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چکیده
در تحقيق حاضر ،تراکم و پراکنش ماکروبنتوزها در حوضه جنوبی درياي خزر (ساحل شهرستان رودسر) طی چهار فصل در
سال  5931بررسی شد .نمونه برداري به وسيله نمونه بردار گرَب با سطح پوشش  221سانتی متر مربع ،از  9ايستگاه و در
اعماق  6 ،9و  51متر و با سه تکرار در هر عمق انجام شد .تعداد  51نمونه ماکروبنتوز از  6رده 3 ،خانواده 8 ،جنس و  2گونه
شناسايی شدند .بيشترين تراکم مربوط به پرتاران با  48درصد و کمترين آن مربوط به حشرات و شکم پايان با  9درصد بوده
است .نتايج نشان داد بيشترين ميانگين تراکم ماکروبنتوزها در فصل تابستان با  2389±679عدد در مترمربع و کمترين
ميانگين تراکم در فصل زمستان با  5128±111عدد در مترمربع بود .بيشترين تراکم ساالنه ماکروبنتوزها در عمق  51متر و
کمترين آن در عمق  9متر به ثبت رسيد .بيشترين و کمترين شاخص تنوع شانون به ترتيب در فصل بهار با  5/657و در
زمستان با  5/579بود .طبق آزمون واريانس يک طرفه تراکم و تنوع ماکروبنتوزها در ايستگاه ها و فصول مختلف معنی دار بود
(.)P <1/11
واژه های کلیدی :ماکروبنتوز ،تراکم ،تنوع ،درياي خزر ،رودسر
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مقدمه
ماکروبنتوزها يکی از مهم ترين منابع غذايی آبزيان محسوب می شوند و در هرم غذايی آب ها از جايگاه ويژه اي برخوردارند.
آنها با تغذيه از بقايا و مواد آلی بی ارزش ،بيشتر آنها را به پروتئين و مواد غذايی قابل انتقال به سطوح باالتر زنجيره غذايی
تبديل می کنند (شاپوري و ذوالرياستين .)5931،اين موجودات با چشم غيرمسلح ديده می شوند وحداقل بخشی از زندگی
خود را در بستر منابع آب سپري می کنند ( .)Rosenberg et al, 1999بنتوزها مواد آلی با منشأ درون زا و برون زا را
معدنی می کنند ،همچنين به عنوان دومين يا سومين سطح غذايی مورد استفاده ساير آبزيان قرار گرفته و می توانند به عنوان
نمايه هاي از ميزان کل توليدات و شاخص زنده در آب حساب آيند (.)Owen, 1974
قسمت اعظم آبزيان درياي خزر را بی مهرگان تشکيل می دهند و از اين بی مهرگان ،کفزيان بيشترين درصد را دارا می باشند
(قاسم اف .)5387 ،بنتوزهاي درياي خزر شامل  724گونه و زير گونه بوده که 56گونه از آنها از درياي سياه و آزوف وارد درياي
خزر شده اند (قاسم اف .)5384 ،به طور کلی بی مهرگان کفزي درياي خزر را در چهار گروه جانوري تقسيم بندي می کنند
(يابلونسکا.)5381 ،
-5گروه بومی درياي خزر :عبارت از گونه هايی که تغييـرات هيدرولوژيکی آب دريا را تحمل مـیکننـد .ايــن گـروه  45درصـد
گونهها را تشکيل می دهند ،که گواه بر قدمت جانوران آن می باشد.
-2گروه مديترانه اي :در زمانهاي مختلف وارد درياي خزر شده اند.
-9گروه قطب شمال :در اواخر دوران يخبندان از درياهاي قطب شمال وارد درياي خزر شده اند.
-4گروه آب شيرين :در طی سال ها از طريق رودخانه هاي حوضه آبريز وارد درياي خزر گرديده اند.
گونه هاي مديترانه اي که در زمان هاي مختلف وارد درياي خزر شده اند ،در مقايسه با بی مهرگان بومی سهم ناچيزي رانسبت
به کل بی مهرگان کفزي درياي خزر تشکيل می دهند ،گونه هاي آب شيرين شامل  8گونه شيرونوميده  8 ،گونه اليگوکيت ،
 7گونه توربالريا و  6گونه نمات ود می باشند .اهميت و ارزش گونه هاي مختلف جانوران کفزي در توليد عمومی بستر درياي خزر
متفاوت و قسمت اعظم زي توده و فراوانی آن را تعداد کمی از ماکروبنتوزتشکيل می دهند .طبقه بندي گروه هاي اصلی براي
نواحی مختلف درياي خزر يکسان نيست .اين تفاوت بخصوص در خرچنگ مانندها به وضوح مشاهده می شود .از  973گونههاي
جانوري کفزي فقط  91گونه بيشترين فراوانی را دارند .گونه هاي با بيش از 11درصد فراوانی که در کليه نواحی دريا انتشار
دارند عبارتند از انواع گونه هاي مديترانه  Hediste diversicolorو  Abra ovateاز گونه هاي آب شيرين گروه اليگوکيت
است (يابلونسکا .)5381 ،در خصوص ماکروبنتوزهاي سواحل جنوبی درياي خزر در نواحی مختلف ،مطالعات متعددي صورت
گرفتـه است .از جمله مطالعـات انجام شده روي جنبـه هاي مختلف زندگی ماکروبنتـوزها میتـوان به تحقيقات سليمانی رودي
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( ،)5935شربتی و همکاران ( ،)5935قاسمی ( ،)5931موسـوي و همکاران ( ،)5983طاهري و همکاران ( ،)5983نگارسـتان و
همکاران ( )5988و سيف آبادي و همکاران ( )5982اشاره نمود .با توجه به اهميت ماکروبنتوزها در زنجيرة غذايی اکوسيستم
آبی درياي خزر و به دليل مورد توجه قرار گرفتن آنها در بررسی ميزان آلودگی آبها ،تحقيق حاضر به بررسی تنوع و تراکم
ماکروبنتوزهاي سواحل جنوبی درياي خزر و شناسايی گروههاي مختلف اجتماعات آنها در ساحل رودسر اختصاص يافته است.

مواد و روش ها
رودسر به عنوان شرقی ترين شهرستان استان گيالن در کنار درياي خزر واقع شده و فاصله آن تا مرکز استان (رشت) حدود
 72کيلومتر است .به منظور دستيابی به اهداف تحقيق و انجام عمليات نمونه برداري 9 ،ايستگاه در اعماق 51 ،6 ،9
متر در نظر گرفته شد .موقعيت جغرافيايی ايستگاه هاي مورد مطالعه در زمان نمونهبرداري در جدول ( )5نشان داده شده
است .نمونه برداري از بهار تا زمستان در سال  5931با سه تکرار در هر عمق از ايستگاههاي مورد مطالعه انجام شد (شکل .)5

شکل  :1موقعیت ایستگاههای نمونهبرداری ساحل جنوبی دریای خزر (شهرستان رودسر( در سال 1331
جدول  :1مختصات ایستگاههای نمونهبرداری در سواحل جنوبی دریای خزر (شهرستان رودسر( در سال 1331
نام ايستگاه

رودسر

شماره ايستگاه

عمق (متر)

طول جغرافيايی

عرض جغرافيايی

5

9

11° 53´ 451″

97° 18´ 274″

2

6

11° 53´ 612″

97° 18´ 125″

9

51

11° 53´ 344″

97° 18´ 728″
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نمونهبرداري از رسوبات بستر بصورت فصلی با دستگاه گرَب رسوب بردار مدل ون وين ( )Van veenبا سطح پوشش 221
سانتی متر مربع صورت گرفت .ابتدا نمونه برداشت شده از بستر با آب دريا شستشو داده و از يک غربال  1/1ميلی متر عبور
داده شد و موجودات باقيمانده روي الک جمع آوري و در ظرف پالستيکی درب دار ريخته شده و با فرمالين  4درصد تثبيت
گرديد ( .(Mistri et al., 2002 ; Muniz and Pires, 2000در آزمايشگاه نمونه ها مجدداً به داخل يک غربال  1/1ميلی
متر ريخته و شستشو داده تا از فرمالين پاک گردند و بعد به داخل سينی تشريح منتقل شد .سپس جانداران کفزي را جمع
کرده و در داخل پتريديش گذاشته و بعد در زير نور چراغ مطالعه نمونه ها جداسازي شده و با استفاده از لوپ دو چشمی
مدل  Nikonمورد مشاهده و شناسايی قرار گرفت .جهت شناسايی ماکروبنتوزها از کليدهاي معتبر ارائه شده درکتاب اطلس
بیمهرگان درياي خزر (بيرشتين و همکاران )5368 ،استفاده شد .اطالعات بدست آمده وارد نرم افزار  Excelشده ،پس از
انجام محاسبه ميانگين و انحراف معيار ،نمودارها توسط اين برنامه رسم گرديد .براي تجزيه و تحليل داده ها از برنامه SPSS
ويرايش هفدهم و براي تعيين اختالف آماري در فصول و اعماق مختلف از آناليز واريانس يک طرفه )(One way ANOVA
استفاده شد .در اين مقاله شاخص تنوع شانون در فصول و ايستگاه هاي مختلف محاسبه گرديد ).(Shannon, 1948
شاخص تنوع شانون )´ (Hبه صورت زير است:
(معادله )5

H´= - ΣPilogPi

 = Piنسبت تعداد گونه ها به تعداد کل افراد.
نتایج
در طول دوره نمونه برداري در منـاطق مـورد مطالعـه تعـداد  51نمونـه مـاکروبنتوز از  6رده 3 ،خـانواده 8 ،جـنس و  2گونـه
شناسايی شدند .گروه هاي مختلف بیمهرگان کفزي شناسايی شده در سـواحل جنـوبی دريـاي خـزر در شهرسـتان رودسـر در
جدول ( )2نشان داده شده است.
جدول  :2گروههای مختلف بیمهرگان کفزی شناسایی شده در ساحل رودسر در سال 1331
خانواده

رده

گونه  /جنس
Hediste diversicolor
Streblosbio sp.

Nereidae
Spionidae

Polychaeta

Tubifex sp.

Tubificidae

Oligochaeta

Cerastoderma glaucum
Hypanis sp.
Petrocuma sp.
Pontogammarus sp.
Balanus sp.

Cardidae

Bivalvia

Pseudocumidae
Gammaridae
Balanidae

Crustacea

Chironomus sp.

Chironomidae

Insecta

Theodoxus sp.

Neritidae

Gastropoda
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در بين گروههاي شناسايی شده بيشترين درصد تراکم در منطقه مورد مطالعـه بـه پرتـاران اختصـاص داشـت .بـه طـوري کـه
بيشترين تراکم به ترتيب مربوط به پرتاران با  48درصد ،کم تاران با  27درصد ،دوکفهاي ها با  55درصد ،سخت پوسـتان بـا 8
درصد ،حشرات با  9درصد و شکم پايان با  9درصد نسبت به کل ماکروبنتوزها تعيين گرديد .درصد تـراکم گـروههـاي مختلـف
کفزيان سواحل جنوبی درياي خزر در منطقه رودسر در شکل ( )2نشان داده شده است.

شکل  :2درصد تراکم گروه های مختلف ماکروبنتوزهای سواحل جنوبی دریای خزر در منطقه رودسر در سال 1331
طبق نتايج به دست آمده بیمهرگانکفزي در تابستان بيشترين ميانگين تراکم و در زمستان کمترين ميـانگين تـراکم را داشـت.
بين تراکم گروه هاي مختلف کفزيان در فصول مختلف اختالف معنی دار وجود داشـت ( .)P <1/11ميـانگين تـراکم در فصـل
بهار  2584±385عدد در مترمربع در ف صل تابستان  2389±679عدد در مترمربع در فصل پـاييز معـادل  5184±414عـدد
در مترمربع و در فصل زمستان معادل  5128±111عدد در مترمربع بود (شکل .)9

شکل  :3میانگین فصلی ماکروبنتوزهای سواحل جنوبی دریای خزر در منطقه رودسر در سال 1331
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نتايج تجزيه و تحليل واريانس  ANOVAنشان داد که بين ميانگين تراکم سـاالنه ماکروبنتوزهـا در اعمـاق مختلـف اخـتالف
معنیداري وجود دارد ( .)P <1/11ميانگين تراکم ساالنه ماکروبنتوزها در اعماق مختلـف در شـکل ( )4آورده شـده اسـت .بـر
اساس آن بيشترين ميانگين تراکم ساالنه ماکروبنتوزها در عمق  51متر و کمترين آن در عمق  9متر بود.

شکل  :4میانگین تراکم ساالنه ماکروبنتوزهای سواحل جنوبی دریای خزر در اعماق مختلف در سال 1331
بررسی شاخص تنوع شانون نشان داد که بهار با  5/657بيشترين و زمستان با  5/579کمترين ميزان از شاخص تنوع گونه اي
را داشت (شکل  .) 1همچنين در عمق  6متر با  5/664حداکثر و در عمق  9متر با  5/935کمترين مقدار از شاخص تنـوع
گونه اي بود (شکل  .)6شاخص تنوع گونه اي در ايستگاه ها و فصول مختلف با تحليل واريانس يک طرفه ( )ANOVAبررسی
شد که نتيجه آن تأييد وجود تفاوت به صورت معنی دار بوده است (.)P <1/11

شکل  :5شاخص تنوع گونه ای شانون در فصول مختلف سال در منطقه رودسر در سال 1331
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شکل  :6شاخص تنوع گونه ای شانون در اعماق مختلف در منطقه رودسر در سال 1331
بحث و نتیجه گیری
در اين تحقيق باالترين درصد تراکم مربوط به پرتاران بوده و پس از آن کم تاران ،دوکفهايها ،سخت پوستان ،و به طور
مشترک شکم پايان و حشرات به ترتيب در رتبههاي بعدي از لحاظ درصد تراکم قرار داشتند .در تحقيقی که کوثري و همکاران
در سال  5988روي ماکروبنتوزهاي درياي خزر در آبهاي ساحلی استان مازندران انجام دادند  1رده از کفزيـان شامل پرتاران
با  12/7درصد ،کمتاران با  27/8درصد ،دوکفهايها با  52درصد ،سختپوستان با  7/1درصد و حشرات با  1/17درصد
شناسايی شدند .همچنين مطالعات ديگري روي موجودات بنتيک سواحل جنوبی درياي خزر (منطقه چالوس) توسط طاولی و
همکاران ( )5983نشان داد که پرتاران با  68 /7درصد  ،کم تاران با  54/6درصد  ،دوکفه اي ها با  8/1درصد ،سخت پوستان با
 8/2درصد و شکم پايان با  1/18درصد از کل موجودات را به خود اختصاص دادند .نتايج حاصل از اين تحقيق و نيز مطالعات
ديگر بيانگر يکسان بودن گروههاي اصلی تشکيل دهنده موجودات بنتيک در سواحل جنوبی درياي خزر میباشد .تفاوت جزيی
بين گروههاي غالب بیمهرگان کفزي در مطالعات مذکور ممکن است به شرايط فيزيکی و شيميايی مناطق مختلف درياي خزر
و زمان هاي متفاوت نمونه برداري در هر يک از اين مطالعات مربوط باشد.
با توجه به نتايج به دست آمده از اين تحقيق ،در بين گروهاي کفزي شنـاسايی شده رده پرتاران در فصول مختلف
نمونه برداري بيشترين تراکم را بخود اختصاص داده بودند که اين تفاوت ممکن است به تحمل آنها در شرايط مختلف
اکولوژيک و نوع بستر مربوط باشد .پرتاران از گونه هاي غالب بنتوزي در منابع آبی هستند و بيشترين فراوانی را از نظر تعداد،
در ميان گونه هاي بنتيک دارند ( .)Nybakken, 1993در درياي خزر ،پرتاران تنوع گونه اي کمی دارند اما از نظر غالبيت
بخصوص در خزر جنوبی گونه غالب بنتوزي را تشکيل می دهند و در اين ميان  Streblosbio sp.گونه غالب پرتاران بوده
است (.)Cinar et al, 2005; Grigrovich et al, 2003
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نتيجه مطالعه کنونی نشان داد که بين تراکم گروه هاي مختلف کفزيان در فصول مختلف سال اختالف معنی دار وجود دارد
(( )P <1/11شکل  .)9بيشترين تراکم ماکروبنتوزها در فصل تابستان و کمترين تراکم در فصل زمستان بود .در مطالعه اي که
در ساحل خليج گرگان انجام شد ،مشخص گرديد که بيشترين تراکم کرمهاي پرتار در فصل تابستان و کمترين تراکم نيز
در فصل زمستان بوده است (بندانی و همکاران .)5989 ،اکرمی و همکاران ( )5987علت افزايش تراکم ماکروبنتوزها در
فصل تابستان را ،افزايش دما و به تبع آن افزايش توليد فيتوپالنکتون ها میدانند که اين امر به نوبه خود موجب افزايش ريزش
فيتوپالنکتونها به کف دريا و سرانجام با افزايش مواد غذايی همراه میگردد .همچنين در اين دوره زمانی ،فعاليت هاي
زيستی اين موجودات از قبيل تغذيه و توليد مثل افزايش يافته ،بدين ترتيب ،تراکم و پراکنش آنها نيز افزايش
میيابد (اللويی .)5972 ،با توجه به استدالل محققين مذکور مشخصاً در زمستان اين فرآيند معکوس خواهد بود .بدين معنی
که به دنبال افت دما در زمستان و کاهش توليد فيتوپالنکتونها ،مواد غذايی کمتري در اختيار اين موجودات قرار میگيرد .در
نتيجه تراکم ماکروبنتوزها کاهش میيابد .طبق مطالعات لواليی و همکاران ( )5989که در اعماق کمتر از  51متر حوضه جنوبی
درياي خزر انجام دادند علت کاهش تراکم را در فصل زمستان عالوه بر مصرف آنها توسط ماهيان بنتوزخوار و تأثير فعاليتهاي
صيادي که سبب به هم خوردن بستر و بی ثباتی فيزيکی بستر ،کاهش توليدات فيتوپالنکتونی و همچنين کاهش دماي آب
درنتيجه کاهش فعاليت هاي زيستی اين موجودات مرتبط اعالم کردند.
در تحقيق حاضر با افزايش عمق ،تراکم ماکروبنتوزها افزايش داشت .در مطالعه ديگر بيان شده که بيشترين تراکم ماکروبنتوزها
در عمق  51متر و کمترين آن در عمق  9متر بوده است (ميرزاجانی . )5976 ،همچنين در مطالعه کنونی نتايج شاخص تنوع
شانون در ايستگاه هاي مورد مطالعه نشان داد که مقدار اين شاخص در محدوده حداکثر  5/664و حداقل  5/935متغير است.
در مجموع شاخص تنوع گونه اي ماکروبنتوز در عمق  6متر نسبتاً باال بود .به نظر می رسد اين امر به دليل اثرگذاري عوامل
محيطی همچون دما ،اکسيژن محلول و جنس بستر منطقه بر روي شاخص تنوع گونه اي باشد .همچنين بيشترين و کمترين
شاخص تنوع گونه اي به ترتيب در فصل بهار و زمستان بود و اين تفاوت نيز از نظر آماري معنی دار بود .نتايج برخی مطالعات
نشان دادند که بيشترين شاخص تنوع گونه اي در بهار و کمترين آن در زمستان است (هاشميان و همکاران5931 ،؛ طاهري و
همکاران .)5986 ،طبق مطالعات هاشميان و همکاران ( )5931اثر دما بر روي تنوع گونه اي بنتوزها نشان داد که بنتوزها در
دماي باالتر تنوع گونه اي باالتري دارند .پذيرا و همکاران )  ) 5987در اظهار نظري مشابه با نتايج فعلی بيان کردند که دماي
پايين باعث کاهش متابوليسم ،کاهش توليدمثل ،کاهش حرکت و در نهايت فراوانی و تراکم کمتر موجودات می گردد .علت
کاهش تنوع اين موجودات در زمستان احتماالً می تواند به کاهش دما ،آشفتگی بستر و فعاليت هاي صيادي مربوط باشد.
تحقيق حاضر نشان داد که اثرات عمق ،دما و فصل می تواند در تراکم و تنوع کفزيان دخالت داشته باشد .شايان ذکر است که
در پراکنش ماکروبنتوزها يک عامل بنـدرت بتواند مؤثر باشد.
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بدون شک اين امر تابـع واکنش هاي پيچيده بسياري از عوامل می باشند .بطورکلی در فراوانی و تنوع موجودات کفزي عواملی
مختلفی مؤثر هستند ،بطوري که می توان به عمق و نوع بستر و مقدار غذا ،)Dobson, 1998( ،شرايط فيزيکی و شيميايی
حاکم بر محيط زيست و ميزان مواد آلی رسوبات ( ،)Nybakken, 1993تغييرات بيولوژيکی مثل شکار و رقابت ( Gray,
 )1981اشاره نمود .بنابر اين شايسته است در تحقيقات بعدي با انجام مطالعه عوامل محيطی در مناطق مختلف بتوان تحليل
دقيق و بهتري از پراکنش و تنوع ماکروبنتوزها ارائه داد.
در نتيجه گيري نهايی می توان اظهار نمود که در بين گروههاي مختلف بنتوزي رده پرتاران باالترين ميزان تراکم در تمام
ايستگاه ها را به خود اختصاص دادند .بيشترين تراکم ماکروبنتوزها در عمق  51متر و کمترين مقدار آن در عمق  9متر بود .به
عبارت ديگر با افزايش عمق ،تراکم ماکروبنتوزها افزايش داشت .بيشترين تنوع گونه اي در عمق  6متر و کمترين آن در عمق 9
متر بود .افزايش و کاهش دما در فصول مختلف سال باعث تغيير در تنوع و تراکم ماکروبنتوزها گرديد .بيشترين و کمترين
تراکم به ترتيب در فصل تابستان و زمستان و بيشترين و کمترين تنوع به ترتيب در فصل بهار و زمستان ديده شد .شاخص تنوع
گونه اي شانون در بين اعماق و ماه هاي مختلف سال داراي اختالف معنی دار آماري بود.
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از مسئولين و کارکنان محترم موسسه تحقيقات بين المللی تاسماهيان درياي خزر به واسطه تمهيدات و مساعدتهاي فراوان که
در انجام اين تحقيق داشتهاند ،نهايت سپاس را دارد.
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