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 چکیده

اکوسیستم دريای . است ستمیاکوس يستيز طیسالمت مح شيپا برای هامولفه نياز مهمتر يکي یمطالعه جوامع کفز

بررسي فراواني خزر به علت تنوع، اختصاصي بودن و بومي بودن حیات آن از اهمیت خاصي برخوردار است. به منظور 

 91ترانسکت و  1برداری از در سواحل جنوبي دريای خزر، محدوده آستارا تا چابکسر، نمونه ،و پراکنش کفزيان

 ،موجودات کفزی شناسايي. برداشت رسوبات جهت تعیین دانه بندی و متری انجام شد 91و  1،  9اعماق  ايستگاه در

ب، ل فیزيکي شامل دمای آ( انجام گرفت. عوام9311و تابستان  9313توسط گرب ون وين، در دو فصل )زمستان 

گونه ماکروبنتوز شناسايي گرديد. شکمپايان و پرتاران با  33شد.  شوری، اکسیژن محلول و پي اچ، اندازه گیری

دادند. میانگین % از جمعیت ماکروبنتوز را تشکیل ميStreblospio gynobranchiata 31بومي   غالبیت گونه غیر

بود. آزمون  فرد بر متر مربع 2031فرد بر متر مربع و در فصل تابستان  2211زمستانفراواني کل ماکروبنتوز در فصل 

های مختلف بود. دار بین تعداد ماکروبنتوزها در اعماق و ترانسکتکروسکال والیس نشان دهنده اختالف معني

تگاهها و تحلیل ماتريس مشابهت و تحلیل خوشه ای، عمق و شوری را از عوامل تاثیرگذار در میزان شباهت ايس

ارتباط کانوني درصد دانه بندی ذرات بستر را از مهمترين عوامل روی پراکنش گونه ها اعالم کرد. فاصله ايستگاه های 

ده متری از ساحل که وابسته به شیب بستر است با تاثیر روی دانه بندی از عوامل مهم در اين بررسي بود. با توجه به 

ای بنتیک در منطقه مورد مطالعه را به بسترهای شني با اکسیژن باال وغالبیت گونه های هتوان زيستگاهاين عوامل مي

سخت پوستان در اعماق کمتر و بسترهای گِلي با عمق و شوری بیشتر و اکسیژن کمتر و غالبیت کرمهای پرتار و 

 نرمتنان تقسیم نمود.
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 مقدمه . 1

منابع و نقششان  ،يستياز لحاظ تنوع ز يمناطق ساحل

 تیاز اهم ايو در يخشک یهاستگاهيز نیدر ارتباط ب

های فزاينده ناشي از فعالیتفشار . برخوردارند یاریبس

عدم دچار را  های درياييمحیط ،انساني و طبیعي

های ساحلي  اين اثرات در محیط .توازن ساخته است

ناگون، دارای بیشترين برداری های گوبه دلیل بهره

آلودگي،  ا تمرکز جمعیت در اين مناطق،حد است زير

ها را به دنبال آسیبرويه و ساير بيپرغذايي، صید 

کاهش تنوع زيستي  دردارد که هر يک به نوع خود 

سازی و  يکسان از سوی ديگر،. دگذار مي باشاثر

باعث تغییرات شديد در فراواني  ،تخريب زيستگاه

ها و در نتیجه کاهش تنوع زيستي، گرديده نسبي گونه

ها جوامع کفزی يکي از مهمترين مولفهمطالعه  . است

 سالمت محیط زيستي اکوسیستم است. پايشبرای 

موجودات ماکروبنتیک معیار مناسبي برای پاسخ 

اغلب با  و هستند عه به آشوب های محیطيجام

مانند شوری و نوع بستر  ،زيستگاه تغییرات طبیعي

 ويژگیهای اجتماعات کفزی. باشند ميمرتبط 

وضعیت به عنوان شاخص برای اندازه گیری سالهاست 

 عواملو درک محیطهای دريايي اکولوژيک و روند 

 ساختار و تولیدِتشکیل  غالب که مسئولِ شناختيبوم

-، مورد استفاده قرار ميجوامع کفزی هستند

در مورد . (Urbański and Szymelfenig, 2003)دگیر

و شود  نوع بستر مشخص مييستگاه با کفزيان، ز

که  گیرد را در بر مي ای از لحاظ مکاني متمايزنطقهم

به طور  ،، زيستي و شیمیايي آنمحیط فیزيکي

قابل تفکیک مشخص از محیط اطراف 

موقعیت جغرافیاييِ  . (Kostylev et al., 2001)باشد

ای و قاره هایيکتای دريای خزر، بین نصف النهار

عرضهای جغرافیايي متفاوت، باعث ايجاد نواحي 

زيستگاهي متنوعي از جمله استپ ها، بیابان ها و 

مناطق نیمه گرمسیریِ معتدله، در نواحي شرقي و 

اکوتون های متفاوت در خشکي و ساحل شده است. 

عمق، چندين فرورفتگي عمیق و وجود آبهای کم

ای اکولوژيک همحدوده وسیع تغییرات شوری، کنج

متفاوتي را ايجاد نموده که باعث به وجود آمدن تنوع 

از اين اکوسیستم، به علت  باالی زيستي شده است.

تنوع، اختصاصي بودن و بومي بودن حیات آن، میتوان 

جغرافیايي مستقل نام به عنوان يک ناحیه زيست

سعي شده  اين تحقیق در. (Starobogatov, 1994)برد

پراکنش عوامل محیطي موثر بر با توجه به  است

 کفزيان هایهشناسايي زيستگانسبت به  ،ماکروبنتوزها

 – آستارا سواحل جنوبي دريای خزر )محدودهدر 

 شود. پرداخته (چابکسر

 

 هامواد و روش .2

 ،سواحل جنوبي دريای خزر ،منطقه مورد بررسي

به  از منطقه آستارا ،متعلق به جمهوری اسالمي ايران

 103  وشرقي  13◦ 12 ˊ312 جغرافیايي  مختصات

 39ˊ 123مختصات  با تا چابکسر ،شمالي 33  ◦ 91ˊ

. درجه شمالي بود 31  ◦ 11ˊ 113 وشرقي  11 ◦

به دلیل وجود اکوسیستمهای  ،انتخاب اين منطقه

مانند دهانه سفیدرود و تاالب انزلي  ،حساس و حیاتي

و کمتر بودن مطالعات مربوط به زيستگاه های کفزيان 

صورت گرفت. با توجه به وسعت  ،اطقدر اين من

شاخص و بارز  های مورفولوژيکِويژگي منطقه و

در  تقسیم شد. ،به چند ناحیه همگن، منطقه ساحلي

 عوارضنوع عواملي مانند جنس و  ،بندی اين ناحیه

ساحل، عوارض انسان ساخت، مناطق  تشکیل دهنده

در هر شد. تحت حفاظت، مصبها و .. در نظر گرفته 

سه ايستگاه و ست در طول ساحل ناحیه يک ترانک

 1،  9احل در اعماق روی يک خط فرضي عمود بر س

. ترانسکت ها از غرب به در نظر گرفته شدمتری  91و 

سفید رود و درانزلي، بن شرق شامل آستارا، تالش،

ايستگاه در  91و ترانسکت 1در مجموع  .چابکسر بود

، 9برداری قرار گرفت)شکل  هر فصل مورد نمونه

  (.9جدول 

تکرار برای شناسايي موجوداتِ  3 در هر ايستگاه،

توسط  ،بندی رسوبات بستر ماکروبنتیک و تعیین دانه

سانتي متر برداشت  21در  21وين با ابعاد  گرب ون

 و ی آب، شوری، پي اچمحیطي مانند دما. عوامل شد
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در محل اندازه گیری و ثبت گرديد. اکسیژن محلول، 

و تابستان  9313برداری در دو فصل، زمستان  نمونه

 .انجام شد9311

 
 در سواحل جنوبي دريای خزر برداری موقعیت ايستگاه های نمونهنقشه و  - 9شکل 

 برداریمشخصات ايستگاه های نمونه -9جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 درصد و انتقال به 1نمونه ها پس از افزودن فرمالین  

میکرون  1/1با آب فراوان شسته و از الک  ،آزمايشگاه

های خالي دو شدند. پس از جدا کردن پوستهانده گذر

ها و جلبکهای ماکروسکوپي، باقي موجودات با کفه ای

احتیاط به ظروف کوچکتر منتقل و مجددا فرمالین 

%به انها اضافه گرديد تا برای شناسايي بیشتر با 91

ي موجودات بر لوپ مورد مطالعه قرار گیرند. شناساي

 Birshtain et)مهرگان دريای خزر اساس اطلس بي

 ترانسکت عمق )متر( شماره ايستگاه طول جغرافیايي عرض جغرافیايي

 آستارا 9 9                        

2 1 

3 91 
 تالش 9 1                      

1 1 

0 91 

 بندرانزلي 9 1                      

3 1 

1 91 
 سفیدرود 9 91                      

99 91 

 چابکسر 9 92                      

93 1 

91 91 
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al., 1968)، 9 (WMSDB) ،(Bogutskaya et al., 

2013) ،Starobogatov et al., 2004) (Glöer and 

Pešić, 2012) (Anistratenko, 2007) (Sars, 1893 ،

 World register of تيانجام گرفت و توسط سا

marine species(WORMS) ،http:// 

marinespecies.org برداری عکس شد. يروز رسانهب

آنالیز انجام شد.  Dino-Lite Lenzeتوسط از نمونه ها 

بندی رسوبات بستر و سنجش میانگین درصد دانه

بر  ،ها ) بر اساس قطر ذرات(گروه وزني هر يک از

 Bale et)صورت گرفت Wenthworthمقیاس اساس 

al., 2005) .دار بین معني به منظور بررسي اختالف

و  2آزمون آماری غیرنرمال کروسکال والیساز  ،هاگروه

 آزمونپساز  ،بین گروه ها به منظور تعیین اختالف

استفاده ها با فرض عدم همگن بودن داده ،توکي

نرمال کردن  پس از. (SPSS 22.0)نرم افزار  گرديد

، x-mean/STDEV) )تبديل بهی محیطيهاداده

 .گرفتانجام PAST توسط نرم افزار  (PCA)آزمون 

تحلیل خوشه ای سلسله و  nMDS های آزمون

(HAC)مراتبي
ین میزان مشابهت تعی به منظور 3

 ای و عوامل محیطي بر اساس فراواني گونه ،ها ايستگاه

 logپس از تبديل داده های خام فراواني به  .انجام شد

(x+1)  1کرتیس  –و تولید ماتريس مشابهت بری 

 PRIMER6 (Clarke and توسط نرم افزار

Warwick,2001)  نمودارهای مربوطه ترسیم و مورد

به منظور بررسي نقش داده های  .تحلیل قرار گرفت

 CCA از آزمون محیطي در پراکنش موجودات کفزی 

  .استفاده گرديد
 

 نتایج  .3

 عوامل فیزیکی

دمای آب دريای خزر در دوره نمونه برداری دارای 

و کمینه دمای  در فصل  تابستان C° 9/31بیشینه 

                                                 
9 Worldwide Mollusk Species Data Base 

2 KruscalWallis Non Parametric Test  
9
Hierarchical Cluster Analysis 
2  Bray-Curtis coefficient 

C° 19/91  در فصل زمستان بوده است. میانگین ،

، و در فصل C°  2 ±9 /21در فصل تابستان  ،دما

. میانگین (2)شکل بود C° 11/9 ± 10/99زمستان 

قسمت در هزار  99  ±9 شوری ثبت شده در اين بازه

. بیشینه مقدار شوری در فصل زمستان در بوده است

هزار و  قسمت در 92/ 19با شوری 91ايستگاه شماره 

زمستان با فصل در  91کمترين مقدار آن در ايستگاه 

 (2هزار ثبت شده است)شکل  قسمت در 1/1مقدار 

 

 دانه بندی رسوبات بستر

 03میانگین ساالنه درصد شن يا ذرات بزرگتر از 

های  برداری، درايستگاه میکرون طي مدت نمونه

درصد و ذرات کوچکتر از  21/12 ±92/31مختلف، 

 19/21 ±93/32میکرون يا ترکیب سیلت ورس  03

در  93ت. بیشینه مقدار شن در ايستگاه اس درصد بوده

% 3/2% و کمترين مقدار  3/13فصل زمستان با مقدار 

 (.1و3است)شکل  در فصل تابستان بوده 2در ايستگاه

 

 فراوانی و پراکنش ماکروبنتوزها 

 91گونه ماکروبنتوز متعلق به  33در اين بررسي 

، 1خانواده از سه شاخه جانوری )کرمهای حلقوی

 (. 2و بندپايان( شناسايي شدند)جدول  0نرمتنان

                                                 
9 Annelida 
2 Mollusca 
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 تغییرات فاکتورهای اندازه گیری شده در ايستگاه های نمونه برداری در فصل زمستان  -2شکل 

 

 
 تان تگاه های نمونه برداری در فصل تابستغییرات فاکتورهای اندازه گیری شده در ايس -3شکل 

 

 
 درصد دانه بندی بستردر ايستگاه های نمونه برداری در فصول زمستان و تابستان -1شکل  

 

۰.۶۰ 

۰.۷۰ 

۰.۸۰ 

۰.۹۰ 

1.۰۰ 

1.1۰ 

1.2۰ 

 شماره ایستگاه ۱۴ ۱۳ ۱۲ ۱۱ ۱۰ ۹ ۸ ۷ ۶ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱

 زمستان

 لگاریتم اکسیژن محلول لگاریتم پی اچ لگاریتم شوری لگاریتم دما

۰.۶۰ 
۰.۷۰ 
۰.۸۰ 
۰.۹۰ 
1.۰۰ 
1.1۰ 
1.2۰ 
1.3۰ 
1.۴۰ 
1.۵۰ 
1.۶۰ 

1 2 3 ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ 1۰ 11 12 13 1۴ 
 شماره ایستگاه

 تابستان

 لگاریتم اکسیژن محلول لگاریتم پی اچ لگاریتم شوری لگاریتم دما

%۰ 

%2۰ 

%۴۰ 

%۶۰ 

%۸۰ 

%1۰۰ 

1 2 3 ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ 1۰ 11 12 13 1۴ 
 زمستان شماره ایستگاه

 رس% شن%

۰ 
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۴۰ 
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۸۰ 

1۰۰ 

1 2 3 ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ 1۰ 11 12 13 1۴ 

%
 

 شماره ایستگاه

 تابستان
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 گونه های ماکروبنتوز شناسايي شده  -2جدول 

 

 

تشکککیل دهنککده   Hydrobiidaeايان خککانواده شکککمپ

 ،% جمعیکت 30% از فراواني کل در فصل زمستان و 01

در رتبککککه  .(1)شکککککل در فصککککل تابسککککتان بودند

 غیککر بککومي بککا غالبیککت گونککهبعککدی،کرمهای پرتککار 

Streblospio gynobranchiata  از 31ه در ک، بودند %

%  23. پرتککاران (0)شکککلنمونککه هککا حدککور داشتند 

Phylum Class Order Family Genus Species 

Mollusc

a 

Bivalvia Cardiida Cardiidae Cerastoderma (Bruguière, 1789) glaucum 

Didacna baeri(Grimm, 1877) 

Sp 

Mytilida Mitylidae Mytilaster lineatus (Gmelin, 1791) 

Gastropod

a 

Littorinimorp

ha 

Hydrobiidae Caspiohydrobia sp 

parva (Logvinenko & 

Starobogatov, 1968) 

gemmata (Kolesnikov, 1947) 

Pyrgula ulskii (Clessin & W. Dybowski 

in W. Dybowski, 1888) 

Horatia marina 

Cycloneritim

orpha 

Neritidae Theodoxus pallasi Lindholm, 1924 

Hygrophila Planorbidae Anisus sp 

Annelid

a 

Polychaet

a 

Terebellida Ampharetidae Hypaniola kowalewskii (Grimm in 

Annenkova, 1927) 

Hypania invalida (Grube, 1860) 

Phyllodocida Nereididae Hediste diversicolor 

Spionida Spionidae Streblospio gynobranchiata Rice & Levin, 

1998 

Clitellata Oligochaeta    

Arthrop

oda 

Hexanaup

lia 

Sessilia Balanidae Amphibalanus improvisus (Darwin, 1854) 

Cyclopoida - - - 

Harpacticoida - - - 

Malacostr

aca 

Amphipoda Gammaridae Dikerogammarus fluviatilis Martynov, 1919 

Pontogammar

idae 

Niphargoides corpulentus G.O. Sars, 1895 

Compactogammaru

s(Niphargoides) 

compactus G.O. Sars, 1895 

Pontogammarus abbreviatus (Sars G.O., 1894) 

robustoides (Sars, 1894) 

Stenogammarus macrurus (Sars, 1894) 
carausui 

similis 
compressus (Sars G.O., 1894) 

Euxinia(pontogam

marus) 

sarsi (Sowinsky, 1898) 

Pontoporeiida

e 

Monoporeia(Ponto

peria) 

affinis (Lindström, 1855) 

Decapoda Panopeidae Rhithropanopeus harrisii 

Cumacea Pseudocumati

dae 

Pseudocuma 

(Stenocuma) 

graciloides 

graciloides Sars, 1894 

Pterocuma pectinatum (Sowinsky, 1893) 

http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=138999
http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=138999


 9311 پايیز، 3، شماره 91دوره    مجله علوم و فنون دريايي

23 

 

% جمعیت را در فصل  31جمعیت در فصل زمستان و 

هکای  از آنجا که برخي گونکه   .تابستان تشکیل میدادند

های ماکروبنتیک تنها در تعداد بسیار کم و در ايستگاه

های عمکده،  ، پراکنش گروهبود  معدودی مشاهده شده

بر اساس ايستگاه، فصکل و عمکق مکورد بررسکي قکرار      

 گرفت.  

 

  

 
)سمت  Caspiohydrobia parva )سمت راست( ، Caspiohydrobia gemmataماکروبنتوزهای غالب در تحقیق حاضر، شکمپا . 1شکل

 )پايین( Streblospio gynobranchiataکرم پرتار ، چپ(

 

مربع با بیشترين تعداد  عدد بر متر 2192 ± 3019برداری  میانگین ساالنه تراکم ماکروبنتوزها در طول مدت نمونه

، در فصل 91مربع در ايستگاه  فرد بر متر 933 ،و کمتريندر زمستان  3مربع، مربوط به ايستگاه  فرد بر متر 91190

 فرد بر متر مربع بود. 2031فرد بر متر مربع و در فصل تابستان  2211میانگین تراکم در فصل زمستان  زمستان بود.

تعداد کل ماکروبنتوزها از غکرب بکه    ،در فصل زمستان

رونکد   ،ه سکمت شکرق  )آستارا( ب 9شرق و از ترانسکت 

نسبي کاهشي داشت. اين وضعیت در فصل تابستان تا 

 2و با يکک ککاهش در ترانسککت     بودحدودی متفاوت 

مجککددا افککزايش و در   1و  3)تککالش( در ترانسکککت  

(. ايکن افکزايش   1 و0 )شککل يافتککاهش   1ترانسکت 

 بککه فراوانککي بککاالیو دوم جمعیککت در ترانسکککت اول 

 کککککرم پرتککککارو Caspiohydrobia sp شکککککمپای

S.gynobranchaiata  مربکککوط در عمکککق ده متکککری

در فصکل تابسکتان،   )بندرانزلي(  3در ترانکست  .میشد

  Cerastoderma lamarkiiفراواني بکاالی دو کفکه ای   
   .عدد بر متر مربع رسید 9233که به  مشاهده شد
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 نمونه برداری در فصل زمستان و اعماق هاترانسکتجمعیت کل ماکروبنتوزها در . 0شکل

 
)حروف نامشابه نشان دهنده تفاوت معني دار مي ه برداری در فصل تابستانننمو و اعماق هاجمعیت کل ماکروبنتوزها در ترانسکت . 1شکل

 باشند(

 

 وشکمپايان در فصل زمستان،  ،آزمون توکي نشان داد

داری با دارای اختالف معني ،0 و3پرتاران در ايستگاه

 تارانکم اما درمورد .اندبودههای ديگر عمق
و دو کفه  9

رپايان ناجو در موردو 99اين اختالف در ايستگاه ها ای
در . سه عمق ديده نشد بینداری  اختالف معني ، 2

کفه ای ها اين تفاوت در در مورد دو ،فصل تابستان

کم تاران  مشاهده شده است. 99و  ،1،3های، ايستگاه

دار با عمقهای  يدارای اختالف معن99تنها در ايستگاه 

 ايستگاه هایدر نیز  ناجورپايانگروه  ديگر بوده اند.

اختالف معني داری با عمق های  ، 91،1،92،93 ،1،9،

پراکنش گروه های عمده . (3 )شکل ندديگر داشته ا

 .است آمده 2 جدولدر ، ماکروبنتوزها بر حسب عمق

 

 تحلیل های چند متغیره

                                                 
9 Oligochaeta 

2 Amphipoda 

، (Depth)عامل محیطي شامل عمق نمونه برداری 1

، پي (Salinity)، شوری(Temperature)دمای آب

و   (Dissolved Oxygen)، اکسیژن محلول (pH)اچ

درصد شن و رس بستر، پس از نرمال کردن تحت 

قرار گرفتند. هدف از اين تحلیل، حذف  PCAتحلیل 

متغیرهای اضافي با همبستگي خیلي زياد و تولید 

مولفه هايي بود که با يکديگر همبستگي نداشته 

 11/31باشند. طبق نتايج اين تحلیل مولفه اول، 

درصد از  09/33درصد و با احتساب مولفه دوم و سوم 

ج به گیرد. طبق نتاي کل داده ها تحت پوشش قرار مي

، دما در میان عوامل  PCAدست آمده از آزمون 

محیطي مهمترين عاملي است که ايستگاه ها را به دو 

کند. به دلیل قرار گرفتن دريای  گروه مجزا تقسیم مي

خزر در ناحیه معتدله اين امر کامال مورد انتظار است. 

ايستگاه های فصل زمستان توسط میزان باالی 

دمای پايین متمايز گشته  اکسیژن محلول و پي اچ و

اند. نتايج اين تحلیل نشان میدهد همبستگي خاصي  

a a a a a a a a a 

b 

c 

a 
a 

a 

۰ 

۵۰۰۰ 

1۰۰۰۰ 

1۵۰۰۰ 

2۰۰۰۰ 

 چابکسر سفیدرود انزلی تالش آستارا

بع
مر

تر
ر م

 د
ن

گی
یان

م
 

 یک متر زمستان

 پنج متر

 ده متر

a 
a 
 a a a 

b 

a 

c 

a 

b 

a 

c 

bc 

ac 

۰ 

۵۰۰۰ 

1۰۰۰۰ 

1۵۰۰۰ 

 چابکسر سفیدرود انزلی تالش آستارا

بع
مر

تر
ر م

 د
ن

گی
یان

م
 

 یک متر
 پنج متر
 ده متر
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 متر9 

 ده متر
1 

2111 
1111 
0111 
3111 

91111 

بع
مر
ر 
مت
ر 
د ب
دا
تع

 

 ده متر پنج متر متر9  تابستان

 يک متر

 ده متر
1 

2111 
1111 
0111 
3111 
91111 

بع
مر
ر 
مت
ر 
د ب
دا
تع

 

 ده متر پنج متر يک متر زمستان

شود و آزمون  بین مولفه های محیطي مشاهده نمي

PCA  برای کاهش داده ها در اين تحقیق سودمند

. Determinant = 1.184E-6 ,KMO=.000)نیست ) 

آزمون تحلیل خوشه ای، بر اساس ماتريس مشابهت 

ای اه ها را بر اساس ساختار گونهکرتیس، ايستگ-بری

دهد. نمونه هايي که درون در گروه های مجزا قرار مي

های درون گیرند، نسبت به نمونهيک دسته قرار مي

های ديگر دارای مشابهت بیشتری به هم گروه

کنش و میزان تاثیر ، بر هم n-MDSباشند. نمودار  مي

میزان عوامل محیطي را نسبت به يکديگر و نسبت به 

 .(91و 1)شکل ها، نشان میدهدمشابهت ايستگاه
 

 

 
 در فصول تابستان و زمستان نمونه برداریپراکنش گروه های عمده ماکروبنتوز در اعماق  -3شکل 

* نشانه اختالف معني دار با  -میانگین و انحراف معیار گروه های شاخص بنتوز در اعماق نمونه برداری)تعداد بر متر مربع(  -2جدول 

 ساير اعماق در هر گروه است

 

 

عمق 

 (متر)

 ناجورپايان دو کفه ای ها شکمپايان تارانکم  پرتاران

زمستا

 ن

     

9 9/00±3/12  3/33±99/13 13/33±33/11 1±1/10 901±11/11* 

1 13/11±13/11  11±01/111 921/33±31/991 2/133±1/90 11/13±03/903 

91 9239/00±9111/9*  393/33±392/90* 3033/3±1132/1* 931±393/9 23/33±11/19 

تابستا

 9 ن

29/00±31/11  1±99/93 11±933/92 93/33±32/13 921±11/19* 

1 9311/9±2229/1*  991/19±313/11 9131/1±9011/9* 122/1±319/2* 91/190±93/033 

91 9119/0±011/10 * 111±09/121* 9211±2123/1* 119/00±113/3
* 

3/333±09/193 
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شکل 

 دندوگرام حاصل از تحلیل خوشه ای سلسله مراتبي -1

 
 (.باشد زمستان مي wفصل تابستان و ايستگاه های نشانگر  s ) n-MDSآزمون نتايج  -91 شکل

 

ايستگاه هايي شود همانطور که در نمودار مشاهده مي

و  عمدتا در کنار هم قرار گرفته اندبا عمق يک متر 

کیل و ده متری به صورت پراکنده تش 1های ايستگاه

يد نتیجه آزمون گروه داده اند. اين نمودار مو

ANOSIM فاکتور موثری در  را باشد که عمقمي

ای ک ايستگاه ها از لحاظ شباهت گونهتفکی

. اين تفاوت مابین (Global R: 0/323,p<5%)دانست

متر  91متر با  9متر و  1متر با  9ايستگاه های عمق 

متر معني دار  91و عمق  1معني دار،  اما بین عمق 

 .(Global R:0/011)نمي باشد

ها را به چند گروه بر اساس اين دو نمودار ايستگاه 

شامل اکثر اول  گروهتوان تقسیم نمود. مي

در تابستان و  1،92شامل  ايستگاههای يک متری

از لحاظ تشابه  باشد.ميدر زمستان  1،9،1،91،92،

ها از تراکم نسبتا باالی ای، تمامي اين ايستگاهگونه

ناجورپايان تشکیل شده اند. از لحاظ ترکیب بستر، 

-% مي11ها دارای میزان شن باالی ايستگاه اکثر اين

 باشند.

در  و91و93 و1و 1،2:های ايستگاه دوم شاملگروه  

ها اين ايستگاه ستان:در فصل تاب 93و زمستان فصل 
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ی شامل ا، و ساختار گونه 11دارای درصد شن باالی 

های غالب يع نسبتا يکنواخت بین تمامي گروهتوز

در در دو فصل متفاوت مشابهت زياد   برخوردارند.

شرايط  تواند بیانگر اين باشد کهمي 99ايستگاه 

( در فصول 91فیزيکي در اين ايستگاه )سفیدرود 

زيادی ثابت مانده است و يا  دتا ح زمستانتابستان و 

هايي که در اين ايستگاه ها يافت میشوند گونه

حساسیت زيادی به تغییر عوامل محیطي نشان نداده 

از بیشترين افراد  و دوکفه ای ها کم تارانپرتاران،اند. 

اما اين تعداد  دو ايستگاه بوده اندتشکیل دهنده اين 

ايستگاه  بوده است. بیشتر برابر 0در فصل تابستان 

دارای بیشترين شباهت فصل زمستان در  3و  0های

در فصل تابستان  2%( و در درجه بعد با ايستگاه 31)

در درجه اول  عاملعوامل تاثیر گذار در اين  .هستند

اينکه اين ضمن  شوری بیشتر مي باشد.سپس عمق و 

بسترها از درصد بااليي از رس تشکیل شده 

در فصل تابستان به اين دو ايستگاه  2ايستگاه اند.

در  1و  3، 3و  1، 0ايستگاه های  نزديک شده است.

فصل تابستان ، دارای درصد شن پايینتری هستند و  

ارتباط مستقیمي با عامل عمق دارند و به سوی درصد 

در  91ايستگاه شماره  د. رس بیشتر متمايل شده ان

 با و کمترين شباهت فصل تابستان در بیشترين فاصله

ايستگاه های ديگر قرار گرفته است. از آنجا که اين 

ايستگاه مربوط به سفیدرود در عمق يک متر میباشد 

میتوان تفاوت در ويژگیهای زيستي اين ايستگاه را به 

و شرايط خاص مصبي اين ايستگاه عامل شوری 

(. اما ازآنجا که اين کاهش 0/0وط دانست)شوری مرب

شوری در فصل زمستان نیز در اين ايستگاه مشاهده 

میتواند در اين ( عوامل ديگری 1/1شده است)شوری 

د.ترکیب ماکروبنتوزها در اين ايستگاه تمايز دخیل باش

در تراکم بسیار کم )حداقل ناجورپايان  با غالبیت

تشکیل تراکم مشاهده شده در زمستان و تابستان( 

  .(فرد بر متر مربع 900و  933به ترتیب ه است)شد

عوامل  هر يک ازتاثیرمیزان سنجش  به منظور 

از آزمون  ،محیطي در پراکنش گونه ها در هر ايستگاه

نتايج آزمون  .گرديداستفاده  (CCAارتباط کانوني)

%از  3/10ه کنندتوصیف  ،IIو  Iمحور اد نشان د

تست مونت کارلو نشان  داده ها مي باشند.واريانس 

رابطه ها با متغیرهای محیطي ها و گونهداد ايستگاه

شوری و عمق  (.(p=0.0099 خطي معني داری دارند

و  1/ 1روی محور يک )با ضريب دارای بیشترين تاثیر

بنابراين  .(91)شکلباشند( و محور دو مي03/1

ايستگاه هايي که به محور يک و دو نزديکتر میباشند 

 ارتباط بیشتری با شوری و عمق دارا مي باشند.

 
 Sناجورپايان،  (A ) دوکفه ای ها،( B، )شکمپايان( (G کم تاران،( O)معرف گونه های پرتاران، (P)حروف  . CCAنتايج تحلیل  -91شکل  

نشان دهنده ايستگاه   □متر و  1نشان دهنده ايستگاه های  ∆متر،  9نشانگر ايستگاه های  ●. نقاط  مي باشد ها کوماسه Cباالنوس و 

 متری است. 91های 
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 و نتیجه گیری . بحث۴

گرچه پاسکخ موجکودات زنکده بکه شکرايط محیطکي را       

توان به طور کامکل از روشکهای آمکاری اسکتخرا      نمي

های چند متغیره برای يافتن الگکوی  کتکنیکرد اما از 

پراکنش و ارزيابي اينکه کدام متغیر محیطي بیشترين 

سهم را در تغییکرات گونکه هکا داشکته اسکت میتکوان       

. امکروزه بکه طکور    (Diaz et al., 2004)اسکتفاده ککرد  

وسیعي از اين آزمون ها در مطالعات بنتیکک اسکتفاده   

گردد. مطالعات بسیاری وجود دارد که با توجکه بکه    مي

اين عوامل سعي در دسته بندی و طبقه بندی بیوتوپ 

، بککا  (2013 ) و همکککاران Schiele هککا داشککته انککد.

 120ک مربکوط بکه   استفاده از سکری داده هکای بنتیک   

و  SIMPERايستگاه در دريکای بالتیکک، بکا روشکهای     

Cluster  0بنکدی زيسکتگاه تکا سکط       ، قادر به طبقکه 

بنککدی  بیوتککوپ گشککتند و نتککايج را بککا سیسککتم طبقککه

EUNIS   ن دهنکده تطکابق   مقايسه نمودند. نتکايج نشکا

بنکدی پذيرفتکه   بندی آنان با طبقکه موفقیت آمیزِ طبقه

 Schiele et)( بکود  HELCOMاروپکا ) شده برای قاره 

al., 2014) .Kennedy  بککرای طبقککه  2113در سککال

های تحت جکزر  پ های بنتیک در زيستگاهبندی بیوتو

 Noreو مدی در منطقه حفاظت شده مصب رود های 

در ايرلنکد در مجکاورت اقیکانوس اطلکس، از      Barrowو

JNCCی طبقککه بنککدی روش تغییککر يافتککه
اسککتفاده  9

ککرتیس،   -نمود. بکدين منظورضکريب مشکابهت بکری    

و تکنیکک   (HAC)لیل خوشه ای سلسکله مراتبکي   تح

 SIMPROFو آزمککون  (SIMPER)درصککد مشککابهت 

توسط نرم افزار پرايمر برای طبقه بندی مناطق نمونکه  

برداری به گروه ها، تعیین گونه های شاخص و آزمکون  

تفاوت معني دار بین گروه ها اسکتفاده گرديکد. نتکايج    

ها کم گونه گاه های مصبي توسط تعدادنشان داد ايست

 Kennedy)شوند و افراد از ساير ايستگاه ها متمايز مي

et al., 2008). 

در بررسي ماکروبنتوزهای ، (2010)طاهری و فشتمي 

 31و 91، 1جنوب دريای خزر در اعماق ساحل نور در 

                                                 
9  Joint Nature Conservation Commitee  

گونه شناسايي کردند که پرتاران،  1در کل  ،متر

 31/9 نرمتنان دو کفه ای ، % 09/10 تشکیل دهنده

 را تشکیل دهنده ناجورپايانو  ،% 91/9 کم تاران%، 

 Taheri and)بودندجمعیت ماکروبنتوزها % از  31/1

Foshtomi, 2011) . مشابه اين نتیجه در تحقیق

در مورد پرتاران به  (،9312) قربانزاده و همکاران

% 31تشکیل دهنده  پرتارانگونه از دست آمد و چهار 

های ماکروبنتوز معرفي  از تراکم گونه

. (Ghorbanzadeh Zaferani et al., 2017)شدند

در بررسي ماکروبنتوزهای  ،(2014) و همکاران قاسمي

سواحل جنوبي دريای خزر چهار گونه کرم پرتار را 

 Streblospioشناسايي نمودند که از بین آنها گونه 

gynobranchiata  اکم % از تر31با دراختیار داشتن

تراکم میانگین شناخته شد.  ، گونه غالبماکرو بنتوزها

متر عدد در  2111تا  9131ساالنه اين کرم پرتار از 

در مطالعه  . (Ghasemi et al., 2014)اعالم شدمربع 

در رودخانه های منتهي به استان ،  (2010)میرزاجاني 

عدد در متر  2311تا  3فراواني اين کرم از  ،گیالن

مربع متغیر بوده است و بیشترين فراواني را در فصل 

 011تابستان داشته که در تمامي مصبها با فراواني 

عدد در متر مربع مشاهده شده 

تحقیق  طبق يافته های .(Mirzajani,2010)است

 1پرتاران گونه های شناسايي شده  ،حاضر

 Hediste diversicolor ,Hypaniaگونه

invalida,Hypaniola kowaleskii,  و 

S.gynobranchiata بیشترين گونه اخیر که دنباشمي

ینه . بیشايفا مي کندگروه  سهم را در فراواني اين

عدد  1033اين گونه در فصل زمستان با تراکم  فراواني

که با است ديده شده  2بر متر مربع در ايستگاه 

در خلیج و همکاران  طاهری بیشینه تراکم در تحقیق 

( مشابهت فرد بر متر مربع 1111گرگان )

گرچه اين پرتار در اعماق .(Taheri et al., 2012)دارد

مختلف ديده شده است اما در بسترهای با دانه بندی 

 راوانتر بوده است.ريز ف

تنها در فصل  ،ای در تحقیق حاضرکفهنرمتنان دو 

بیشترين تعداد  .ديده شدند به صورت زنده تابستان
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متر و  1مشاهده شده در فصل تابستان در انزلي 

عدد بر متر مربع مشاهده  2011متر با  91سفید رود 

 Cerastodermaجمعیت آنها را  از درصد11 شد که

glaucum(lamarkii) ای ها در  کفه دو. داد تشکیل مي

اما در فصل تابستان  ناچیز، یفصل زمستان درصد

ماکروبنتوزها را تشکیل کل ز جمعیت درصد ا90

، (2015)و همکاران  میرزاجاني در تحقیقدادند.  مي

فراواني اين دوکفه ای در بهار و تابستان فراوان تر نیز 

درصدرسیده  33بوده و در تابستان به 

که به علت رشد  و  .(Mirzajani et al., 2015)است

تولید مثل بیشتر در فصل های گرم صورت میگیرد. 

اين موجودات در بسترهای شني بیشتر يافت شده اند 

در  هايکفه ادو يفراوان (1985) ویس يمائ نظربنا به 

است  شتریدرشت دارند ب يکه اندازه رسوب ييبسترها

راحت تر  ييبسترها نیکردن در چن لتریعمل ف رايز

 .(Moiseev and Filatova, 1985)است

 Parr  در بررسي جمعیت ،  (2007)و همکاران

ماکروبنتوزهای مناطق دور از ساحل دريای خزر، اعالم 

%و 31%، سخت پوستان 11کردند، کرمهای پرتار 

شوند. اين % از کل جمعیت را شامل مي93نرمتنان 

گرفت و متری را در بر مي 012تا   01تحقیق از عمق

بقیه گروه ها به غیر از کرمهای پرتار با افزايش عمق 

 19یری را نشان دادند. در مجموع کاهش چشمگ

پا، گونه ناجور 22پا و گونه شکم 91گونه، شامل 

علت بیشتر  .(Parr et al., 2007) شناسايي گرديد

بودن گونه ها در اين تحقیق را میتوان وسعت بیشتر ، 

 و عمق متفاوت منطقه نمونه برداری نسبت داد. 

يافت شده در اين مهم جزء گونه های شکمپايان 

ونه های بومي دريای گ ءزيرا جز باشند مي تحقیق

گونه از  Starobogatov. 991شوندخزر محسوب مي

بومي و زير بومي دريای خزر گونه های جزو  آنها را

گونه از شکمپايان  3 .(Starobogatov, 1994)دانست

 شناسايي شدند. حاضر از سه خانواده، در تحقیق

بود و در  وسیعبسیار در نمونه ها پراکنش اين گروه 

 آنهای . فراواني باالحدور داشتند ايستگاه ها% از 12

 2و 3در فصل زمستان و  0و  3 ) در برخي ايستگاه ها

مشاهده  يعني ايستگاه های غربي (در فصل تابستان

نسبت به ساحل دارای شیب کمتر  اين ايستگاهها شد.

 ند.بودرسي با ذرات بسیار چسبنده  دانه بندیو 

( در کتاب خود با عنوان 9313پور)  يمرحوم تجل

( به يانزل -آستاراخزر ) یايجانوران بستر در يبررس

اشاره  هیناح نيا یموجودات در بسترها نيا يفراوان

پراکنش نرمتنان در  قیتحق نيا جي. طبق نتانمود

بوده است.  تریفرد در ل 91/11متر  1آستارا  ستگاهيا

در  تریفرد در ل 31 يحداکثر فراوان يانزل ستگاهيدر ا

فرد  1/31هشتپر ) تالش(  ستگاهي، در ایمتر 21عمق 

در  زیآستارا ن ستگاهيو در ا یمتر 21در عمق  تریدر ل

فرد بر  399با  يفراوان نيشتریب یمتر دارا 21عمق 

فرد از آنها را گاستروپودها  311بوده اند. که  تریل

در ساير تحقیقات مشابه، فراواني .دادندیم لیتشک

درصد  گاستروپودها تا به اين حد گزارش نشده است و

 ناچیزی از کل ماکروبنتوز را تشکیل میدادند.

 خانوادهناجورپايان ده گونه از يازدر اين تحقیق 

Gammaridae وPontogammaridae  از  که

 ،باشندموجودات شاخص سواحل دريای خزر مي

در اطلس بي مهرگان دريای خزر،تعداد . شناسايي شد

در گونه گزارش شده است که  11گونه های آن ها 

اعماق متفاوت و در شوريهای بسترهای مختلف، 

 .((Birshtain et al., 1968 مختلف يافت میشوند

توسط روحي و  ،گزارش شدهتعداد گونه های 

از سواحل جنوبي  (Roohi et al., 2010) همکاران

 طاهری و همکارانتوسط  و در چهار گونهدريای خزر، 

 بود. (Taheri et al., 2012)يک گونه  سواحل نور در

منتهي به  هایدر مطالعه مصب رودخانهمیرزاجاني 

 را گزارش نمود. گونه 1 دريای خزر در استان گیالن

ای روی بیولوژی تولید مثل در مطالعه وی همچنین

 Pontogammarus maeoticusگونه غالب آمفي پودا 

فراواني ماکزيمم اين گونه را تا  در سواحل بندر انزلي

گزارش کرد ماه فرد بر متر مربع در شهريور  91210

(Mirzajani and Kiabi, 2000).در تحقیق حاضر 

اين گروه در عمق يک متری و در فراواني بیشترين 

در  فرد بر متر مربع  213با تراکم  9ايستگاه شماره 
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 ،در فصل تابستان .مشاهده شده استفصل زمستان 

بع در ايستگاه رفرد بر متر م 919بیشترين تراکم 

نسبت تحقیقات مشابه که به  بوده است 92شماره 

در  9311قلي پور در  تراکم بسیار پايیني  میباشد.

در خلیج  Gammarus aqequicaudaبررسي جمعیت 

فرد  9203در فصل تابستان  اباالترين تراکم رگرگان ، 

 گزارش نمود. در تابستان در متر مربع

ايستگاه سفیدرود در اين تحقیق دارای شرايط 

ايستگاه ها بوده و فراواني کم متفاوتي به نسبت بقیه 

تواند داليل متعددی موجودات بنتیک در آن مي

داشته باشد. میرزاجاني در مطالعه مصب رودخانه های 

منتهي به استان گیالن، اذعان داشت مناطق انزلي و 

سفیدرود از وضعیت کیفي ضعیفي برخوردارند و 

آالينده های زيست محیطي و مواد مغذی بیشتری با 

از مناطق مسکوني وارد مناطق مصبي خود مي گذر 

کنند. در تحقیق حاضر ، ايستگاه های تالش و آستارا 

که در محیط بکر و نسبتا دور از مناطق مسکوني 

پرجمعیت قرار داشتند دارای وضعیت باثبات تر و فون 

 ماکروبنتیک بیشتری بودند.

( ککرون یم 03رس ) بخکش کمتکر از    -لتیس یمحتوا

 يسکت يجامعکه ز  بیک ترک نییدر تع يمهمبستر فاکتور 

 يابيک در ارز نيرود و بنکابرا  يمکان به شمار مک  کيدر 

به نوبه خکود  نیز عمق مهم است.  اریبس انيجامعه کفز

در  انيک اجتماعات کفزروی دانه بندی تاثیر گذار است. 

از عمق و نوع رسکوبات   يبیتوسط ترک ،عمقکم یآبها

 یوجککود انککرژ  رايککز رد،یککگیقککرار م ریتحککت تککاث 

فکاکتور کنتکرل کننکده     کيک در ککف،   کیناميدرودیه

اثکر   تواننکد یم نیهمچنک  کیناميدرودیک است. عوامل ه

 يپوکسککیه راتییککتغ زانیککشککدت و م یرو یديشککد

 یسکاختار  راتییک تغ يآلک  یو غنکا  يپوکسیبگذارند. ه

 یانکرژ  انيجر یندهايو فرا کیدر جوامع بنت يمشخص

.در تحقیکق حاضکر تکاثیر    (Caeiro et al., 2005)دارد

 عمق روی نوع بستر تايید کننده اين مطلب مي باشد.

ريزتر شدن ذرات در اين تحقیق با افزايش عمق شاهد 

 افزايش تعداد کل ماکروبنتوزها هستیم.بستر و 

عمکق ده متکری در   ايسکتگاه هکای   اما از سوی ديگکر   

ترانسکتهای مختلف دارای دانه بندی و ترکیکب گونکه   

اين موضکوع بکه شکیب بسکتر و      باشند.ي ميای متفاوت

)ژئومورفولککوژی فاصککله ايسککتگاه ده متککری از سککاحل 

   بستگي دارد.بستر( 

 راتییککاغلککب بککا تغ انيکککفز یهککا سککتگاهيپککراکنش ز

 اهکان یبستر در ارتباط تنگاتنگ است. گ یژئومورفولوژ

خکود را در ارتبکاط بکا     کيو جانوران کنج خاص اکولوژ

ککه   یکننکد. بطکور   يمک  دایک بسکتر پ  یو بلنکد  يپست

فکراهم  شکده و    شکان ینحوه زندگ یبرا طيشرا نيبهتر

 نیآنها به غذا ، پناهگاه و بستر مناسکب تکام   يدسترس

 یرو ياساسک  ریمنطقکه تکاث   کيک  یگردد. ژئومورفولوژ

 یهکا  یو بلند يرسوبات و پست یداريو پا اتیخصوص

و  ياهیک جوامکع گ  یرو یديشکد  ریموجود در محل تاث

 .(Dolan et al., 2012)آن دارد یجانور

(، در تقسیم بندی سکواحل  2010فیروزفر و همکاران )

بسکتر   اتیبستر ،خصوص بیتوجه به ش ابدريای خزر، 

بکه  را سکواحل   نيک ا به ساحل، کينزد اناتيجر ميو رژ

بکا   النیسکواحل غکرب گک   کردنکد،   میچهار طبقه تقس

تند سکاحل، مرککز    بیساحل و ش کينزد ميمال بیش

سکاحل و   کيک تند نزد بیو شرق مازندران با ش النیگ

تنککد  بیآرام سککاحل، و غککرب مازنککدران بککا شکک بیشکک

 بیتند ساحل، گلسکتان بکا شک    بیش وساحل  کينزد

 ميککمال اریبسکک بیسککاحل و شکک کيککنزد ميککمال اریبسکک

آنها سواحل پرشیب را درای ترکیبکات درشکت   .(ساحل

دانه )شن، ريگ، قلکوه سکنگ(و منکاطق سکاحلي ککم      

شیب را واجد رسوبات ريکز دانکه ماسکه، سکیلت ورس     

ککه مکي توانکد    .  (Firoozfar et al., 2012)دانسکتند 

 دلیلي بر الگوی پراکنش کفزيان در اين تحقیق باشد.

به طور کل از غرب به سمت شرق از فراواني موجودات 

بنتیک کاسته مي شود. مکي تکوان گفکت در ايسکتگاه     

متکری بکا    91و 1های غربي ککه فاصکله بکین اعمکاق     

ساحل زيادتر و به عبارتي شکیب بسکتر ماليمتکر مکي     

متکری دارای مشکابهت بیشکتری     1باشد ايستگاه های 

ه های با شکیب  به اعماق ده متر هستند، اما در ايستگا

 9تند بستر)مانند بندرانزلي و چابکسر( ايسکتگاه هکای   
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متر تفاوت چنداني از لحاظ دانه بندی نشان  91و  1و 

نمیدهند. همین امر باعث شده است فراواني موجودات 

رسوب خوار )شامل پرتکاران و شککمپايان(در ايسکتگاه    

 های غربي باالتر باشد. 

 نتیجه گیری نهایی

عوامکل محیطکي    ولگوی پراکنش کفزيان، با توجه به ا

زيسکتگاه هکای کفزيکان در منطقکه      ،اندازه گیری شده

به چنکد دسکته تقسکیم ککرد.     توان مورد مطالعه را مي

رسي تشککیل   -که عمدتا از بستر سیلتايستگاههايي 

شده اند با میزان اکسیژن پايین تر و شکوری بکاالتر در   

ککه در شکیب آرام    هکا ايکن ايسکتگاه   ارتباط مي باشند.

بستر نسبت به ساحل قرار گرفته و فاصکله بیشکتری از   

ذرات ريزتر مي باشکند ککه بکه دام    ساحل دارند دارای 

خکوار را  9انداختن مواد غذايي برای موجودات رسکوب  

بککااليي از ايککن  تسککهیل میکنککد و در نتیجککه تعککداد   

موجودات  در اين بسترها يافت میشوند. اين ايسکتگاه  

دارای وضعیت ثابکت تکری   ظ دوری از ساحل به لحاها 

مي باشند در نتیجه شکل گیری اجتماعات در آنهکا بکا   

گیکرد. در مقابکل بسکترهای    ثبات بیشتری صورت مکي 

قرار دارند که به علت نزديککي بکه سکاحل دارای    شني 

شرايط نامساعدتر مانند عمل اموا ، تغییرات دمکايي و  

تکری  مقکاوم  آلودگي بیشتری مي باشند لذا گروه هکای 

   .توان در آن يافترا ميچون ناجورپايان و کم تاران 
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Abstract 

Monitoring of benthic communities is important factor in ecosystem health studies. 

The Caspian Sea is considered as an independent zoogeographical region due to its diversity, 

specificity and endemism of its fauna. For studying frequency and distribution patterns of 

macrobenthic community, 5 transects along the Southern Coasts of Caspian Sea from Astara 

to Chaboksar were sampled. In each transect 3 stations with the depth of 1,5 and 10 meters 

were selected in perpendicular line to  the beach .Physical parameters such as Temperature, 

Salinity, Dissolved Oxygen and pH were measured in addition to sediment grain size. 

Sampling has done twice a year (winter 2014 and summer 2015).Totally 38 macro benthos 

species were identified. Gastropods of  Hydrobiidae family and polychaet Streblospio 

gynobranchiata were the dominant group with the contribution of 80% of total macrobenthos 

population. Average number of total benthos was 2250 individual/m
2
 in winter and 2630

individual/m
2
 in summer. Non-parametric statistical tests showed significant difference

between number and frequency of species in different depths (p<0.05). Similarity coefficients 

and hierarchical analysis determined depth and salinity as the most effective factors. 

Canonical correspondence analysis confirmed this result and mentioned the grain size of 

substrate as an important one. Difference in slope of shoreline was another determining 

factor.  Final results showed that sandy bottoms with lower number of macro fauna like 

amphipods and more dissolved oxygen are frequent in shallow waters and deeper muddy 

bottoms have characteristics of lower oxygen and more salinity with polychaeta and 

Gastropods in high numbers. 
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