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چکیده
این پژوهش در راستای برنامه انتقال آب دریای خزر به فالت مرکزی ،در سواحل جنوب شرقی دریای خزر و منطقه گهرباران
در سال  1392-93انجام شد .هدف از این تحقیق بررسی روابط بین برخی پارامترهای فیزیکی-شیمیایی آب و رسوبات بستر با
پراکنش ،تراکم و زیتوده گونه پرتار  Streblospio gynobranchiataدر نیم خط ها ،عمق ،ایستگاه و فصول می باشد.
نمونه برداری به صورت ماهانه و در  8ایستگاه در اعماق  10 ،5و  15متر در  2نیم خط عرضی عمود بر ساحل صورت پذیرفت.
نتایج نشان داد که ییشترین مقدار تراکم و زی توده بترتیب در نیم خط شرقی با میانگین (±خطای معیار)  1437/7±269/1عدد
در متر مربع و  0/711±0/131گرم در متر مربع بود .بر اساس آزمون پیرسون ،همبستگی مثبتی بین میزان تراکم گونه S.
 gynobranchiataبا مواد آلی بستر ( )TOMو عمق در سطح  ،0/01شوری و درجه حرارت آب در سطح  0/05یافت شد.
بررسی تراکم و زیتوده این گونه در فصول مختلف دارای نوساناتی بود ،بطوریکه بیشترین تراکم با میانگین (±خطای معیار)
 1550/08±185/2عدد در متر مربع و  0/775±0/09گرم در متر مربع مربوط به زمستان و در دی ماه ثبت شد و اختالف معنی
داری بین تراکم و زی توده در ماههای مختلف یافت شد ( )p>0/05که این امر میتواند به دلیل نزدیک شدن به دوره اختالل
آب ،به دلیل تغییرات فصلی و ایجاد آشفتگی زیستی ( )Bioturbationدر بستر دریا و رژیم غذایی معلق خواری ( deposit
 )feederاین گونه باشد.
لغات کلیدی :تراکم ،زی توده ،S. gynobranchiata ،گهرباران ،دریای خزر

*نویسنده مسئول
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مقدمه
دریای خزر بزرگترین دریاچه دنیاست و گروههای مختلف
جانوری و گیاهی در این دریا زیست مینمایند و بی
مهرگان کف زی نیز از اهمیت زیادی برخوردار میباشند
( .)Kashyap, 1997خانواده  Spionidaeیکی از
بزرگترین خانوادها ،از رده کرمهای پرتار ()Polychaeta
میباشد و جنس  Streblospioکه متعلق به این خانواده
می باشد ،دارای بدنی کوچک با اندازه  2سانتیمتر است
که در داخل رسوبات بستر و باالی آن پراکنش دارد
( .)Rouse and Pleije, 2001ماکروبنتوزها بخش مهمی
از فون بستر منابع آبی را تشکیل میدهند که غالباً شامل
پرتاران ،سخت پوستان و نرم تنان میباشند .این موجودات
در ساختار ،تولید دینامیک و سالمت محیط زیست منابع
آبی دارای نقش حیاتی هستند .بنا بر عقیده دانشمندان،
این موجودات مهم ترین منبع غذایی آبزیان هستند که
نقش کلیدی در زنجیره غذایی آبها ایفاء میکنند .بی
مهرگان نقش اساسی را در به جریان انداختن چرخه مواد
غذایی و حفظ کیفیت آب دارند (.)Dauvin et al., 2007
موجودات ماکروبنتیک با داشتن رژیم غذایی گوناگون به
عنوان یک فیلتر برای آبها عمل میکنند و در بهبود
کیفیت آبها موثرند و هر گونه تغییر در محیط زیست
پیرامون آنها صدمات زیانباری را به این اجتماعات وارد می
کند ( .)Andrew and Ann, 1996شرایط مختلف
اکولوژیک مانند عمق ،دما ،فصل ،شوری ،اکسیژن محلول،
 ،pHمیزان مواد آلی و دانه بندی رسوبات بستر بر پراکنش
و تنوع درشت بی هرگان کفزی موثرند ( Nybakken,
 .)1995در چند دهه گذشته ،تاثیر انسان بر زیستگاههای
کفزیان دریایی افزایش یافته است که بخشی از این
مشکالت نیز به فعالیتهای آبزی پروری مربوط میشود
( .)Tomassetti and Porrello, 2005از سوی دیگر،
قفسهای پرورشی سبب تخریب محیط دریایی با ورود
حجم باالی فضوالت ماهیان پرورشی و غذای خورده نشده
به شکل مواد معدنی محلول و ذرات مواد آلی میشوند
( .)Sutherland et al., 2001پروژههای زیادی در زمینه
تراکم و زی توده ماکروبنتوزها ،در سواحل جنوبی دریای
خزر اجرا شده است .اما در مورد وضعیت گونه
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 Streblospio gynobranschiataاز خانواده
 Spionoidaeو از رده  Polychaetaبه عنوان یک گونه
غیر بومی و مهاجم در دریای خزر اطالعات کمتری انتشار
یافته است .بنابراین ،با توجه به تراکم زیاد این گونه ( S.
 )gynobranchiataدر بخش جنوبی دریای خزر در دهه
گذشته به دلیل مهاجم بودن و غیر بومی بودن ()Exotic
و از سوی دیگر ،برنامه توسعه آبزیپروری دریایی در
سواحل جنوبی دریای خزر از سوی شیالت ایران و اثرات
آن بر جوامع موجودات بنتیک نیاز به اطالعات بیشتر
میباشد .هدف از این تحقیق بررسی پراکنش ،تراکم و زی
توده گونه  S. gynobranschiataو ارتباط با پارامترهای
فیزیکی و شیمیایی و مواد آلی رسوبات بستر است.
مواد و روش کار
این مطالعه در بخش شرقی حوزه جنوبی دریای خزر ،در
منطقه مازندران و در نیم خط گهرباران صورت پذیرفت
(جدول  .)1نمونهبرداری به صورت ماهانه از اردیبهشت
 1392لغایت فروردین  1393انجام پذیرفت .برای بررسی
موجودات بنتیک در هر ایستگاه نمونهبرداری از
ماکروبنتوزها توسط یک گرب با سطح مقطع  0/1متر
مربع انجام شد .محتویات هر گرب در عرشه شناور با
استفاده از الک با چشمه  500میکرون توسط آب دریا
شستشو و بعد با فرمالین  10درصد در ظرفهای پالستیکی
یک لیتری تثبیت گردیدند (Tagliapietra and
) .Sigovini, 2010در آزمایشگاه مجدداً محتویات درون
ظرف ،از الک  500میکرون عبور داده شدند و بعد از
شستشو در زیر لوپ پس از حذف زوائد ،نمونهها مورد
شناسایی و شمارش قرار گرفتتد و وزن تر و وزن خاکستر
آنها به طور جداگانه تعیین شد و با استفاده از
استریومیکروسکوپ مدل  D5000نمونههای جداسازی
شده ،مورد شناسایی قرار گرفتند .جهت شناسایی گونهها
از کلید شناسایی موجود استفاده شد (Birshtain et al.,
) .1968برای اندازهگیری و آنالیز پارامترهای فیزیکی و
شیمیایی آب شامل شوری (دستگاه پرتابل شوری سنج)،
دمای آب (نسکین مجهز به ترمومتربرگردان) ،اکسیژن
محلول (با استفاده از روش وینکلر) و از روش استاندارد
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استفاده شد ( .)APHA, 2005برای محاسبه کل مواد آلی
)(TOM=Total Organic Matterاز فرمولهای ذیل
استفاده شد ): (Holme and Mcintyre, 1984

بطوریکه  Aبرابر با وزن بوته چینی خالی B ،برابر با وزن
بوته چینی با رسوب بعد از خشک شدن در آون و  Cبرابر
با وزن بوته چینی با رسوب بعد از سوختن در کوره
میباشد .برای تجریه و تحلیل دادهها از برنامههای نرم
افزاری  MVSP ،Excelو  SPSSو برای آزمون مقایسه
دو به دو بین میانگینها ،آنالیز واریانس ( )ANOVAو در
سطح  5درصد صورت گرفت ( .)Bluman, 1998برای
بررسی روابط بین پارمترهای محیطی با میزان تراکم و زی
توده از برنامه نرم افزاری MVSP (Multivariate
) Statistical Packageاستفاده شد ).(Kovach, 2007
برای تجریه و تحلیل دادهها از برنامههای نرم افزاری
 MVSP ،Excelو  SPSSو برای آزمون مقایسه دو به دو
بین میانگینها ،آنالیز واریانس ( )ANOVAو در سطح 5
درصد صورت گرفت ( .)Bluman, 1998برای بررسی
روابط بین پارمترهای محیطی با میزان تراکم و زیتوده از
برنامه نرم افزاری MVSP (Multivariate Statistical
) Packageاستفاده شد ).(Kovach, 2007
جدول  :1موقعیت و مختصات جعرافیایی ایستگاههای نمونه
برداری در جنوب شرقی دریای خزر (گهرباران)
Table 1: Geographical coordinates of sampling
stations in the Southeast of Caspian Sea
(Goharbaran).
عرض
طول
عمق
نوار/نیم
ایستگاه
(متر)
5

ʺ36˚ 82ʹ 93

ʺ53˚ 15ʹ 15

جغرافیایی

جغرافیایی

1

خط
ساحلی

ʺ36˚ 83ʹ 56

ʺ53˚ 18ʹ 08

ʺ36˚ 84ʹ 14

ʺ53˚ 21ʹ 27

2

غربی

5

3

شرقی

5

ʺ53˚ 24ʹ 56

4

ساحلی

5

ʺ36˚ 84ʹ 89

5

غربی

10

ʺ36˚ 85ʹ 02

ʺ53˚ 17ʹ 66

6

شرقی

10

ʺ36˚ 86ʹ 24

ʺ53˚ 24ʹ 14

7

غربی

15

ʺ36˚ 86ʹ 50

ʺ53˚ 17ʹ 26

8

شرقی

15

ʺ36˚ 87ʹ 02

ʺ53˚ 20ʹ 34

نتایج
در مجموع 279419 ،عدد نمونه با میانگین تراکم و زی
توده (خطای معیار )±بترتیب  1131/46±94/49عدد در
مترمربع و  0/558±0/045گرم در مترمربع مورد سنجش
قرار گرفتند .بررسی وضعیت تراکم و زیتوده در نیم خط
های مختلف نشان داد که نیم خط شرقی از تراکم
بیشتری برخوردار بود و ییشترین مقدار تراکم و زی توده
بترتیب در نیم خط شرقی با میانگین (±خطای معیار)
 1437/7±269/1عدد در مترمربع و  0/711 ±0/131گرم
در مترمربع بود (جدول  .)2بر اساس آزمون دانکن و آنالیز
میانگین تغییرات متغیرها اختالف معنیداری از نظر تراکم
و زی توده در نیم خط های شرقی و غربی یافت شد
(.)p>0/05
همچنین بررسی وضعیت تراکم و زیتوده در اعماق مختلف
نشان داد که عمق  10متر در ایستگاه  6و عمق  15متر
در ایستگاه  8دارای بیشترین تراکم و زی توده بودند،
بطوریکه در عمق  5متری ایستگاه  2دارای بیشترین تراکم
و زی توده را بخود اختصاص داده بود (شکل  .)1بر اساس
آزمون دانکن و آنالیز میانگین تغییرات متغیرها اختالف
معنیداری از نظر تراکم و زی توده در ایستگاههای
مختلف یافت شد ( .)p>0/05بررسی وضعیت تراکم و زی
توده  S. gynobranschiataدر ماههای مختلف نشان داد
که حداقل تراکم با میانگین  88/85±33/63عدد در متر
مربع در اردیبهشت و حداکثر تراکم با میانگین
 2473/62±412/03عدد در متر مربع در دی ماه بدست
آمد (شکل  )1و بر اساس آزمون دانکن و آنالیز میانگین
تغییرات متغیرها اختالف معنیداری بین تراکم در
ایستگاههای مختلف وجود داشت ( .)p>0/05بر اساس
آزمون دانکن ماههای مورد بررسی از نظر حضور گونه S.
 gynobranschiataبه سه گروه تقسیم شدند که در
گروه اول ماه های اردیبهشت ،تیر ،مرداد ،آذر ،اسفند و در
گروه دوم تیر ،مرداد ،اسفند ،فروردین ،خرداد ،مهر  ،ابان،
بهمن و در گروه سوم تنها دی ماه قرار گرفتند و اختالف
معنی داری از نظر تراکم و زی توده در ماههای مختلف
یافت شد (.)p>0/05
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جدول  :2میانگین تغییرات تراکم (عدد در متر مربع) و زی توده (گرم در متر مربع)  S. gynobranschiataدر نیم خط های مختلف در
جنوب شرقی دریای خزر (گهرباران)
-2

-2

Table 2: Average abundance (N.m ) and biomass (g.m ) of S.gynobranschiata in different transects in the Southeast
of the Caspian Sea (Gaherbaran).

نیم خط شرقی

نیم خط غربی
ایستگاه
1
2

تراکم
612/22 ± 157/63b
793/31±209/3b

زی توده
0/306±0/078b
0/397 ± 0/105b

5

961/89±289/18b

0/449±0/125b

6

7

983/37±134/28b

0/491±0/067

8

b

ایستگاه
3
4

تراکم
704/27±246/19b
722/56±132/44b

زی توده
0/352±0/123b
0/361±0/066b

2189/16±378/72a

1/094±0/189a

2134/79±318/67

1/039±0/148

a

a

حروف غیر همسان بیانگر اختالف معنیدار بین ایستگاههاست.

A

B

شکل  :1میزان تراکم و زی توده  S. gynobranschiataدر اعماق و ایستگاهها ( )Aو ماههای ( )Bمختلف در جنوب شرقی دریای خزر
(گهرباران)
Figure 1: Abundance and biomass of S. gynobranschiata at depths and stations (A) and different month (B) in the
)Southeast of Caspian Sea (Goharbaran

بررسی وضعیت تراکم و زیتوده  S. gynobranschiataدر
فصول مختلف نشان داد که بیشترین تراکم در زمستان با
میانگین  1550/08±183/17عدد در متر مربع و کمترین
مقدار با میانگین  539/88±91/80عدد در متر مربع در
تابستان بود (شکل  .)2اختالف معنیداری از نظر تراکم و
زی توده در فصول مختلف یافت شد ( .)p>0/05آزمون
دانکن و آنالیز بین میانگین تغییرات در فصول مختلف
تشان داد که تابستان و بهار در گروه اول ،بهار و پاییز در
گروه دوم و پاییز و زمستان در گروه سوم از نظر تراکم و
زیتوده قرار گرفتند .بررسی وضعیت میزان درصد مواد
آلی رسوبات در ایستگاههای مختلف ،نشان داد که با
افزایش عمق میزان آن افزایش یافت و میزان آن از -2/07
 0/96با میانگین  1/51±0/44درصد متغیر بود .بیشترین
70

میزان در ایستگاه  8و عمق  15متری بدست آمد و
کمترین مقدار در ایستگاه  2و عمق  5متر بود .بررسی
روابط بین میزان تراکم با مقدار مواد آلی رسوبات بستر
نشان داد که با افزایش مواد آلی میزان تراکم S.
 gynobranschiataافزایش داشت .بررسی برخی
پارامترهای فیزیکی و شیمیایی آب در ایستگاه و عمق
مورد مطالعه در شکل  2نشان میدهد که میزان درجه
حرارت آب در ایستگاههای مختلف  9/6-28/7درجه
سانتیگراد با میانگین  18/29±5/9سانتیگراد ،اکسیژن
محلول  5/76-12/7با میانگین  9/2±1/64میلیگرم در
لیتر و دامنه شوری  10/9 -14/3با میانگین 12/4 ±0/78
میلیگرم در لیتر متغیر بود.
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A

B

شکل  :2تغییرات تراکم و زی توده  S. gynobranschiataدر فصول ( )Aو برخی پارامترهای محیطی ( )Bدر اعماق مختلف در جنوب
شرقی دریای خزر (گهرباران)
Figure 2: The changes in the abundance and biomass of the S. gynobranschiata in the seasons (A) and some
environmental parameters (B) at different depths in the Southeast of the Caspian Sea (Goharbaran).

بر اساس آزمون دانکن و آنالیز بین میانگین تغییرات
اختالف معنیداری بین پارامترهای محیطی در
ایستگاههای مختلف یافت نشد ( )p<0/05اما این اختالف
در ماههای مختلف وجود داشت (.)p>0/05
آنالیز چند متغیره خوشهای براساس ضریب همبستگی
پیرسون بر روابط بین میزان تراکم و زی توده گونه S.
 gynobranschiataبا برخی از پارامترهای محیطی و

مواد آلی رسوبات بستر در عمق های مختلف نشان داد که
در گروه اول میزان زی توده با تراکم دارای بیشترین
همبستگی با  ،0/99در گروه دوم میزان مواد آلی رسوبات
بستر با شوری با  ،0/85در گروه سوم که شامل اول و دوم
بود با  ،0/715درجه حرارت با گروه سوم  0/36و
همیستگی معکوس ( ) -0/346بین اکسیژن محلول با
سایر گروهها داشت (شکل .)3

شکل  :3آنالیز خوشه ای چند متغیره بر حسب ضریب همبستگی پیرسون بر روی میزان تراکم گونه  S. gynobranschiataبا برخی
پارامترهای محیطی در جنوب شرقی دریای خزر (گهرباران)
Figure 3: Multivariate cluster analysis based on Pearson correlation coefficient on the abundance and biomass of S.
gynobranschiata with some environmental parameters in the Southeast of Caspian Sea (Goharbaran).
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بحث
در سالهای اخیر پرتارانی از خانواده  Spionidaeشناسایی
گردیدند و گونه  S. gynobranschiataبه عنوان موجود
غالب منطقه جنوبی دریای خزر گزارش گردید ( Taheri
 .)et al., 2009گونه  S. gynobranschiataبه طور
وسیعی در بستر نرم آلوده سواحل جنوبی گسترش مییابد
و احتماالً از طریق آب توازن کشتیها که به بنادر انزلی،
نوشهر و امیرآباد تردد میکنند ،وارد آبهای سواحل جنوبی
دریای خزر شده است و توانسته بخوبی سازگار شود و در
حال حاضر ،به عنوان موجود غالب منطقه جنوبی دریای
خزر مطرح شده و بیش از  60%از پرتاران را تشکیل داده
است (هاشمیان و همکاران ;1391 ،افرائی بندپی و
همکاران .)1396a ،خاستگاه اصلی این گونه در سواحل
اقیانوس اطلس در فلوریدا و خلیج مکزیک بوده است و
یکی از گونه های شاخص آبهای آلوده محسوب می شود
که در بستر نرم آلوده دریای مدیترانه زیست می کند
( .)Rice and Levin, 1998در ضمن ،این گونه از طریق
آب توازن کشتیها وارد بندر  Alsancakترکیه شده بود و
سپس وارد آبهای بندر ازمیر گردید ( (Cinar et al.,
 .2005در سواحل آبهای ترکیه میزان تراکم گونه S.
 gynobranschiataحدود  34200عدد در متر مربع و
زیتوده آن را  9/4گرم در متر بوده است که در زمستان و
تابستان بیشترین فراوانی را داشته است ( Cinar et al.,
S.
 .)2005در حالیکه میزان تراکم گونه
 gynobranschiataدر سواحل جنوبی دریای خزر 2084
عدد در متر مربع و زیتوده آن را 0/39گرم در متر مربع
ثبت شد (هاشمیان و همکاران .)1391 ،در مطالعه حاضر،
میزان تراکم و زی توده  S. gynobranschiataبترتیب
 1131عدد در متر مربع و  0/558گرم در مترمربع بدست
آمد که این امر میتواند به زمان و مکان نمونه برداری
بستگی داشته باشد .عوامل متعددی از جمله خصوصیات
در ترکیب گونهای و توزیع فراوانی اجتماعات کفزیان در
مناطق و زمان های مختلف دخالت دارند که از آن جمله
میتوان به خصوصیات زیستی ،ساختار بستر دریا ،فراوانی
غذایی و نقش تغذیهای ماهیان و خصوصیات فیزیکی و
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شیمیایی محیط زیست اشاره کرد ( Barnes and

 .)Hugses, 1987میزان تراکم و زیتوده ماکروبنتوزها با
نوع بستر و درصد مواد آلی آن ارتباط مستقیم دارد
( .)Gray, 1981در مطالعه حاضر ،بررسی برخی
پارامترهای فیزیکی و شیمیایی آب در نزدیکی بستر دریا
نشان داد که همبستگی مثبتی بین میزان تراکم S.
 gynobranchiataبا این پارامترها وجود دارد ،بطوریکه
با افزایش دما میزان تراکم آن افزایش یافته است.
بخصوص این موضوع برای ایستگاههای  6 ،4و  8که در
نیم خط شرقی قرار دارند ،می تواند به دلیل نزدیکی با
خروجی آب نیروگاه نکا باشد .فرشچی و همکاران ()1395
اعالم نمودند که آب گرم خروجی ناشی از نیروگاه سیکل
ترکیبی پره سر گیالن توانسته است بر میزان تراکم گونه
های ماکروبنتوز ،اثر گذارد و سبب افزایش تراکم آن در
ایستگاه ( 1محل خروجی آب گرم) شودکه با نتایج بدست
آمده در مطالعه حاضر مطابقت دارد .از نظر بومشناختی،
تغییرات کفزیان بوسیله مجموعه ای از پارامترهای دما،
شوری ،اکسیژن ،نوع بافت رسوب کنترل میگردد و تعیین
یک پارامتر به عنوان کنترل کننده امکانپذیر نیست
).(Vizakat et al., 1990در مطالعه حاضر ،بررسی روابط
بین تراکم و زی توده با پارامترهای محیطی در اعماق
مختلف بر اساس آنالیز خوشهای و ضریب همبستگی
پیرسون نشان داد که پارامترهای دما ،شوری و مواد آلی
رسوبات بستر با حضور گونه S. gynobranchiata
همبستگی مثبت داشته است بطوریکه اندازه دانهبندی
رسوبات بویژه سیلتی-کلی میتواند نقش مهمی در تراکم
این گونه به دلیل داشتن رژیم غذایی رسوب خواری و
معلق خواری داشته باشد .بخصوص در عمق  15متری
میانگین میزان درصد موادآلی در حد  2بوده است که می
تواند اثرات کمتری بر اکسیژن محلول آب گذاشته باشد و
سبب افزایش حضور این گونه در این مناطق باشد .نصراله
زاده و همکاران ( ،)1392بیان نمودند که اولین رده غالب
از نظر تراکم پرتاران بویژه گونه S. gynobranchiata
بوده و در اکثر فصول با متغیرهای محیطی ( ،pHدما،
اکسیژن محلول) رابطه مستقیمی داشته است که با نتایج
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تحقیق حاضر ،همخوانی دارد .محققین مواد آلی بستر را به
طور مستقیم یا غیر مستقیم منبع غذایی برای موجودات
بنتیک میدانند که افزایش آن سبب افزایش متابولیسم
موجودات کفزی میگردد ( )Gray, 1981و افزایش بیش
از حد مواد آلی به طور مشخص سبب کاهش اکسیژن و
منجر به خفگی شرایط محیط میگردد ( Pearson,
 .)1980بنتوزها بخصوص پرتاران در مواد آلی زیاد فراوانی
کمتری دارند ،بطوریکه مواد آلی بیش از  6%سبب
کمبود اکسیژن ( )anoxicمیگردد ( ‚Jayaraj et al.
 )2008و مواد آلی بیش از  %4اثر معکوس بر موجودات
ماکروبنتوز دارد .در بسترهایی با مواد آلی زیاد و همچنین
بسترهایی با مواد آلی کم حضور موجودات بنتوز ،ضعیف
میباشد و بسترهای دارای مواد آلی متوسط ،موجودات
بنتوز بیشتری دارند ) )Harkantra et al., 1982که
نتایج بدست آمده در مطالعه اخیر را تایید می نماید.
 )1980( Whitlatchاعالم نمود که جنس Strblospio
دارای خصوصیاتی نظیر فرصت طلبی ،مقاومت به افزایش
مواد آلی ،توان باال در استفاده از منابع و زیست در مساکن
متفاوت (توان رقابتی باال هنگام محدودیت منابع غذایی)
میباشد که سرانجام سبب غالبیت و تکثیر زیاد این جنس
به خصوص در محیط های آلوده و تحت تنش میگردد.
افرائی بندپی و همکاران ( )1396bگزارش نمودند که در
سواحل گهرباران تعداد  24گونه از ماکروبنتوز شناسایی
شدند که گونه  S. gynobranschiataبا  %51/5بیشترین
فراوانی را از نظر تراکم بخود اختصاص داد .در حال حاضر،
این گونه ( )S. gynobranschiataدر دریای مدیترانه،
دریای سیاه و دریای خزر گسترش دارد ،بطوریکه برای
اولین بار در سواحل آبخازیا ( )Abkhazia coastدر خلیج
سوخوم در دریای سیاه با میانگین تراکم  150±10/8عدد
در متر مربع گزارش شد ( Selifonova and Bartsits,
 . )2018همچنین اولین گزارش از S. gynobranchiata
در دریای سیاه از رسوبات آلوده در خلیج Novorossiysk
بوده است ( )Murina et al., 2008و سپس در ترکیه و
دریای اژه ( ،)Cinar et al., 2005خلیج سواستوپول
( )Sevastopol Bayدر کریمه ()Boltacheva, 2008
ثبت شده است ( .)Syomin et al., 2017در مطالعه
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حاضر ،نتایج نشان داد که میزان تراکم
 gynobranschiataدر ماههای مختلف دارای نوساناتی
بوده ،بطوریکه از  89عدد در متر مربع در اردیبهشت تا
 2473عدد در متر مربع در دی متغیر بوده است که این
امر میتواند به دلیل برخی پارامترهای محیطی ،درصد
مواد آلی و قابل دسترس بودن مواد غذایی باشد .بنابراین،
افزایش حضور این گونه بدلیل مهاجم بودن میتواند در
دراز مدت بر سایر موجودات بنتیک که نقش بسیار مهمی
در تغذیه ماهیان اقتصادی دریای خزر دارند ،مؤثر باشد.
بررسی کلی نتایج مطالعه حاضر نشان میدهد که گونه S.
 gynobranschiataبیشترین فراوانی را در فصل زمستان
بویژه در دی ماه داشت که این امر میتواند به دلیل تغییر
فصل و شروع طوفانهای دریایی ،اختالل آب و اثرات آن
بر بستر دریا و ایجاد فعالیتهای آشفتگی زیستی
( )Bioturbationو به دنبال آن تغذیه باشد .همچنین
همبستگی مثبتی که بین مواد آلی رسوبات بستر و
فاکتورهای فیزیکی و شیمیایی آب با عمق و تراکم گونه
 S. gynobranschiataوجود داشت ،میتواند به
خاستگاه اکولوژیک این گونه در مناطق با بستری از جنس
سیلتی-کلی که اندازه ذرات آن کمتر از  63میکرون می
باشد ،بستگی داشته باشد .در عین حال ،برای بدست
آوردن اطالعات دقیقتر از وضعیت بزرگ بیمهرگان کفزی
با توجه به برنامه آبزیپروری دریایی و پرورش ماهی در
قفس از سوی شیالت ایران در بخش جنوبی دریای خزر و
اثرات احتمالی آن نیاز به تحقیق بیشتر و مستمر می
باشد.
S.

تشکر و قدردانی
این تحقیق بخشی از گزارش نهایی بررسی ارتباط بین
پارامترهای زیستی در آبهای جنوب شرق دریای خزر
(گهرباران) با کد  4-76-12-95101میباشد که از سوی
موسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور تصویب شد .از
ریاست محترم موسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور تشکر
میگردد .از همه کارشناسان بخش که در تهیه این مقاله
همکاری داشتند ،سپاسگزاری مینماییم .از آقای کاردر به
جهت شستشو و جداسازی نمونهها قدردانی میشود.
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Abstract
This study was carried out in line with the Caspian Sea water transportation program to the
central plateau on the Southeast shores of the Caspian Sea (Goharbaran region) since 20132014. Sampling was performed monthly and there were 8 stations at depths of 5, 10 and 15
meters in 2 transects. The purpose of this study was to investigate the relationships between
some physico-chemical parameters of water and total organic matter, distribution, abundance
and biomass of Streblospio gynobranchiata (Spionoidae) in the different depths. The results
showed that the highest abundance and biomass were in the Eastern transect with mean
1437.1±269.17 ind.m-2 and 0.711±0.131 g.m-2, respectively. A positive correlation was found
between the abundance and biomass of S. gynobranchiata with TOM and at 0.01 level,
salinity and water temperature at 0.05 level based on Pearson correlation test. The abundance
and biomass of S. gynobranchiatain different seasons was fluctuating, with the highest
abundance 1550.08±185.22 ind.m-2 and 0.775±0.09 g.m-2 recorded in winter and in January,
respectively. So there was a significant difference between the abundance and biomass in
different months (p<0.05). This could be due to the approach to the period of water disruption
following the seasonal changes and the creation of a bioturbation in the seabed and a deposit
feeder species.
Keywords: Abundance, Biomass, Physico-chemical, S. gynobranchiata, Caspian Sea
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