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 چکیده
سی فراوانی بی صب رودخانه قرههدف از این تحقیق برر سوبات م سی  سومهرگان کفزی و ارتباط آنها با عوامل محیطی در ر و خلیج گرگان بود. برر

سو و مصب آن، بخش شمالی منطقه رودخانه قره ایستگاه در سه 12 صورت فصلی دربه 1397-98های مهرگان کفزی طی سالفروانی و پراکنش بی

بررسی، در مجموع تعداد  با سه تكرار انجام شد. در این بردارگربو جنوبی ساحلی و موازات با مصب در بخش عمیق خلیج گرگان با استفاده از نمونه

 مهرگان کفزی متعلق شااادند. بییاااترین تعداد درشااا  بی سااااییشااانامهرگان کفزی از بی خانواده 12و  رده 6شااااخه،  3شاااامل  نمونه 4414

 Pontoporeia affinis (05/0د. کمترین درصد فراوانی نیزبودرصد  2/24با  Tubificidaeدرصد( و سپس  07/35) Streblospio gynobranchiataبه 

شامل  Pontogammarus rubustoides (1/0درصد( و  های دیگر درصد بییترین میزان فراوانی را نسب  به فصل 30شدند. فصل بهار با درصد( را 

ستان با  صل تاب سپس ف ش .  صل پاییز با  29دا صد و ف شتند. کمترین میزان فراوانی نیز 25در صد در رتبه های بعدی قرار دا صل  در مربوط به ف

ستان با  صد  16زم یترین د.بودر ستگاه  تنوع خصشا میزان بی ستگاه  به مربوط میزان وکمترین 4درای  نتیجه توانمی تایجن این به باتوجهبود.  1ای

صول ماکروبنتوزها که گرف  شاخص درفراوانی زیادی تغییرات دارای مختلف هایمكان و درف ستند. بنابراین تنوع و ستفاده مدرهنگا ه  جوامع ازاین ا
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Abstract 
The aim of this study was to investigate the abundance of macrobenthic and their relationship with 

environmental factors in the sediments of the Gharehsou River and Gorgan Bay. Abundance and distribution 

of macrobenthic in 12 stations and three regions of Gharehsou River and its estuary, the northern and southern 

coastal part and parallel to the estuary in the deep part of Gorgan Bay, were evaluated using a Van Veen grab 

in triplicates during 2018-2019 seasonally. In this study, a total of 4414 specimens of macrobenthic from 

including 3 phylum, 6 order and 12 families identified. The largest number of microbenthic belonged to 

Streblospio gynobranchiata (7.35%), then Tubificidae with 24.2%. The lower abundances were also included 

Pontoporeia affinis (0.05%) and Pontogammarus rubustoides (0.1%). Season of spring with 30% had the 

highest abundance compared to other seasons. Then the summer season with 29% and the autumn season with 

25% were in the next frequency. The lowest frequency was related to winter with 16%. The highest diversity 

index was in station 4 and the lowest was in station 1. According to these results, it was concluded that the 

macrobenthic in obtaining and different places have a large limit on the abundance and diversity index. If you 

use these communities to influence the environment, you have to consider them natural. 
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 مقدمه. 1
در  دریا آب جایی که اساا  ساااحلی ایمنطقه مصااب

 تح  و شودمی روبرو هارودخانه شیرین آب با منطقه ساحل

 خورشاایدی، تیااعیااعات باد، قبیل از مختلفی منابع کنترل

اس .  غیره و عمق سنجی رودخانه، تخلیه جزرومدی، قدرت

 مناطق درنزدیكی شااهرنیااینی سااریع پراکندگی دلیل به

 شدت به به محیط آبی آزادشده های آالینده میزان ساحلی،

ضه) رودخانه طریق از و یابدمی افزایش  به (شهری آبریز حو

س  الزم شود. بنابراین،می سرازیر ساحلی دریاهای  محیط ا

 آب کیفی  در تغییرات و نظارت سااااحلی دریایی زیسااا 

 (.Antonio et al., 2012) مطالعه شود ساحلی

 اساسی ارکان از منابع وکیفی کمی هایویژگی بررسی

 های درزمینه صاااحی  مدیری  اعمال و پایدار توساااعه

 .اسااا  وکیااااورزی زیسااا ، شااای ت محیط مختلف

نده  ورودی وحجم نوع به باتوجه برموجودات ها تاثیرآالی

 .(Gholizadeh and Patimar, 2018) اساا  متفاوت آنها

 موجودات رفتن ازبین موجب سط  باالترین در اثرات این

 مقاوم هایگونه حذف موجب درمقادیرکم شاااده منطقه

 کم اکثراًمهرگان بی هایگونه اینكه به باتوجه شاااود.می

 محققین توسااط لذا بسااتر هسااتند، به وابسااته و تحرک

 و هابحران در محیطی زیس  هایشاخص عنوان به زیادی

 دانااهقرارگرفتاا اساااتفاااده مورد آلودگی اثرات پااایش

(Gholizadeh et al., 2012a). در اخیر هایسااااال در 

گان کفزیبی بات ساااااکن مهر  از ناشااای اثرات رساااو

 تراکم یا تغییردرتنوع صاااورت به را محیطی هایآلودگی

ندمی منعكس خود یل همین به که ک عات در دل طال  م

 عوامل .اساا  قرارگرفته توجه مورد بییااتر زیسااتی پایش

 دخیاال ماااکروبنتوزهااا وتنوع پراکنش برتراکم مختلفی

 آلی مواد میزان و بستر ساختار به توانمی ازجمله هستند

 نمود. اشاره محلول اکسیژن شوری و دما، دربستر، موجود

 روی نزدیكی در که هساااتند مهرگان کفزی جاندارانیبی

ستر کف ستم ب سی  نوعی به و کنندمی زندگی آبی هایاکو

 و رسوبات مهرگان درداخلبی از برخی ند،اوابسته بستر به

بات روی نیز برخی یک هایدرآب یا رساااو ندگی نزد  ز

 مهمی نقش موجودات این(. Hynes, 1975کننااد )می

 یا دومین عنوان به و دنکنمی ایفا آبی هایساااازگاندربوم

 قرارگرفته بزرگتر آبزیان استفاده مورد غذایی سط  سومین

 پاسااا  محیطی هایتنش به سااارع  به اینكه دلیل به و

ستی هایشاخص عنوان به توانندمی دهند،می  درتعیین زی

 (.Townsend et al., 2004) روند شااامار به آب کیفی 

 سرع  مانندعمق، هیدرولیكی هایشاخص به آنها همچنین

 بیوشیمیایی عوامل و دنابسیارحساس بستر جریان وشرایط

 مقدار برزیستگاه، حاکم شیمیایی شرایط مقدارغذا، از جمله

و  محلول اکساایژن میزان زیساا ، محیط آلودگی موادآلی،

 موجودات تنوع و فراوانی بر توانناادمی فصاااول تغییرات

 (.Gholizadeh et al., 2012b) باشااند مهرگان اثر گذاربی

گان کفزی ازبی نابع مهمترین مهر نه غذایی م خا  هارود

 نقش هارودخانه تولیدات و غذایی زنجیره در که هساااتند

 اهمیاا  (.Pinto et al., 2009دارنااد ) مهمی بسااایااار

هابی گان کفزی تن ها غذایی ارزش به مهر حدود آن  م

-وفیزیك فرآیندهای تغییر در متقابلی اثر بلكه شاااودنمی

 تواننددارند که می آبی هایسازگانبوم زیستی و شیمیایی

ستفاده آبی هایسازگانبوم اکولوژیک ارزیابی برای  د نشو ا

(Townsend et al., 2004گروه.)مهرگان بی مختلف های

 کاهش و آلودگی شااادت برابر در مقاوم  نظر کفزی از

 هاگونه از برخی مورد در واند  متفاوت یكدیگر با اکساایژن

 در هاازگونه برخی طوریكه به اسااا  فاحش تفاوت این

های نه بدون و تمیز کام  آب  در برخی و آلودگی هرگو

 نااد احیااات ادامااه بااه قااادر زیاااد آلودگی بااا هااایآب

صوفی و همكاران، : 1391سقلی و همكاران، ) : 1397پور

Clews and Ormerod, 2010 .) از آنجاییكه شاااناساااایی

یان در نه قره کفز خا باز ساااازی ساااو مصاااب رود جه  

دارای اهمی   ،کلمه ان استخوانی، بخصوص ماهیماهیذخایر

هایی رودخانه منتهی به تکفزیان بخش ان، شااناسااایی اساا 

صب  یتر در چنین مطالعاتی انجام انجام گرف . م ستای بی را

 تااس  های مصبی در ناحیه شمالی کیور سازگانپایش بوم

های زمانی آوری اط عات ارزشااامند در دورهضااامن جمع

راهكارهای عملی و بتوان  ،خاص، در کنار ساااایر تحقیقات

 .خ فراهم سا را خیز خلیج گرگانعلمی مدیری  حوزه آب
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 کارمواد و روش. 2

 منطقه مورد مطالعه .2.1

 آبخیزاصلی زیرحوضه سه از یكی سو قره آبخیز حوضه

سترده وپهنه البرز شمالی دامنه در جاری  گرگان جلگه گ

ستان غربی درجنوب ستان ا س  گل ساحتی که ا حدود  بام

 2وَ 37"جغرافیایی  مختصاااات بین کیلومترمربع، 1638

 48"تا  36وْ 36وَ 24"و  شرقی طول 54وْ 42وَ 4"تا  54وْ

س . رودخانه شده واقع شمالی عرض 36وْ 59و َ صلی ا  ا

ضه سوقزیمان کوههای ارتفاعات از سو قره حو سو سبچر،  ا

 بین دهسااتان ازچندعبور  از بعد و گیرد می ساارچیااه

 خلیج به ساااو قره روساااتای درکنار بندرگز و بندرترکمن

خلیج گرگان تنها خلیج ایران در ساواحل ریزد.  می گرگان

 کاه در کنواناسیون راماسر به اس جناوبی دریاای خزر 

کره به ثب  رساایده اساا . خلیج گاه زیساا عنوان ذخیره

اایی  ا اه و  53گرگان در حد فاصل طول جغرافی ا  3درج

اا  ا اه ت ا اه و  53دقیق اه شارقی و عارض  35درجا دقیق

 54درجه و  36دقیقه و  48و درجااااه  36جغرافیااااایی 

اه اس . وسع  خلیج حدود ارار گرفت  466دقیقه شمالی ق

اول اس  کیلومترمربع  ا اداکثر ط ا اداکثر  60و ح ا و ح

عمق بوده و  د. خلیج گرگان کمدارکیلااومتر  12عاارض 

متر  6/3متر و حداکثر عمق  5/1دارای میاااااانگین عمق 

تنهاا راه (. Gholizadeh and Patimar, 2018. )اساااا 

اا آب اان ب اای خزر ارتباطی مستمر خلیج گرگ اای دری ه

شمال شوراده بندرترکمن و دهاناااااه چاپاقلی در   دهانه آ

 .اس شرقی خلایج 

 

 موقعیت منطقه مورد مطالعه -1شکل 

 

بین تابسااتان تا پاییز فصاال از  چهارنمونه برداری در 

سااو و رودخانه قرهبخش انتهایی از  1397-98های سااال

ف  جام گر گان ان نه . خلیج گر  12از ماکروبنتوز  نمو

 1000و  500، 100ترتیب  به ایستگاه هر یستگاه )فاصلها

 منطقه ( دربودمتر  50فاصله هر ایستگاه از ساحل ، و متر

صبی شمالی  جه  3در  گرگان خلیج سو، قره رودخانه م
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)به ساام   جنوبی جه  (،بندرترکمن به ساام  اسااكله)

)منطقه  غربی درجه  ایساااتگاه 2و  ساااواحل بندرگز(

 3( با ساااودرک دامنه تاثیر رودخانه قره به دلیل ،عمیق

 .(2)شكل  شدتعیین تكرار 

 

 موقعیت شماتیک و فاصله هر ایستگاه از یکدیگر -2شکل 

 

نه برداری بی نه بردار مهرگان کفجه  نمو زی از نمو

سوب مدل  سط  مقطع  VanVeenر سانتی متر  225با 

 به از انتقال پس ایستگاه مربع استفاده شد. نمونه های هر

 میكرون 500چیااامه  با الک از اساااتفاده با آزماییاااگاه

با  در الک، ماندهباقی  موجودات سپس و شد داده شستیو

صد تثبی  4فرمالین  سایی شمارش برای و شد در شنا  و 

شمارش به ماکروبنتوز هایشدند. نمونه نگهداری  تفكیک 

نه ساااط  درنظرگرفتن با و ها عداد د در  هاآن بنتوزگیرت

سبه مترمربع ستفاده شد. با محا سایی  ازکلیدهای ا شنا

(Thorp and Covich, 1991;Needham et al., 1962; 

Schultz, 1979 .سایی گردید شنا ( تا حد خانواده و جنس 

درجدول  برداری نمونه هایایساتگاه جغرافیایی مختصاات

 .اس  ( آمده1)

 (1397-98) گرگان خلیجسو و بخش انتهایي رودخانه قرهاز برداري نمونه هايایستگاه جغرافیایي مختصات –1 جدول

 عمق )متر( Nعرض جغرافیایی  Eطول جغرافیای  ایستگاه

 بخش انتهایی رودخانه

1 ʺ 56ʹ02°54 ʺ32ʹ49°36 7/0 

2 ʺ 47ʹ02°54 ʺ35ʹ49°36 9/0 

3 ʺ 28ʹ02°54 ʺ39ʹ49°36 8/0 

 4 ʺ 04ʹ02°54 ʺ44ʹ49°36 5/0 

 جنوبیبخش 

5 ʺ 59ʹ01°54 ʺ40ʹ49°36 05/1 

6 ʺ 57ʹ01°54 ʺ34ʹ49°36 12/1 

7 ʺ 54ʹ01°54 ʺ25ʹ49°36 95/0 

 8 ʺ 02ʹ02°54 ʺ48ʹ49°36 9/1 

 1/2 36°49ʹ55ʺ 54°02ʹ05 ʺ 9 بخش شمالی

 10 ʺ 09ʹ02°54 ʺ05ʹ50°36 85/1 

 1/2 36°49ʹ48ʺ 54°01ʹ52 ʺ 11 بخش غربی

 12 ʺ 42ʹ01°54 ʺ50ʹ49°36 3/2 
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 هاداده آماریتجزيه و تحلیل . 2.2
های تنوع زیسااتی برای نیااان دادن تنوع از شاااخص

 های ماکروبنتوز اساااتفاده شاااده اسااا  که شاااامل:گونه

ها، ها(، شااااخص فراوانی گونه)تعداد گونه Taxaشااااخص

شاااخص شااانون وینر و شاااخص مارگالف که بوساایله نرم 

ها با محاساابه شاادند. نرمالیته داده PRIMERVer.6افزار 

بررساای گردید و جه   Kolmogorov-Smirnovتساا  

یانگین فراوانی بی گان تعیین ساااطوخ اخت ف بین م مهر

ها و فصاااول مختلف از زی در بین مناطق، ایساااتگاهکف

یه فه ) تجز یک طر یانس   Tukey( و آزمون ANOVAوار

های آماری با اساااتفاده از ادهد تحلیلاساااتفاده گردید. 

سط  احتمال SPSS -26افزار نرم شد.  5 در  صد انجام  در

های مطالعاتی برای بررساای تفاوت ماکروبنتوز در ایسااتگاه

بندی ( و مقیاسCluster analysisبندی )از آزمون خوشااه

( با اساااتفاده از شااااخص n.MDSچندبعدی غیرمتریک )

سبتی  یه دوم دادهBary-curtisشباه  ن ها ، با تبدیل ری

ی درشااا  های اصااالها در ماتریس گونهبرای همه نمونه

 افزارهااا بااا اساااتفاااده از نرممهرگااان در ایساااتگاااهبی

PRIMERVer.6 گرف  انجام (Clarke and Ainsworth, 

1993.) 

 

 نتايج. 3
منطقه  4نمونه درش  بی مهرگان کفزیاز  4414تعداد 

مورد مطالعه در محدوده خلیج گرگان صااید شااد. به طور 

خانواده از بی مهرگان کفزی  12کلی در مدت بررسااای 

سااو و مصااب آن رده در رودخانه قره 6شاااخه،  3شااامل 

سایی  (. طی این مطالعات در مجموع 2)جدول  شدندشنا

Bivalvia  را به خود  متنوع ترین گروه کفزیان خانواده 4با

اختصاااص داد. اما بییااترین فراوانی در زیر رده پرتاران و 

ساس سپس کم شد. بر همین ا  Spionidaeتاران میاهده 

و  Chironomidaeاز پرتااران و دو گروه Nereididae  و

Tubificidae  لب غا بییاااترین فراوانی و پراکنش و فون 

سااو و مصااب آن را مهرگان کفزی رودخانه قرهدرشاا  بی

کمترین تنوع را در طول دوره  Crustaceaشوند. شامل می

 (.3نمودار شكلداد )بردرای به خود اختصاص نمونه

 سو و مصب آننه قرهمهرگان كفزي مشاهده شده در رودخابي -2جدول

 گونه خانواده رده

POLYCHAETA Nereididae Hediste diversicolor 

 Spionidae Streblospio gynobranchiata 

 Ampharetidae Hypaniola kowalewskii 

  Parhypania brevispinis 

BIVALVIA Semelidae Cerastoderma glaucum 

 Cardiidae Abra segmentum 

 Dreisseniidae Dreissena polymorpha 

 Mytilidae Mytilaster lineatus 

INSECTA Chironomidae Chironomus albidus 

OLIGOCHAETA Naididae - 

 Lumbriculidae - 

MALACOSTRACA Gammaridae Pontogammarus rubustoides 

  Pontoporeia affinis 

CRUSTACEA Pseudocumidae Stenocuma gracilis 
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 سو و مصب آن برداري از رودخانه قرههاي نمونهمهرگان كفزي در ایستگاهفراواني )میانگین و انحراف معیار( بينمودار  -2شکل

 

میااخص اساا  در رودخانه  2همانطور که در شااكل 

مهرگان سااو و مصااب آن بییااترین تعداد درشاا  بیقره

 Streblospio gynobranchiata (07/35کفزی متعلق به 

درصااد اساا .  2/24با  Tubificidaeدرصااد( و سااپس 

 Pontoporeia affinis (05/0کمترین درصاااد فراوانی نیز

درصد( را  1/0) Pontogammarus rubustoidesدرصد( و 

سیشامل  ستگاه شدند. در برر شده ای که  10های انجام 

ترین ایساااتگاه به اساااكله بندرترکمن و در بخش نزدیک

درصاااد  27/14شااامالی منطقه مورد مطالعه اسااا  با 

ستگاه سایرای سب  به  یترین میزان فراوانی را ن ها دارا بی

ستگاه  سپس ای  واقع در منطقه جنوبی و نزدیک به 7بود. 

واقع درمنطقه  5درصااد و ایسااتگاه  14شااهر بندرگز با 

های درصاااد در رتبه 8/13جنوبی ونزدیک به مصاااب با 

ستگاه  شتند. کمترین میزان فراوانی نیز در ای بعدی قرار دا

درصاااد میااااهده شاااد  95/1ای با درمنطقه رودخانه  2

 .(2)شكل

به طور کلی بییترین فراوانی در فصول مختلف مربوط 

در منطقه مورد  Oligochaetaو  Polychaetaهای به رده

عه  طال به  19/63. بییاااترین درصاااد )بودم %( متعلق 

Polychaeta ( متعلق بااه  01/0و کمترین درصااااد )%

Malacostraca در فصل زمستان ثب  شد .Malacostraca 

ید و Crustaceaو  بود.  Polychaeta غالبی  با  میاهده ن

یترین فراوانی  صل بهار ) Bivalviaبی درصد(  75/35در ف

ستان ) صل زم یاهده  43/16و کمترین آن در ف صد( م در

صد فراوانی  Insectaشد. رده  یترین در صل را نیز بی در ف

ستان ) صد( و کمترین  65/66تاب ستان  را دردر صل زم ف

 (.3شكل ) داش درصد(  15/4)

صل در بررسی صل ف شده ف های مختلف نمونه برداری 

درصااد بییااترین میزان فراوانی را نسااب  به  30بهار با 

درصد و  29های دیگر داش . سپس فصل تابستان با فصل

صل پاییز با  شتند.  25ف صد در رتبه های بعدی قرار دا در

ستان با  صل زم  16کمترین میزان فراوانی نیز مربوط به ف

 (.4درصد بود )شكل 

مهرگان های زیساااتی جوامع بیتعیین شااااخصدر 

داری را در ارتباط با مقایساااه کفزی، نتایج تغییرات معنی

ها نیاااان نداد بین ایساااتگاهی در هیک یک از شااااخص

(05/0p>اگرچه برخی از شااااخص .)های ها در طی دوره

ها )از جمله برداری در هر کدام از ایساااتگاهمختلف نمونه

ها در فصاااول مختلف( این گاهبا دیگر ایسااات 1ایساااتگاه 

(. در نتایج به >05/0pداری را نیااان دادند )اخت ف معنی

دساا  آمده از نمونه برداری در تمام فصااول، بییااترین 

ستگاه  شانون در ای شاخص تنوع  ستان  4میزان  صل تاب ف
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گاه 09/2) به ایسااات فصااال  1( و کمترین میزان مربوط 

( بود. همچنین بییااترین میزان شاااخص 39/0تابسااتان )

( زمسااتان و کمترین 96/0) 4یكنواختی پیلو در ایسااتگاه 

( دیده شاااد. در 36/0میزان در ایساااتگاه اول تابساااتان )

های تنوع بییترین میزان تنوع سیمپسون بررسی شاخص

( و کمترین میزان آن در 1.55ن )در ایساتگاه دوم زمساتا

( دیده شااد. همچنین بییااترین 15/0ایسااتگاه اول پاییز )

( و 89/0پاییز ) 4میزان تنوع سااایمپساااون در ایساااتگاه 

( به چیاام 22/0تابسااتان ) 1کمترین میزان در ایسااتگاه 

ای خورد. همچنین بییااترین میزان شاااخص غنای گونه

زمسااتان و  (55/2فصاال پاییز ) 4مارگالف در ایسااتگاه 

( دیده شاااد. 26/0کمترین میزان در ایساااتگاه اول بهار )

یترین فراوانی )تعداد کل موجودات بی سایی بی شنا مهره 

ستگاه  ستگاه( در ای صل بهار ) 7شده در هر ای عدد  202ف

فصااال  3تكرار( و کمترین آن در ایساااتگاه  3مهره در بی

 (.4و 3جدولتكرار( بود ) 3مهره در عدد بی 13زمستان )

 

هاي مختلفسو و مصب آن در فصلشناسایي شده رودخانه قره مهرگانهاي بيتعداد رده)میانگین و انحراف معیار(  فراواني نمودار -3شکل  

 

 

 
هاي مختلفسو و مصب آن در فصلمهرگان كفزي رودخانه قرهدرصد فراواني بينمودار  -4شکل  
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 فصول تابستان و پاییز در كفزي مهرگانزیستي بي هايمقادیرشاخص-3جدول 

 ایستگاه
    پاییز     تابستان 

 فراوانی مارگالف یكنواختی سیمپسون شانون فراوانی مارگالف یكنواختی سیمپسون شانون

1 39/0 22/0 36/0 4/0 141 67/0 51/0 97/0 33/0 20 

2 2/1 67/0 87/0 81/1 41 07/1 71/0 98/0 78/1 13 

3 67/1 75/0 73/0 11/2 71 01/2 89/0 91/0 54/2 23 

4 09/2 85/0 84/0 53/2 77 02/2 89/0 91/0 55/2 23 

5 55/1 76/0 79/0 22/1 136 47/1 73/0 75/0 15/1 183 

6 44/1 74/0 80/0 06/1 110 42/1 72/0 79/0 99/0 152 

7 63/1 77/0 78/0 46/1 123 57/1 74/0 75/0 37/1 163 

8 51/1 73/0 69/0 59/1 155 49/1 74/0 76/0 24/1 128 

9 29/1 69/0 8/0 78/0 166 32/1 7/0 82/0 81/0 143 

10 31/1 64/0 82/0 58/0 176 21/1 66/0 86/0 58/0 175 

11 5/1 77/0 84/0 46/1 31 43/1 76/0 89/0 08/1 41 

12 1/1 64/0 79/0 85/0 34 28/1 72/0 92/0 8/0 42 

 

 درفصول زمستان و بهار كفزي مهرگانزیستي بي هايمقادیرشاخص-4جدول 

 ایستگاه
    بهار     زمستان 

 فراوانی مارگالف یكنواختی سیمپسون شانون فراوانی مارگالف یكنواختی سیمپسون شانون

1 69/0 53/0 66/0 1 18 54/0 37/0 79/0 26/0 47 

2 2/1 69/0 80/0 86/0 13 01/1 65/0 92/0 68/0 19 

3 23/1 67/0 49/0 77/0 12 1/2 88/0 9/0 62/2 31 

4 69/1 86/0 96/0 94/0 15 98/1 83/0 86/0 29/2 51 

5 4/1 73/0 66/0 78/0 106 56/1 76/0 71/0 53/1 184 

6 43/1 72/0 80/0 8/0 97 43/1 72/0 8/0 97/0 169 

7 54/1 75/0 49/0 79/0 130 65/1 77/0 79/0 32/1 202 

8 41/1 74/0 96/0 88/0 95 56/1 76/0 75/0 38/1 160 

9 35/1 72/0 66/0 84/0 85 44/1 73/0 74/0 17/1 172 

10 22/1 68/0 80/0 88/0 86 21/1 66/0 87/0 57/0 193 

11 25/1 7/0 49/0 9/0 39 51/1 76/0 84/0 26/1 53 

12 25/1 72/0 96/0 9/0 31 28/1 72/0 92/0 82/0 38 

 

عدی ) ند ب گذاری چ یاس  های (، گروهMDSدر مق

گروه )با درصاااد  2زی به طور واضااا  به مهرگان کفبی

(. در گروه اول که با 1-4( تقسیم شدند )شكل %40تیابه 

، شااامل ها قرار گرفتهنسااب  به سااایر گروهفاصااله زیاد 

بییااترین فراوانی . اساا  ای های منطقه رودخانهایسااتگاه

در فصاااول مختلف و تنهااا  Chironomidae خااانواده

Lumbriculidae  .در رودخانه مورد مطالعه میاااهده شااد

هایی که ازنظر فراوانی تقریباً نزدیک در گروه دوم ایساتگاه
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ند  نار هم قرار گرفت طه ک یک نق ند حوالی   (.5)شكل  به هم بود

 

 سورودخانه قرهدر مصب (MDSتصویر دو بعدي از مقیاس گذاري ) -5شکل

 

 و نتیجه گیری بحث. 4
سی فراوانی و تنوع  سایی، برر در  مهرگان کفزیبیشنا

 درعنوان شاخص زیستی  بهها و مصب های آنها،  رودخانه

 ند،اهمی  از یحاای منطقه هر تعیین میزان آلودگی آب 

مل زیسااا  محیطی تغییر میزیرا  تاثیر عوا ح   ند ت یاب

(Pinto et al., 2009.) مهم نقش بنتاوزیکفزی یا  جوامع 

 و دارند آبی هایدر اکوساایسااتم انرژی انتقال در ایویژه و

 وضااعی  ارزیابی مناساابی برای معیار جوامع این مطالعه

 شاااودمی محساااوبآبی  اکوسااایساااتم یک اکولوژیكی

(Bagenal and Tesch, 1978آنها .)  شدن معدنی سرع 

 رسوبات تهویه باعاااا  و داده افزایش را رسوبات آلی مواد

(. شاارایط Heilskov and Holmer, 2001گردند )مینیز 

 موادآلی میزان فصاال، دما، عمق، مانند اکولوژیكی مختلف

 موجودات این پراکنش روی بساااتر رساااوبات بندیو دانه

 درشااا  نمونه 4414(. تعداد Nybakken, 2001مؤثرند )

گان بی قه 4از  کفزی مهر عه منط طال حدوده موردم  درم

 مختلف هایفصل دربررسی شدند. شناسایی گرگان خلیج

 میزان بییترین درصد 30با  بهار فصل شده برداری نمونه

سب  را فراوانی صل به ن سپس هایف ش .  صل دیگردا  ف

 هایرتبه در درصد 25با  پاییز وفصل درصد 29با  تابستان

 به مربوط نیز فراوانی میزان قرارداشاااتند. کمترین بعدی

د. در مطالعه ترابی و بو درصاااد 16با  زمساااتان فصااال

 4مهرگان کفزی خلیج گرگان ( روی بی1399همكاران )

خه،  گان کفزی را خانواده از بی 12رده و  8شااااا مهر

یترین تراکم سایی کردند. بی کفزی در ماه  مهرگانبی شنا

 8106برداری و عدد در واحد نمونه 1469اردیبهیااا  )

 126عدد در متر مربع( و کمترین تراکم نیز در ماه مرداد )

نه حد نمو عدد در متر مربع(  667برداری و عدد در وا

مهرگان میااااهده گردید. همچنین بییاااترین تراکم بی

کفزی در فصاال بهار و کمترین تراکم نیز در فصاال پاییز 

کمترین همچنین نتایج آنها نیااان داد که میاااهده شااد. 

ها  نه ورودی خلیج گرگان )تراکم بنتوز ها عدد  997در د

یاهده عدد در متر مربع(  5291برداری و در واحد نمونه م

( روی 1391در مطااالعااه ساااقلی وهمكاااران ). گردیااد

ماکروبنتوزهای خلیج گرگان بییترین تراکم را در فصل بهار 
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 29برابر  و کمترین تراکم را در فصاال زمسااتان 4110برابر 

یكا و  سوی ک عدد در مترمربع گزارش نمودند. در مطالعه مو

های ای در خلیج گرگان در سال( در مطالعه1389همكاران )

تراکم ماکروبنتوزها مربوط به فصل  بییترین 1384تا 1383

به فصااال  341تابساااتان برابر  عدد و کمترین آن مربوط 

تفاوت عدد درمترمربع گزارش نمودند.  199ر زمساااتان براب

متعددی از  تواند با عواملتوده کفزیان میفراوانی و زی

ستر  (،Dias et al., 2016) جمله مقدار غذا، عمق و نوع ب

شیمیایی حاکم بر محیط زیس  و مقدار شرایط  فیزیكی و 

تب(، Nybakken, 2001مواد آلی ) ثل  تغییرا یولوژیكی م

( ارتباط Dobson and Frid, 1998احیاء ) رقاب ، شااكار و

صل  شد. عل  افزایش فراوانی ماکروبنتوزها در ف شته با دا

گونه عنوان نمود که افزایش توان اینرا می بهار و تابسااتان

دمااا در اواخر بهااار و تااابساااتااان بااا افزایش تولیاادات 

فیتوپ نكتونی همراه اس ، در نتیجه باریزش این تولیدات، 

یتری در اختیار ماکروبنتوزها قرار میمواد غذایی  گیرد. بی

ی  عال مانی ف  های زیساااتی اینهمچنین در این دوره ز

سپس  جانداران از قبیل تغذیه و تولیدمثل افزایش یافته و 

خواهااد یااافاا   یش  فزا یز ا ن نهااا  کنش آ پرا نی و  فراوا

(Gholizadeh et al., 2012a.) 

درش  سو و مصب آن بییترین تعداد در رودخانه قره

 کاارم پاارتااار مااهاارگااان کاافاازی مااتااعاالااق بااهباای

Streblospio gynobranchiata (07/35 سپس صد( و   در

به خود اختصاص درصد  2/24با  Tubificidae تارکرم کم

دادند که نیاااان دهنده درجه باالیی از ارتباط داخلی و 

. سااازگاری این موجودات با چنین منحصاار به فرد اساا 

 Pontoporeia affinis (05/0 کمترین درصااد فراوانی نیز

درصد( را  1/0) Pontogammarus rubustoidesدرصد( و 

س  آمده در مطالعه  شدند.شامل می با توجه به نتایج بد

هااای مهرگااان کفزی گونااهحاااضااار در بین بزر  بی

Streblospio gynobranchiata  وNereis diversicolor 

دلیل درصد گل و  تواند بهباالترین فراوانی را داشتند که می

ساس  شد. بر ا یتر در منطقه مورد مطالعه با الی )لجن( بی

توده نتایج میاهده شده در مطالعه حاضر میزان فراوانی زی

مهرگان کفزی در دهانه خلیج گرگان و مقایساااه بزر  بی

)طاولی و  دریایی-های ساااحلیآن با سااایر اکوساایسااتم

و  شاااچیفر :1395و همكاران، پرافكنده : 1389همكاران، 

 ;Gholizadeh and Hydarzadeh, 2020 :1396همكاران، 

Fomani et al., 2019) یخص گردید که خلیج گرگان ، م

تری نسااب  به توده در وضااعی  پاییناز نظر فراوانی و زی

 سایر مناطق قرار دارد.

شاخص یترین میزان  شانون، یكنواختی پیلو، بی های 

میاهده  4ای مارگالف در ایستگاه سیمپسون و غنای گونه

یان میشد.  ای ها و فراوانی گونهدهد که تعداد گونهاین ن

شود، در این که عامل مهمی در افزایش تنوع محسوب می

های تنوع در ایسااتگاه باالساا . کمترین میزان شاااخص

روند تغییرات شاااخص شااانون  میاااهده شااد. 1ایسااتگاه 

مختلف های زمانها در بساایار جز ی بود که بین ایسااتگاه

سی نیز این  یاهده نگردید در این برر اخت ف معناداری م

نیز به ها زمانبود و در برخی از  2شااااخص، عدد کمتر از 

دهد منطقه دارای نزدیک شاااد و این نیاااان می 1عدد 

سترس س  بها ستان  های محیطی ا صل تاب صوص در ف خ

مهرگان کفزی دشوار اس  و در این فصل شرایط برای بی

ترابی و ) با مطالعات ، کهمهرگان کفزی کاسته شدتنوع بی

 ;1399Simboura and Zenetos, 2002هاامااكاااران، 

Marshall, 2002;) روند تغییرات شااااخص مطابق  دارد .

 تیاااابه نیز همانند شااااخص شاااانون تقریبا منظم بود،

نهکه در طی دورهطوریبه برداری نیز های مختلف نمو

 که تفاوت معنادری نداشتند.دارد تغییراتی میزان آن 

 

 

 گیری کلينتیجه. 5
سو، مصب در این بررسی، فون کفزیان در رودخانه قره

شامل: آن و منطقه ساحلی خلیج گرگان   6شاخه،  3های 

بنتوزی نقش خانواده شااناسااایی شاادند. جوامع  12رده، 

های آبی ای در انتقال انرژی در اکوسااایساااتممهم و ویژه

عه این جوامع معیار مناسااابی برای ارزیابی  دارند و مطال

. شودمی محسوبوضعی  اکولوژیكی یک اکوسیستم آبی 

مورد  کم در منطقهمیاهداتی های گونهفراوانی با توجه به 
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 ی انسااانیهاناشاای از وجود فعالی آن را توان می ،مطالعه

در  ها و توریساام()از جمله پساااب روسااتایی، تردد قایق

ش  بی یترین تعداد در س .  بی مهرگان کفزی منطقه دان

به تار کرم متعلق  ( و Streblospio gynobranchiata) پر

د. کمترین درصاااد بو Tubificidae تارکرم کم ساااپس

 Pontogammarusو  Pontoporeia affinis فراوانی نیز

rubustoides  شدند. همچنین فصل بهار بییترین را شامل

 فعالی  از ناشی آلودگیوجود  درصد فراوانی را شامل شد.

بخش پایین دس  رودخانه  از مطالعاتی محدوده در انسانی

 پساااب روسااتایی و تردد گرگان )ازجمله سااو و خلیجقره

ید ها(،قایق  ها،گونه شاااناساااایی که داشااا  توجه با

 جمعی  نوسااانات بررساای وهمچنین آنها ایهزیسااتگاه

 مهمی نقش تواندمی علمی، روشاااهای براسااااس هاگونه

ی  درتعیین مده وجود به تغییرات وکیفی کمی وضاااع  آ

راهگیاااا باشاااد  تواندمی خود امر واین باشاااد داشاااته

هایو ه  الزم مدیریت تاثیر   موقع به کنترل راج مل  عوا

 .باشد محیط زیس  منطقه در بر داشتهگذار بر 
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