 ± 29/0  85/0 ± 31/0  83/0 ± 15/0  

8 6 973±113 25/1 ± 23/0  74/0 ± 24/0  7/0 ± 14/0  

9 6 753±85 12/1 ± 31/0  78/0 ± 31/0  62/0 ± 12/0  

       

 

 (1396) خلیج گرگان در اتیدر فصول مطالع های مطالعاتی. مقادیر میانگین و انحراف معیار عوامل محیطی در ایستگاه4جدول 

Table 4- Mean values and standard deviation of environmental factors in study stations in study seasons 

in Gorgan Bay, 2017 

مواد آلی  مکان

)%( 

شوری  رس )%( سیلت )%( شن )%(

(ppt) 

اكسیژن 

محلول 

گرم بر )میلی

 لیتر(

عمق 

 )متر(

درجه 

 (C°حرارت )

 انه خلیجده
1 5/1±18/4 2/2±7/11 2/2±6/25 2/2±7/62 2/1±8/8 2/1±3/9 5/0±08/2 2/4±7/18 

2 3/1±8/4 2/3±9/16 1/3±6/22 2/2±5/60 7/0±1/10 1/1±1/9 2/0±3/2 1/6±8/18 

3 2/2±68/4 4/2±6/12 6/2±1/23 2/2±1/63 4/1±8/9 3/1±5/9 3/0±8/1 8/7±7/18 

 اسکله آشوراده
4 5/1±8/5 4/4±4/12 2/4±2/18 4/2±4/69 2/1±8/11 2/1±3/8 5/0±6/1 9/4±1/18 

5 3/1±3/5 1/3±6/8 1/5±1/35 1/4±3/56 7/0±1/11 1/1±4/8 2/0±4/2 3/5±9/17 

6 2/2±2/5 7/2±1/16 6/3±8/15 2/7±1/68 4/1±6/11 3/1±6/8 3/0±4/1 8/5±2/18 

 قفس پرورش ماهی
7 5/1±1/6 4/5±4/28 2/4±2/18 8/6±1/53 1/1±9/11 3/1±6/8 3/0±7/0 9/4±9/18 

8 3/1±4/5 1/6±5/23 1/5±7/15 55±8/58 9/0±7/11 4/1±7/8 4/0±1/1 3/5±6/18 

9 2/2±1/5 1/8±2/19 6/3±8/20 9/8±61 2/1±7/11 1/1±7/8 2/0±3/1 1/5±5/18 

( در فصل تابستان و ppt 9/11بیشترین مقدار شوری )
 ( در فصل پاییز ثبت گردید. ppt 8/8کمترین مقدار آن )

گرم میلی 8/8میانگین میزان اکسیژن محلول در دهانه خلیج 
گرم بر میلی 5/9بر لیتر است. بیشترین مقدار اکسیژن محلول )
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گرم بر لیتر( در میلی 3/8لیتر( در فصل پاییز و کمترین مقدار آن )
 فصل تابستان ثبت گردید. تجزیه و تحلیل واریانس یکطرفه

داری بین میزان اکسیژن محلول در فصول مختلف اختالف معنی
  (.p˂05/0)نشان داد

زان بندی رسوبات، میانگین دوره بررسی از میدر بررسی دانه
ب برداری از خلیج به ترتیسیلت و رس را در منطقه نمونه شن،
ه ک داد نشان درصد نشان داد. نتایج 98/55و  39/28، 63/15
رگان، سیلت لوم گطقه مطالعاتی از خلیج بندی بستر مندانه

ن باشد. بیشترین مقدار شن در مکا)متشکل از سیلت و شن( می
ن در درصد( و کمترین مقدار آ4/28) 7پرورش ماهی و ایستگاه 

یشترین درصد(، ب 6/8) 5آشوراده و ایستگاه  و اسکله مکان بین
رصد( د 7/15و کمترین ) 5درصد( در ایستگاه  1/35مقدار سیلت )
در  6و همچنین بیشترین مقدار رس در ایستگاه  8در ایستگاه 

ن ه اینشان دهنده تأثیر قابل توجفصل تابستان و فصول مختلف 
 است.فصول بهار و پاییز  از فصل تابستانعامل بر تفکیك 

امتر توان بیان کرد که پارحاصل می نموداردرمجموع با توجه به 
وجود % از واریانس کل م 3/12توانستند  دمای آب، شوری و رس

 از فصول هابندی ایستگاهها را تبیین نمایند و در دستهدر داده
 مهرگان کفزی خلیجبیاوانی برداری براساس فرمختلف نمونه
   نقش داشتند. عواملمؤثرتر از سایر 
مهرگان بیمحیطی و فراوانی  عواملارتباط میان  4در شکل 

از  برداریاز فصول نمونهتلف های مخدر میان ایستگاه کفزی
داده شده نشان  DistLMبراساس مدل  dbRDA نمودارطریق 

 dbRDAاست. بردارها وزن و جهت عوامل محیطی را در پالت 
بینی کننده از فراوانی دهند که بعنوان بهترین عوامل پیشنشان می

 برداریاز فصول نمونههای مختلف در ایستگاه مهرگان کفزیبی
اند و سایر عوامل پیش بینی کننده براساس این آنالیز همشخص شد

% واریانس  21حدود  dbRDAکنار گذاشته شدند. محور عمودی 
 dbRDAمقایسه با محور افقی ها را در برازش شده در داده

دهد که نشان می نمودارکند همچنین این ( تبیین می54%)
ر افقی با تغییرات حول محو دمای آب، شوری و رسمتغیرهای 

(X و متغیر ضریب )با تغییرات حول  شن، سیلت و اکسیژن محلول
دمای آب، لذا متغیرهای  اند.شدهنشان داده ( Yمحور عمودی )

 تفاوتاهمیت قرار دارند و به ترتیب بر در درجه اول  شوری و رس
 در ماکروبنتوزها فراوانی 

 .نقش داشتند برداریاز فصول نمونه های مختلفایستگاه
نسبت به موقعیت دمای آب و شوری جهت بردار  چنینهم

ه این نشان دهنده تأثیر قابل توجفصول مختلف  در هاایستگاه
 است.فصول بهار و پاییز  از فصل تابستانعامل بر تفکیك 

امتر توان بیان کرد که پارحاصل می نموداردرمجموع با توجه به 
جود س کل مو% از واریان 3/12توانستند  دمای آب، شوری و رس

 از فصول هابندی ایستگاهها را تبیین نمایند و در دستهدر داده
 مهرگان کفزی خلیجبیاوانی برداری براساس فرمختلف نمونه
 نقش داشتند. عواملمؤثرتر از سایر 

 
 

 

 پراكنش كننده بینیپیش متغیرهای بهترین براساس( DistLM) خطی مدل از حاصل dbRDA نمودار -4شکل 

 (1396) برداری از خلیج گرگانمهرگان كفزی در فصول مختلف نمونهبی

Fig. 4- DBRDA diagram obtained from the linear model (DistLM) based on the best variables 

predicting the distribution of benthic invertebrates in different seasons of Gorgan Bay sampling, 

2017.
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 يریگجهینتبحث و . 4

 در انرژی انتقال در ایویژه و مهم نقش بنتوزی جوامع

 برای مناسبی معیار جوامع این مطالعه و دارند آبی هایاکوسیستم

باشد می آبی اکوسیستم یك اکولوژیکی وضعیت ارزیابی

(Bagenal, 1978در مطالعه حاضر .)12رده و  7شاخه،  3 

زی شناسایی شدند. بیشترین مهرگان کفخانواده از بزرگ بی

مشاهده  (درصد 38، عدد 2376)فراوانی بنتوزها در ساحل آشوراده 

 6224فراوانی کل بنتوزها در دهانه خلیج گرگان گردید. همچنین 

-بیشترین درصد فراوانی بزرگ بی مشاهده شد.عدد بی مهره 

درصد( و کمترین آن نیز در  66/41زی در فصل بهار )مهرگان کف

درصد( مشاهده گردید. در مطالعه سقلی و  65/28اییز )فصل پ

( بر روی ماکروبنتوزهای خلیج گرگان بیشترین 1391همکاران )

و کمترین تراکم را در فصل  4110تراکم را در فصل بهار برابر 

عدد در متر مربع گزارش نمودند. در مطالعه  29زمستان برابر 

ی در خلیج گرگان ا( در مطالعه1389موسوی کشکا و همکاران )

بیشترین تراکم ماکروبنتوزها مربوط به  1384تا  1383های در سال

و کمترین آن مربوط به عدد در متر مربع  341فصل تابستان برابر 

متر مربع گزارش نمودند، که با عدد در  199فصل زمستان برابر 

 کفزیان زیتوده و فراوانی مطالعه حاضر مطابقت دارد. تفاوت

 بستر نوع و عمق غذا، مقدار جمله از متعددی عوامل با تواندمی

(Malloy et al., 2007)بر حاکم شیمیایی و فیزیکی ، شرایط 

and Bertness Nybakken ,) آلی مواد مقدار و زیست محیط

 احیاء و شکار رقابت، مثل بیولوژیکی و تغییرات (2001

(Dobson and Frid, 1998 )بیشترین  .باشد داشته ارتباط

زی در فصل بهار مشاهده شد، مهرگان کفدرصد فراوانی بزرگ بی

 عنوان توانمی را بهار فصل در ماکروبنتوزها فراوانی افزایش علت

 فیتوپالنکتونی تولیدات افزایش با بهار در دما افزایش که نمود

 بیشتری غذایی مواد تولیدات، این ریزش با نتیجه در است، همراه

 زمانی دوره این در همچنین. گیردمی قرار هاماکروبنتوز اختیار در

 افزایش تولیدمثل و تغذیه قبیل از جانداران این زیستی هایفعالیت

 یافت خواهد افزایش نیز آنها پراکنش و فراوانی سپس و یافته

(Laloei et al., 2002.) گرفت نتیجه توانمی حاضر مطالعه در 

 ماهی پرورش منطقه در بنتوزها ماکرو نسبی فراوانی افزایش که

 آبزی هایفعالیت از ناشی آلی مواد افزایش دلیل به قفس در

ماکروبنتوزها در فصل پاییز مشاهده  کمترین فراوانی. است پروری

 بر عالوه سرد فصول در مهرگانکاهش فراوانی بی شد، علت

 همبه سبب) های توریستیقایق تأثیر و ماهیان توسط آنها مصرف

 کاهش با تواندمی( شودمی بستر فیزیکی ثباتییب و بستر خوردن

 تولیدات کاهش همچنین و سرد فصول در آب دمای

 روند (.Laloei et al., 2002) باشد مرتبط فیتوپالنکتونی

 در هاایستگاه بین که بود جزئی بسیار شانون شاخص تغییرات

 این مقدار مشاهده شد. بیشترین معناداری اختالف مختلف هایماه

 ماه مرداد در نیز آن مقدار کمترین و ماه اردیبهشت در خصشا

 تحت شاخص این Duc (2014) الگوی طبق بر .شد مشاهده

 در و یك از کمتر تنوع، بدون و استرس پر محیطی شرایط تأثیر

 این در. دهدمی نشان را سه از بیشتر تنوع پر پایدار اکوسیستم

 موارد از برخی در و بود 2 از کمتر عدد شاخص، این نیز بررسی

 دارای منطقه دهدمی نشان این و شد نزدیك 1 عدد به نیز( مرداد)

 شرایط تابستان فصل در خصوص به است محیطی هایاسترس

 تنوع فصل این در و است دشوار کفزی مهرگانبی برای

 با شانون شاخص بررسی در بنابراین .شد کاسته کفزی مهرگانبی

 گرگان خلیج هایایستگاه که داد ننشا اکولوژیکی مختلف سطوح

 دو در خصوص به است برخوردار متوسط تا فقیر وضعیت از کل در

 افزایش آلودگی قفس در ماهی پرورش منطقه و اسکله ایستگاه

. با توجه به نتایج بدست آمده در مطالعه حاضر در بین بزرگ داشت

 Streblospio gynobranchiataهای مهرگان کفزی گونهبی

-باالترین فراوانی را داشتند که می Hediste diversicolorو 

تواند به دلیل درصد گل و الی )لجن( بیشتر در منطقه مورد 

مطالعه باشد. بر اساس نتایج مشاهده شده در مطالعه حاضر میزان 

زی در دهانه خلیج گرگان و مهرگان کفتوده بزرگ بیفراوانی زی

دریایی، مشخص گردید  ساحلیهای مقایسه آن با سایر اکوسیستم

تری توده در وضعیت پایینکه خلیج گرگان از نظر فراوانی و زی

توان گفت ساختار نسبت به سایر مناطق قرار دارد. احتماالَ می

تواند تشکیالت رسوبی این این حوضه به نوعی است که نمی

زی باشد )به لحاظ فقر پذیرای تنوع و فراوانی باالیی از جوامع کف

ر تولیدات ثانویه(. این موضوع با بافت رسوبات و همچنین میزان د

(. در Laloei et al., 2002) باشدمواد آلی منطقه مرتبط می

که کمترین فراوانی بیان کرد  گونهنیاتوان نتیجه گیری کلی می

های برداری مربوط به جنسهای نمونهدر بین ایستگاه

Stenocuma gracilis  وPontogammarus 

rubustoides ها تواند دلیل بر حضور اتفاقی این گونهبود که می

در  Hydrobiidaeبین نرمتنان حضور خانواده  باشد. در

دلیلی بر مقاومت این گونه در برابر  ی با فعالیت انسانیهاایستگاه

های شناسایی گونه باالعوامل محیطی بوده و از طرفی فراوانی 

 دلیلی تواندمیساحل فاصله داشته هایی که از شده در ایستگاه

از جمله  فعالیت انسانی از کمتر ناشی اثرپذیری و آلودگیکاهش بر

 فراوانی کمترین طرفی و از باشد هااین ایستگاه در ماهی پرورش

آلودگی  بر وجود دلیلی خود که بود 6 و 3های در ایستگاه هاگونه

 رس و شوری آب، دمای . متغیرهایباشدبیشتر این دو ایستگاه می

 در محلول اکسیژن و سیلت شن، متغیرهای و سپس بیشترین تاثیر



 انلی زاده و همکارق                                                  محیطی دهانه خلیج گرگان بررسی فراوانی ماكروبنتوزها و رابطه آن با عوامل 
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 میان ماکروبنتوزها فراوانی اختالفات ایجاد در بعدی درجه

داشتند، که با  نقش بردارینمونه فصول در مختلف هایایستگاه

 Ranjbaranو Sotohian ( و 2017)  .Torabi et alمطالعات

فعالیت  از ناشی پایین آلودگی یرغمعل( مزابقت دارد. 2016)

ها در محدوده مطالعاتی از خلیج گرگان )از جمله تردد قایق انسانی

ها، ، باید توجه داشت که شناسایی گونه(خاویاری ماهیان پرورشو 

ها گونه جمعیت های آنها و همچنین بررسی نوساناتزیستگاه

وضعیت تواند نقش مهمی در تعیین علمی، می روشهای براساس

وجود آمده داشته باشد و این امر خود  کمی و کیفی تغییرات به

   .موقع اعمال کند را جهت کنترل به الزمهای تواند مدیریتمی
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Abstract 

The purpose of this study was to investigate the population of benthic invertebrates and their 

relationship with environmental factors of Gorgan Bay Inlet. The abundance of benthic 

invertebrates during 2017 in three seasons from 9 stations in three sites, bay mouth, Ashuradeh 

coast and sturgeon culture area was studied using three replicates (225 cm2). In this study, in 

total, fauna was identified: 3 phyla, 6 classes, 12 families and 12 Genus. Streblospio 

gynobranchiata (2347±177, 47%) and Hediste diversicolor (873±101, 17%) had the highest 

abundance. The highest species abundance was observed in spring and the lowest species 

abundance in autumn. The lowest Shannon (1.12) and Pielu index (0.62) were obtained in the 

sturgeon culture area. Also, the dbRDA graph based on DistLM model showed that temperature, 

salinity and clay temperature variables and sand, silt and dissolved oxygen variables were 

responsible for causing abundance of fauna among different stations in the sampling seasons. 

According to these results, it can be concluded that macrobenthos in different seasons and areas 

have many changes in abundance and diversity index. Therefore, when using these communities 

to assess the impact of environmental factors, their natural changes should be considered. 
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