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در های پرورش ماهی در محل استقرار قفس بزرگ بی مهرگان کفزیتوده جوامع و زی تراکمشناسایی، تعیین 
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 چکیده

ها، مطالعه اثرات آن بر تیموازات این فعال نساني دارند، لذا بهپروری اهمیت زیادی در تامین پروتئین جامع ایهای آبزتیامروزه فعال

در 1939-39مهرگان کفزی در سال يتوده جوامع بزرگ بیو ز تراکمرسد. شناسایي، تعیین يبوم سامانه دریا ضروری به نظر م

بردار ورش ماهي با استفاده از نمونهپر یهاایستگاه در سه جهت اطراف قفس 11صورت ماهانه در کالرآباد(، به منطقهدریای خزر )

Van Veen  به همراه رده ه کفزیمهریگونه بزرگ ب 3مترمربع با سه تکرار انجام شد. در مجموع  399/3با سطح مقطع 

Oligochaeta  مهرگان کفزی نسبت به کل جمعیت در طول دوره نمونهيغالب بزرگ ب یهاگروه تراکمشناسایي شدند. درصد

درصد، راسته کوماسه  73/1( با Oligochaetaتاران )درصد، رده کم 87/39( با Polychaetaتیب رده پرتاران )به تر یبردار

(Cumacea با )99/3 ( درصد، راسته مژه پایانCirripedia با )یادرصد، دوکفه 91/3( هاBivalvia با )ان یدرصد، جور پا 91/3

(Amphipoda با )1/3 ( درصد و راسته دوباالنDiptera )39/3  مهرگان يجمعیت کل بزرگ ب تراکمدرصد ثبت شد. حداکثر

 عدد 1933در مترمربع در ماه شهریور )سه ماه پس از پایان دوره پرورش( در ایستگاه شاهد و حداقل آن با  عدد 9/9138کفزی با 

گرم  33/13در ماه دی با  نیزتوده یثر زها )سایه قفس(؛ حداکمتری از قفس 9در مترمربع در ماه دی )اول دوره پرورش( در فاصله 

 ها مشاهده شد.گرم در مترمربع در سایه قفس 17/1در مترمربع و حداقل آن هم در ماه اسفند )اواسط دوره پرورش( با 

 دریای خزر ،کالرآبادتوده، ی، زتراکم: بزرگ موجودات کفزی، تنوع، کلمات کلیدی
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 :مقدمه

ازهای آن بوده است. امروزه با توجه به یترین نهای آبي از اساسيستمیخاکي، وابستگي به آب و اکوساز زمان حیات بشر در این کره 

اند. لذا بررسي کمي و کیفي این منابع، دهیها دستخوش تغییرات فراوان گردستمیپیشرفت صنعت و افزایش جمعیت، این اکوس

تواند به ما در مدیریت منابع کمک ير است. آگاهي از این مسائل میذناپباهدف توسعه پایدار برای نسل حاضر و آتي امری اجتناب

که موجودات  يمحیطي بدهد. مطالعات بیولوژیک، در حالتستیکرده و شناخت بیشتری جهت هرگونه استفاده با حداقل خطرات ز

تواند سیمای حقیقي از ياند، مدادهآبزی در یک محل ساکن و دائماً در جریان دگرگوني زیستگاه قرار داشته و به آن واکنش نشان 

 (.1933وضعیت اکولوژیکي محیط را آشکار سازد )قاسمي و همکاران، 

ن منبع غذایي آبزیان هستند که نقش کلیدی در زنجیره یتر)ماکروبنتیک( مهم مهرگان کفزیبنا بر عقیده دانشمندان، بزرگ بي

ها صدمات زیانباری را به این زیست آنطیهای انساني در محر ناشي از فعالیتکه هر گونه تغییینحوکنند، بهيها ایفا مغذایي آب

شود بلکه بسیاری از فرایندهای فیزیکي، يغذایي آن محدود نم یهابه ارزش بزرگ موجودات کفزیکند. اهمیت ياجتماعات وارد م

بي در نتیجه اثرات متقابل با سیستم بنتیک تنظیم های آستمیها یا خورها و اکوسجیشناسي و زیستي در دهانه خلنیشیمیایي، زم

مهرگان کفزی بر این فرض استوار است که مناطقي که تحت تأثیر عوامل آالینده يابد. استفاده از بیيشود یا تغییر شکل ميم

ناطقي که تحت فشار غیر مقاوم یا حساس در آنجا غلبه دارند و برعکس م یهاهای کفزیان بیشتری داشته و گونهنیستند، تاکسون

پروری در این یبا توجه به فعالیت آبز (.1931اند )دشتي و همکاران، مقاوم غالب یهاآلودگي قرار دارند تنوع کمتری داشته و گونه

پروری مکان مناسبي برای مقایسه متغیرها نسبت به منطقه شاهد باشد. زیرا یآبز یهارسد محل استقرار قفسيمنطقه، به نظر م

 و تنوع تراکم،متر از لحاظ  1333تاثیر در مقایسه با مناطق مجاور تا فاصله  تحت احتماالً  یعنوان منطقهها بهاحداث قفس محل

 (.1931داد و همکاران، تواند مورد مقایسه و بررسي قرار گیرد )يمهرگان متوده بزرگ بي زی

توده  بزرگ موجودات بنتیکي در محل استقرار پرورش ماهي در قفس  در بررسي پراکنش، تراکم و زی (1939پرافکنده و همکاران )

متری از قفس به 933و  93فاصله  های پرورشي و بابا تعیین سه ایستگاه در محل استقرار قفس1931در سال  در منطقه کالرآباد،

ها ستقرار قفس کمتر از سایر ایستگاهتوده بزرگ موجودات کفزی در ایستگاه محل ایعنوان منطقه شاهد بیان داشتند که تراکم و ز

تواند به فعالیت پرورش ماهي در قفس و اثرات آن بر موجودات کفزی بستگي داشته باشد. همچنین اظهار داشتند که بود که مي

سطح و  پرتاران جمعیت غالب بزرگ موجودات کفزی را به خود اختصاص دادنداز  gynobranchiata  Streblospioگونه 

محیطي  یستزی شرایط  مطالعه(، طی 5931کریمیان و همکاران ) .باشدياکوسیستم به سمت یوتروفي شدن متمایل م تروفیکي
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 عنوان بهی جنوبي دریای خزر  ، حوضهآباد عباسی  ( در منطقهOncorhynchus mykiss) کمان ینرنگی آال قزلپرورش در قفس 

است، نشان دادند که فعالیت پرورش   این پژوهش در کالرآباد بوده ر ادامه قسمتي از طرح موسسه تحقیقات علوم شیالتي کشور و د

های آبي  ی پرورش و جریان ، به دلیل تراکم پایین ماهي، کوتاه بودن طول دورهآباد عباسکمان در منطقه  ینرنگی آال قزلدر قفس 

( در بررسي ساختار جمعیت بزرگ 1939مکاران )افرایي بندپي و ه. ي داشتجزئقوی فقط بر بعضي عوامل کیفي آب تأثیر نسبتاً 

های پرورش ماهي در راستای برنامه استقرار قفس های  مهرگان کفزی در سواحل جنوبي دریای خزر به منظور استقرار قفس بي

با  به عنوان گونه غیر بومي Streblospio gynobranchiataی  پرورش ماهي در سواحل جنوبي دریای خزر نشان دادند که گونه

ی پرتاران غالب جمعیت بزرگ بي مهرگان کفزی را در سواحل جنوبي دریای خزر به خود  قدرت سازش پذیری باال از راسته

خود اثرات پرورش در قفس را بر جوامع کفزی با استفاده از شاخص زیستي  ی ( در مطالعه1311و همکاران )  Jahaniاختصاص داد. 

BOPA
متری از قفس )شاهد( بررسي کردند. نتایج  933متری و  93فاصله صفر متر )زیر قفس(، ایستگاه به  9در خور غزاله؛ 1

ژه ایستگاه یوهای دیگر به حاصل از این مطالعه نشان داد که فراواني، بیوماس و شاخص تنوع در ایستگاه زیر قفس کمتر از ایستگاه

ها شرایط زیستي بدی  موجود نشان داد که تمام ایستگاه های با دستورالعمل BOPAشاهد بود. مقایسه نتایج به دست آمده از 

( با 1931شربتي و همکاران )ها از آلودگي بیشتری برخودار بود.  داشتند، خصوصاً ایستگاه زیر قفس نسبت به سایر ایستگاه

تان( نشان دادند که شناسایي، تعیین فراواني و زیتوده جوامع ماکروبنتیک در آبهای ساحلي جنوب شرقي دریای خزر )استان گلس

( به منظور 1973نبوی و همکاران )بیشترین و کمترین فراواني بدون تفاوت معني دار به ترتیب در فصل تابستان و پائیز بدست آمد. 

ایستگاه  چهارخور غزاله )خور موسي( از در پرورش ماهي  یها( در زیر قفسPolychaetesبررسي تغییرات فراواني و تنوع پرتاران )

)زیر قفس( تا  1از ایستگاه  یا. نتایج نشان داد که تنوع گونهدادندبرداری انجام متری از قفس نمونه 933زیر قفس تا فاصله  از

رسیده است. میانگین درصد مواد آلي در رسوبات خور  11/3به  91/3و غالبیت از  11/1به  83/1متری از قفس( از  933) 9ایستگاه 

رصد تخمین زده شد که ایستگاه شاهد کمترین و بیشترین مقدار را به ترتیب در آبان و مرداد ماه نشان ( د18/1-11/19با دامنه )

و  1( نشان داد که کمترین مقدار در ایستگاه 81/9-98/38رس را با دامنه ) –بندی رسوبات میزان درصد سیلت داد. آنالیز دانه

فیت آب و رسوبات ی( در بررسي اثرات پرورش ماهیان دریایي بر ک1339) و همکاران Lamثبت شد.  9بیشترین مقدار در ایستگاه 

 یپروریاز اثرات آبز یا( به مطالعه1333و همکاران ) Karakasisبستر، کاهش در جوامع بنتیک و اکسیژن محلول را بیان داشتند. 

                                                           

1Benthic Opportunistic Polychaetes Amphipod  
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ها و متغیرهای ت بررسي از ماکروفونجه یبرداردر قفس بر بستر دریا در سه منطقه از سواحل مدیترانه پرداختند. نمونه

متر ایستگاه شاهد( در هر سه منطقه انجام  1333متر و  133متر،  93متر،  19ایستگاه )صفر متر زیر قفس،  پنجژئوشیمیایي از 

ای دیگر،  و جمعیت ماکروفونا در اطراف قفس بیشتر بود. طي مطالعهطور کلي نتایج نشان داد که تغییرات فصلي ژئوشیمي گرفت. به

برابری در فراواني و  7ای در کانادا، منجر به کاهش اچهیمهرگان کفزی در کمان روی ساختار جمعیتي بي آالی رنگین پرورش قزل

متری، دو ماه بعد از دوره پرورش  99 ی های پرورشي در مقایسه با فاصله مهرگان کفزی زیر قفس ای بي همچنین کاهش غنای گونه

مهرگان کفزی با فاصله از قفس و متغیرهای  تغییرات در فراواني بي %81تعیین گردید که  PCA فاده از آزمون شد. همچنین با است

 (.Rebecca, 2009ابد )ی ها کاهش مي متری از قفس 19بیشتر از  ی شیمیایي مرتبط بود که این اثرات نیز محلي بوده و با فاصله

محدودیت آب شیرین، رویکرد سازمان شیالت ایران به توسعه پرورش ماهي در قفس  با توجه به نیاز توسعه آبزی پروری در کشور و

تعیین پژوهش حاضر با هدف بررسي شناسایي، در محیط دریا معطوف شده است. این توسعه نیاز به تحقیقات گسترده ای دارد. لذا 

به منظور  تعیین یکي از شاخص های مهم زیستي  مهرگان کفزی در منطقه جنوبي دریای خزر )کالرآباد(يتوده بزرگ بیو ز تراکم

 انجام شد. در سنجش کیفي محیط پیرامون قفس های شناور پرورش ماهي قزل آالی رنگین کمان

 

 مواد و روش کار

(. منطقه 1) شکل  واقع در جنوب دریای خزر در استان مازندران انجام شد در منطقه کالرآباد 1939-39این تحقیق در سال 

 جدولدقیقه طول شرقي قرار دارد )  17درجه و  91دقیقه عرض شمالي و  93درجه و  91د واقع در شهرستان چالوس در کالرآبا

1.) 
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 1141-49 (کالرآباد) خزری ایدری جنوب درسواحلی ماه پرورش استقرارقفس درمحل مطالعه مورد منطقه تیموقع. 1 شکل

 

برداری، در محل سایت استقرار قفس پرورش ماهی در سواحل جنوبی دریای خزر  ههای نمون . نقاط مختصات جغرافیایی مکان1جدول 

 1141-49)کالرآباد(. 

 جهت فاصله از قفس )متر( (Nعرض جغرافیایي ) (Eطول جغرافیایي )

ʺ93'19°91  "99'99°91 9  

 شرق 93 99°91'99" 19°91'91ʺ

ʺ99'19°91 "99'99°91 133  

ʺ38'11°91 "99'99°91 1333  

ʺ17'19°91 "91'99°91 9  

 غرب 93 99°91'99" 19°91'19ʺ

ʺ13'19°91 "99'99°91 133  

ʺ99'19°91 "93'99°91 1333  

ʺ11'19°91  "91'99°91      9  

ʺ17'19°91  "93'99°91  جنوب 93 

ʺ19'19°91  "99'99°91  133  

ʺ11'19°91  "31'99°91  1333  

شدند. در  ( مستقرOncorhynchus mykissکمان )نیرنگ یآالماهي قزل پرورش ماهي در این منطقه، جهت پرورش یهاقفس

)سمت ساحل(  به سمت شرق، غرب و جنوب یه جهت اصلي ،آب دائمي وزش باد و جریان عمومي جهتبا توجه به این تحقیق 

در سایه قفس  يرش ماهپرو یهاایستگاه اول نزدیک قفس در هر جهت چهار ایستگاه در نظر گرفته شد. در نظر گرفته شد. قفس

عنوان ایستگاه شاهد متری و ایستگاه چهارم که به 133متری، ایستگاه سوم در فاصله  93متری(، ایستگاه دوم در فاصله  9)فاصله 

 (.1)شکل  انتخاب شدندمتری از ایستگاه اول  1333در فاصله 

مترمربع انجام گرفت. از هر ایستگاه سه نمونه رسوب برای  399/3برداری از رسوب با استفاده از گرب ون وین با سطح مقطع نمونه

 933مهرگان کفزی با استفاده از الک يمهرگان کفزی برداشت شد. نمونه رسوب حاوی بزرگ بيجداسازی و شناسایي بزرگ ب

رت چشمي و با صوها بهدرصد تثبیت و به آزمایشگاه منتقل شد. سپس نمونه چهارمیکرون شستشو داده شد و توسط فرمالین 

جهت شناسایي  (.Eleftheriou and Mcintyr, 2005از رسوبات تفکیک گردید ) SMZ800میکروسکوپ مدل استریواستفاده از 

ها شمارش و پس از  همچنین تعداد گونه (.Birshtain, 1968مهرگان دریای خزر استفاده شد )يها از کلید شناسایي اطلس بنمونه

 (.1933ها محاسبه شد )هاشمیان و همکاران،  گرم( وزن تر آن 331/3با ترازوی حساس دقت )خشک کردن روی کاغذ صافي 
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در یک طرح آماری این بررسي انجام شد.  نسخه بیست SPSSافزار آماریآمده با استفاده از نرمدستبه یهاتجزیه و تحلیل داده

ها بررسي و سپس جهت بررسي اسمیرنف نرمال بودن داده –گروف با استفاده از آزمون کلموابتدا در  انجام شد. بلوک کامل تصادفي

استفاده گردید. همچنین جهت ( One Way ANOVA)طرفه ها از آنالیز واریانس یکستگاهیها در بین اداری دادهياختالف معن

 تحتها انگینیمقایسه ماز  یبردارمختلف نمونه یهاو زمانتراکم وزیتوده بزرگ بي مهرگان کفزی در سه جهت اصلي مقایسه 

استفاده  EXCELی افزارنرم یها از بستهها و ترسیم شکلدرصد استفاده شد. جهت محاسبه داده 9آزمون دانکن در سطح احتمال 

 شده است. 

 

 :و بحث نتایج

حد رده صورت  در Oligochaetaگونه شناسایي شدند و شناسایي گروه  3مهرگان کفزی در مجموع يدر بررسي اجتماعات بزرگ ب

ها مهرگان کفزی را تشکیل داد و از بین آندرصد از بزرگ بي 87/39گونه تشکیل شد که  سهاز Polychaeta گرفت. رده 

Streptolisbio gynobranchiata  وkowalewskii Hypaniola  را داشتند.  تراکمبیشترینOligochaeta  که در حد رده

درصد از  1/3دو گونه شناسایي شد که  Amphipodaجمعیت را تشکیل دادند. از راسته  درصد از کل 73/1شناسایي شد و در کل 

 تراکمدرصد از  99/3بود که  graciloiedes Pseudocumaدارای یک گونه  Cumaceaجمعیت را به خود اختصاص داد. راسته 

 تراکمدرصد از  39/3ناسایي شد و تنها ش Chironomidaeخانواده  Dipteraاز راسته  مهرگان کف زی را تشکیل داد.بزرگ بي

درصد از  91/3شناسایي شد و  improvises Balanusیک گونه  Cirripediaمهرگان کفزی را تشکیل داد. از راسته بزرگ بي

مهرگان کفزی را تشکیل داد که شامل یک گونه بزرگ بي تراکمدرصد از  Veneroida 91/3را داشتند و راسته  تراکم

Cerastoderma glaucum  (.9و 1بود )شکل 
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 1141-49خزری ایدری جنوب سواحل کالرآباد،پیرامون قفس پرورش ماهی در منطقه  کفزی مهرگانبی بزرگ تراکم درصد :2شکل

 

 

 1141-49 خزری ایدری جنوب سواحل کالرآباد،پیرامون قفس پرورش ماهی در  منطقه  کفزی مهرگانبی بزرگ دهتوزی درصد: 1 شکل
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 یبردارنمونه ی مختلفهامهرگان کفزی در ماهبزرگ بی تراکم یرات تغی

های مورد مطالعه نشان داد که بیشترین تراکم ستگاهیو ا یبردارنمونه یهامهرگان کفزی در ماهتوده بزرگ بيیو ز  تراکمتغییرات 

)ماه  یبردارتوده در اولین دوره نمونهیو بیشترین زها( متری از قفس 1333)ماه شهریور( در ایستگاه شاهد ) یبرداردر پایان نمونه

  (.9)شکل. ها مشاهده شدمتری از قفس 133دی( و در ایستگاه 

 

ی مختلف پیرامون قفس پرورش ماهی در منطقه هاماه در کفزی مهرگانبی بزرگ( درمترمربع گرم) تودهیز و( درمترمربع عدد)تراکم : 9شکل

 1141-49 خزری ایدری جنوب سواحل کالرآباد،

 یبردارنمونه مختلف هایمهرگان کفزی در ایستگاهتوده بزرگ بییو ز تراکمتغییرات 

کمترین تراکم در سایه . به طوریکه را نشان دادتغییراتي های مختلف توده موجودات کفزی در ایستگاهدر این بررسي تراکم و زی

دوره پرورش )ماه دی( و اواسط دوره پرورش )ماه اسفند( مشاهده شد که این  متری از قفس( به ترتیب در ابتدای 9فاصله ها ) قفس

توده بیشترین و کمترین میزان به ترتیب در از نظر زی (.9 .تواند به دلیل فعالیت پرورش ماهي در قفس باشد )شکليموضوع م

در  Cerastoderma glaucumگونه ل حضور تواند به دلی، جاییکه مي(9)شکل. ها بوده استمتری و در سایه قفس 133ایستگاه 

های ها باشد. بزرگ جثه بودن و مقاوم بودن گونه فوق به شرایط ناپایدار حاکم بر محل استقرار قفسمتری از قفس 133ایستگاه 
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توده سبب افزایش زی احتماالً ،ها به این نقطه  توسط جریانات آبيدریایي و جابجایي و حمل بیشتر مواد آلي از محل استقرار قفس

 گردید.

 

مختلف پیرامون قفس پرورش ماهی در ی هاستگاهیا در کفزی مهرگانبی بزرگ( درمترمربع گرم) تودهیز و( درمترمربع عدد) تراکم: 5شکل

 1141-49 خزری ایدری جنوب سواحل کالرآباد،منطقه 

ها( تنها برای ستگاهیمختلف )ا یهاها( و مکانها )فصلر زمانمختلف د یهاگونه تراکمنتایج نشان داد که درصد تغییرات  همچنین

با  .gynobranchiata S(. گونه P<39/3دار آماری بود )يدارای اختالف معن kowalewskii .Hو .gynobranchiata  Sدو گونه 

وره پرورش )ماه اردیبهشت( % در پایان د 38/81با  .kowalewskii Hبرداری )ماه شهریور( و گونه  در آخرین نمونه % 99/31

 در کل دوره دارای تغییرات Oligochaetaو  diversicolor Hedisteی هارا به خود اختصاص دادند و گونه تراکمبیشترین درصد 

 (.1کمي بودند )جدول  تراکمي
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 در کفزی مهرگان یب  بزرگ بغال گروه های (استانداردی خطا ± نیانگیم)( درمترمربع تعداد) تراکم تغییرات ماهانه. 2جدول 

 1141-49 خزری ایدری جنوب سواحل کالرآباد،پیرامون قفس پرورش ماهی در منطقه  مختلفی ها ستگاهیا

 فاصله

 )متر(

   ماه  گونه

 شهریور اردیبهشت اسفند دی  

 S .gynobranchiata 87/117±1893(81/83)% ab 97/119±1193(13%) ab 98/19±833(93/19)% b 18/1117±9193(17/73)% a 

9 H.kowalewskii 97/99±983(39/18)% bc 89/197±133(9/99)% ab 93/933±1913(38/81)% a 99/31±173(39/9)% c 

 H.diversicolor 13±93(79/1)% a 99/11±93(1%) a 31/91±73(91/1)% a 18/3±11/11(18/3)% a 

 Oligochaeta 91/18±93(97/1)% a
 73/17±11/11(1%) a 77/13±11/91(19/1%) a 13/111±133(93/9)% a 

 S .gynobranchiata 37/919±1393(13/81)% ab
 37/999±1393(19/97)% b 79/173±1313(19/18)% ab 98/779±9993(11/73)% a 

93 H.kowalewskii 93/193±933(33/19)% bc
 39/181±1933(99/99)% ab 11/999±1983(39/11)% a 31/91±183(93/9)% c 

 H.diversicolor 13±93(93/1%) a
 19/99±13(11/1)% a 91/18±13(11/1)% a 39/91±93(13/1)% a 

 Oligochaeta 71/99±173(83/1)% a
 99/17±99/19(89/3)% a 97/99±83(73/1)% a 31/91±113(79/1)% a 

 S .gynobranchiata 37/139±1193(17/89)% a
 193±1133(71/91)% b 13/139±1133(93/13)% b 13/993±1713(99/31)% a 

133 H.kowalewskii 39/111±993(31/19)% a
 11/139±1933(19/99)% a

 99/819±1333(78/19)% a 79/139±113(19/9)% a 

 H.diversicolor 13±93(39/1)% a
 19/99±13(33/1)% a 91/18±13(99/3)% a 39/91±93(91/1)% a 

 Oligochaeta 93/39±113(81/9)% a
 99/17±99/99(19/1)% a 97/131±113(19/9)% a 97/17±99/99(37/3%) a 

 S .gynobranchiata 31/119±1113(97/89)% b
 73/971±1973(17/93)% b 89/133±893(11/19)% b 93/1381±9913(31)% a 

1333 H.kowalewskii 91/111±913(19/13)% ab
 39/118±1133(38/91)% a 11/999±1373(99/13)% a 98/19±193(11/1)% b 

 H.diversicolor 97/17±99/99(93/1)% a
 13±93(91/1)% a  99/11±93(99/1)% a 39/91±193(97/1)% a 

 Oligochaeta 39/91±83(17/9)% a
 71/99±13(19/1)% a 99/11±193(11/9)% a 71/13±113(81/1)% a 

و تحت آزمون  39/3مهرگان کفزی در سطح  بي های غالب بزرگ  گونه تراکمدار بین حروف انگلیسي متفاوت در هر ستون و سطر بیانگر وجود اختالف معني

 باشد. انکن ميد

 صورت افقيها بهانحراف معیار بیان شده است. حروف التین:. مقایسه میانگین ±صورت میانگین ها بهداده

 

را به خود  تراکمبیشترین  یبرداردر تمام فصول نمونه .gynobranchiata Sمهرگان کفزی شناسایي شده گونه يدر بین بزرگ ب

وع به این دلیل باشد که این گروه از نظر تحمل شرایط مختلف اکولوژیک مقاوم به شرایط اختصاص داده بود که شاید این موض

محیطي و نوع بستر بوده و به زندگي در شرایط متفاوت آب و نوع بستر عادت کرده است. همچنین شاید بتوان علت آن را تهاجم 

ری یپذتواند به دلیل قدرت سازشيپرتار دانست که م یهارماین کرم پرتار به دریای خزر و رقابت بر سر غذا و زیستگاه با سایر ک

 (،1973)نبوی و همکاران  (1311و همکاران )  Jahaniبومي بیان نمود که با مطالعات  ریعنوان گونه غاین گونه در دریای خزر به

( و 1939نصراله زاده و همکاران ) ینتایج مطالعه همخواني دارد.( 1939)و پرافکنده و همکاران  (1939افرایي بندپي و همکاران )

کنندگان رسوب هیعنوان تغذبه Oligochaeta رده  و.gynobranchiata  Sدیگر مطالعات پیشین نیز بیانگر جایگزین شدن گونه 
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ن بدان (. ای1931 ؛ نصراله زاده ساروی و همکاران،1313باشد )روحي و همکاران، يکراستاسه )تغذیه از مواد معلق( م یبجای رده

يمعناست که در رسوب میزان قابل توجهي مواد آلي وجود دارد. یعني سطح تروفیکي اکوسیستم به سمت یوتروفي شدن متمایل م

  تایج مشابه در مطالعه خود دست یافتند. ننیز به ( 1939)پرافکنده و همکاران باشد، 

، در فصل تابستان به دست آمد که علت این افزایش در فصل جامعه ماکروبنتوز در بین فصول تراکم بیشترین ،جینتا به توجه با

توان این گونه توجیه کرد که افزایش دما در این فصل با افزایش تولید فیتوپالنکتوني همراه يتابستان نسبت به سایر فصول را م

. همچنین در این دوره زماني، گیردياست در نتیجه با ریزش این تولیدات، مواد غذایي بیشتری در اختیار این موجودات قرار م

ابد. یيها نیز افزایش مدمثل افزایش یافته، بدین ترتیب، تراکم و پراکنش آنیهای زیستي این موجودات از قبیل تغذیه و تولتیفعال

يم به دست آمده است که علت این امر احتماالً ماه دی و ابتدای شروع پرورش ماهي در قفسدر  تراکمدر این بررسي کمترین 

 باشد.( مي1931تواند به تغذیه ماهیان از ماکروبنتوزها مربوط باشد که این نتیجه مشابه با نتایج شربتي و همکاران )

ی پرتاران  رده، ترکیبات رسوبات کف و میزان کافي از مواد آلي، زیستگاه و منابع غذایي مناسبي را برای مطالعه موردی  حوضهدر 

یش بار مواد آلي و تنش در بوم افزا برتواند شاهدی  يم .gynobranchiata Sظهور و افزایش تراکم  فراهم نموده است. ضمن آنکه

در فصول پائیز، زمستان و بهار با توجه بنابراین . (1971)طاهری و همکاران، باشد  1973ی  دههاز  خصوص بهی دریای خزر  سامانه

ت یگرفتن محیط آبي میتوان گفت که درصد مواد آلي رسوبات و در نهار قرار یدریایي و تحت تأث یهابه ماهي دار بودن قفس

پرافکنده و ( و 1311و همکاران )  Jahaniجمعیت کفزیان دستخوش تغییر قرار گرفتند که این نتیجه در راستای نتایج مطالعه 

 باشد. يم (1939) همکاران

دار ياختالف معن یبرداردر مقایسات زماني و مکاني در نمونه Oligochaetaی و رده .diversicolor H  در ارتباط با گونه غالب

رسد تغییرات ناشي از پرورش ماهي يتوده مشاهده نگردید. با توجه به این تغییرات اندک، به نظر میو ز تراکمآماری در ارتباط با 

دو گروه از جوامع بزرگ یولوژیکي باالی این اعمال نکرد که شاید به دلیل سازگاری و مقاومت فیز هاآندر قفس تغییری در ساختار 

 (.1939به شدیدترین تغییرات محیطي در انواع رسوبات تحت استرس باشد )کریمیان و همکاران، مهرگان کفزی  بي

ع غالبیت گروه پرتاران و کاهش تنو یدهندهمهرگان کفزی نشانبزرگ بي تراکمتغییر درصد ترکیب با توجه به نتایج بدست آمده از 

های ناپایداری و بیانگر ژگيین ویترجمله مهم طلب ازمقاوم و فرصت یهاگروه تراکمدر این منبع آبي است. کاهش تنوع و غالبیت 

 (.1939)نصراله زاده و همکاران،  وضعیت نامطلوب در اکوسیستم است

جریانات آبي است که مانع از تهموثر باشد،  مي تواندهای مختلف ستگاهیدار بین ايکي از عوامل مهمي که در عدم تغییرات معنی

 نسبتبه یک مورد بررسي در این مطالعه ها ستگاهیجه تمامي اینت و در ها شدهقفس پیراموننشست سریع غذا و ضایعات آن در 
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مختلف پیرامون ( بر اثر پرورش ماهي در قفس در ایستگاه های 1939کریمیان و همکاران ) با مطالعاتتحت تأثیر قرار گرفتند، که 

 در منطقه عباس آباد استان مازندران مطابقت دارد. قفس های شناور

 یافته پژوهشي

پرتاران فراهم  یمنابع غذایي مناسبي را برای رده و میزان کافي از مواد آلي، زیستگاه، ی مورد مطالعه ترکیبات رسوبات کفدر حوزه

ش بار مواد آلي و تنش در بوم سامانهیتواند شاهدی بر افزايم .gynobranchiata Sنموده است. ضمن آنکه ظهور و افزایش تراکم 

 یهاتوده در محل استقرار قفسیو ز تراکممیزان (. 1971باشد )طاهری و همکاران،  1973 یخصوص از دههدریای خزر به ی

نشست مواد دلیل فعالیت پرورش ماهي و تهتواند به يهای مورد مطالعه بود که مستگاهیمراتب کمتر از سایر ا پرورش ماهي به

و  کریمیان عهشده است که با مطال استقرار از محل مهرگان کفزیبزرگ بيکه سبب دور شدن  دانستر آن بر بستر یغذایي و تأث

 مطابقت دارد.( 1939)همکاران 

اختالفات جزئي را بین  ،تودهیخص و زشا یها، گونهتراکمبیولوژیک مانند  یهاری شاخصیگتوان گفت که اندازهت ميینها در

دهنده نوسانات محیطي و ناشي از تواند نشانيایستگاه زیر قفس و ایستگاه دور از قفس، نشان دادند که بخشي از این اختالفات م

 و تراکم توجه به با ماهي در قفس در منطقه جنوب دریای خزر مي تواند دهنده پرورش لذا، ها باشدشرایط پرورش ماهي در قفس

 و جابجایي قفس های شناور در منطقه قفس استقرار محل مناسب طیشرا از نانیاطم جهت بزرگ بي مهرگان کفزی گونه نوع

 .دینما استفاده
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. سنجش کیفي بار آلودگي آلي ناشي از اثرات 1973 ،جهاني، ن.، نبوی، س.م.ب.، دهقان مدیسه، س.، و مرتضایي، س.ر.س.

. مجله علمي شیالت ایران. ABCرس( روی کفزیان با استفاده از شاخص پروری در خور غزاله )خلیج فاآبزی یهاتیاحتمالي فعال

 .99-99. صفحات9شماره  13دوره 

شناور بر  یهابررسي اثرات پرورش ماهي در قفس. 1931 ،داد، س؛ جعفریان، ح؛ فارابي، م، و؛ پاتیمار، ر؛ روحي، ا و هرسیج، م.

 صفحه. 19. توسعه آبزی پروری. ی در جنوب دریای خزر، کالرآبادمهرگان کفزيرسوبات بستر و ساختار اجتماعات  بزرگ ب
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جزرومدی خور سماعیلي ماهشهر با استفاده  یها. ارزیابي زیستي پهنه1931 ،دشتي، س؛ سبزقبائي، غ؛ نظری، س؛ و صادق صبا؛ م.

 صفحه.  19. 1. شماره 11مهرگان کفزی. مجله علوم و تکنولوژی محیط زیست. دوره ياز ساختار جمعیت بزرگ ب

توده جوامع . شناسایي، تعیین فراواني و زی1931 ،شربتي، ص.، اکرمي، رضا.، یلقي، سعید.، میردار، جواد.، و احمدی، زید.

. صفحات 9شماره  11های ساحلي جنوب شرقي دریای خزر )استان گلستان(. مجله علمي شیالت ایران. دوره ماکروبنتیک در آب

91-19. 

)کرم پرتار(  Spionidae. گزارش اولین مشاهده خانواده 1971 ،آبادی.، س.ج.، ابطحي، ب.، و یزداني فشتمي، م.طاهری، م.، سیف 

 .79-79. 9شماره  1جنوب دریای خزر. مجله علوم و فنون دریایي ایران. دوره  -در سواحل شهرستان نور

ی ماکروبنتوزهای اگونه تنوع و تیجمع ساختاري بررس .1933 ،.م ،یطاهر ب؛ دوستشناس، ا؛ ،یسوار ؛ینبو م، ،ینبو ا؛ ،يقاسم

 .خرمشهریي ایدر فنون و علوم دانشگاه. ارشدي کارشناس نامهانیپا. نوشهر و سنگانیسي ساحل خزردرمناطقی ایدر

ی آال قزل درقفس پرورشي طیمح ستیز طیشرا ی مطالعه. 1939 ،.پ ن،یوکوچن م ،يحق و؛ م، ،يفاراب م؛ ،یذاکر، ع ان،یمیکر

 ی. دکتر ی دوره نامه انیپا. خزری ایدري جنوب درحوضه آباد عباس ی درمنطقه کمان نیرنگ

. بررسي تغییرات فراواني و تنوع پرتاران 1973 ،نبوی، س.م.ب.، یاوری، و.، سید مرتضایي، س.ر.، دهقان مدیسه، س.، جهاني، ن.

(Polychaetesدر زیر قفس )صفحه. 3. 1شماره  1شناسي. دوره سي(. اقیانوسهای پرورش ماهي خور غزاله )خور مو 

. بررسي روابط بین رده های غالب کفزیان و 1931 ،نصراله زاده، ح؛ سلیماني رودی، ع؛ مخلوق، آ؛ نگارستان، ح؛ و اسالمي، ف.

و مولفه های برخي پارامترهای محیطي در حوضه جنوبي دریای خزر با بکارگیری آزمون های چند متغیره تناظر متعارف کننده 

 .98-17. صفحات 19شماره  9اصلي. اقیانوس شناسي. دوره 

 ،نصراله زاده، ح؛ نجف پور، ش، روشن طبری، م؛ تهامي، ف؛ هاشمیان، ع؛ پورنگ، ن؛ یوسفیان، م؛ نادری و م؛ سلیماني رودی، ع.

خزر. سازمان تحقیقات، آموزش و . هیدورولوژی و هیدروبیولوژی و آالینده های زیست محیطي در منطقه جنوبي دریای 1939

 صفحه. 198ترویج کشاورزی. 

هاشمیان، ع؛ سلیماني رودی، ع؛ ساالروند، غ؛ الیاسي، ف؛ نظران، م؛ دشتي، ع؛ نوراني، آ؛ اسالمي، ف؛ غالمي، م؛ کاردر، م و شعباني، 

 صفحه. 13بي دریای خزر. ی جنو مهرگان کفزی در حوضه . بررسي تنوع، پراکنش و فراواني طي توده بزرگ بي1933خ. 
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