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چکیده
در پژوهش حاضر ،پراکنش ماکروبنتوزها در پارک ملی بوجاق واقع در شهرستان کیاشهر استان گیینن میورد مطالعیه و
بررسی قرار گرفته است .نمونهبرداری با استفاده از نمونه بردار چنگهای ) (Van Veen Grab Samplerو با پنج تکیرار
در پنج فصل ( )4931-4931از شش ترنسکت عمود به ساحل هریک شامل سه ایستگاه در سه عمق  1 ،4و  41متر انجیا
شد .نمونه های جمع آوری شده پس از شستشو و تثبیت در فرمالین به آزمایشگاه منتقل و در آنجیا پیس از جداسیازی،
گروههای مختلف ماکروبنتوزی شناسایی گردیدند .بر اساس نتایج بدسیت آمیده پینج رده  Molluscaبیا تیراک ،155
 Malacostracaبا  ،221پرتاران با  Hexanauplia ،471با و  Clitellataبا  35فرد در مترمربع شناسایی شدند .از نظر
پراکنش جمعی ماکروبنتوزی در پروفایل عمق ،بیشترین پراکنش در عمق ده متری و بعد به ترتیب در اعماق پینج و ییک
متری مشاهده شد .تراک در فصل تابستان  4931با  913عدد در مترمربع بیشتر از سیایر فصیوو و پیس از آن تابسیتان
 ،4931پاییز  ،4931زمستان  4931و بهار  ،4931در رتبههای بعیدی قیرار گرفتنید .بیه ویور کلیی بیشیترین پیراکنش
ماکروبنتوزها در اعماق  41متری بود .تراک ماکروبنتوزها در فصل تابستان  4931بیشیتر و در فصیل بهیار  4931کمتیر از
سایر فصوو بود.
واژگان کلیدی :ماکروبنتوز ،پارک ملی بوجاق ،بندر کیاشهر استان گینن.
*نگارنده پاسخگوhosseinnegarestan@yahoo.com :
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مقدمه
دریای خزر از نظر وسعت و حجم بزرگ ترین دریاچه در جهان
است که توسط پنج کشور ،ایران ،ترکمنستان ،قزاقستان،
روسیه و جمهوری آذربایجان احاطه شده است (علیزاده و
غفاری .)1333 ،دریای خزر در موقعیت جغرافیایی  39تا 44
درجه عرض شمالی و  44تا  44درجه طول شرقی گسترش
یافته است (علیزاده و غفاری 1333 ،؛ میمندی نژاد.)1344 ،
مساحت این دریاچه  343/411کیلومترمربع بوده
) (Kasymov, 2009و بخش جنوبی آن بیشترین حجم
آبی را دارا است ،به طوری که  94درصد حجم کل آب دریا را
به خود اختصاص داده است .عمق متوسط دریای خزر 311
متر است ) .(Dumont, 2005سطح آب دریای خزر  24متر
پایینتر از میانگین سطح آب اقیانوس های جهان است و
غلظت نمک آب آن سه مرتبه کمتر از اقیانوس های جهان
است ) .(Kennish, 2010رودخانههای بزرگ خزر شمالی،
تأمین کننده سالیانه  33درصد کل آبیاند که به خزر
میریزند .رودخانه هایی که در بخش غربی خزر جریان دارند،
بهطور متوسط ساالنه حدود  4درصد آب خزر را تأمین
مینمایند (عبدالملکی و باقری1331 ،؛ وثوقی و مستجیر،
1344؛ روشن طبری .)1346 ،گروههای ماکروبنتوزی
مدیترانهای که در زمانهای مختلف وارد دریای خزر شدهاند
در مقایسه با بیمهرگان بومی ،سهم ناچیزی را نسبت به کل
بیمهرگان کف زی دریای خزر تشکیل میدهند
& (Snelgrove & Butman, 2004; Creutzberg
) 41 .Wapenaar, 2014الی  31درصد غذای مصرفی
ماهیهای با ارزش اقتصادی (خصوصاً ماهی خاویار) را
موجودات کفزی تأمین می نمایند ;(Kevrekidis, 2005
) Larsen, 2007و عالوه بر آن می توانند بهعنوان شاخص
زیستی برای ارزیابی میزان آلودگی مورد استفاده قرار بگیرند.
لذا بررسی این موجودات از جنبههای متفاوت حائز اهمیت
فراوان است ) .(Martinov,1925از  346گونه جانوری کف
زی فقط  31گونه بیشترین تراکم را دارند ( Kevrekidis,
 .)2005ماکروبنتوزها در فصول مختلف با متغیرهای محیطی
رابطه مستقیم داشته اند (هاشمیان1333 ،؛ تجلی پور،
 .)1343اولین تحقیقات دریایی روی موجودات کف زی دریای
خزر توسط زنکوویچ آغاز گردید و در آن مطالعه
ماکروبنتوزهای خزر شمالی از انواع مصبی و ماکروبنتوزهای
غالب خزر میانی و جنوبی از نوع یوری هالین ،نریتیک و
لبشور شناسایی شدند ( .)Zenkovich, 1969قاسم اف

( )1342بنتوزهای دریای خزر را  424گونه و زیرگونه معرفی
نمود که از این میان  19گونه از دریای سیاه و آزوف وارد
دریای خزر شدهاند .تجلی پور ( )1343در یک بررسی بلند
مدت ( 1691میالدی تا اوایل  ،)1641پراکندگی نرمتنان را در
امتداد سواحل بررسی و عنوان داشت که پرتاران جمعیت های
غالب در بین نمونه های جمع آوری شده بودند .اللویی
( )1361در بررسی اعماق  11متر الی  111متر در حوضه
جنوبی دریای خزر ،در مجموع  1رده از ماکروبنتوزها را
شناسایی کرد Castro .در سال  ،2113ابراز داشت که غلظت
اکسیژن محلول و جنس بستر همواره نقش مهمی در
پیشبینی زیستگاه مناسب بیمهرگان دارد.
هاشمیان ( 44 )1344گروه از ماکروبنتوزها را در سواحل
جنوبی خزر شناسایی نمود .سلیمانی رودی ( )1361بستر
منطقه جنوبی دریای خزر را در  3ترنسکت مورد بررسی قرار
داد .بر اساس نتایج حاصله ،ترکیب ماکروبنتوزها در
منطقه مورد مطالعه متعلق به هفت خانواده از گروههای
پرتاران( Crustacea ،سخت پوستان) و نرم تنان بودند.
نصراله زاده ساروی ( )1336هیدرولوژی و هیدروبیولوژی حوزه
جنوبی دریای خزر را بررسی و ابراز داشت که تراکم
ماکروبنتوزها در فصول مختلف متفاوت بوده به نحوی که
حداکثر تراکم در فصل تابستان و حداقل آن در فصل سرما
یعنی زمستان است.
فارابی ( )1334هیدرولوژی ،هیدروبیولوژی در کرانه جنوبی
دریای خزر را بررسی و سه شاخه از ماکروبنتوزها (بندپایان،
کرمهای حلقوی و نرمتنان) شامل  4رده (سخت پوستان،
حشرات ،کم تاران ،پرتاران و نرم تنان) 3 ،راسته 1 ،خانواده،
 29جنس و  24گونه را شناسایی نمود .اللوئی ( )1361نیز 14
گونه و  1رده از ماکروبنتوزها را شناسایی نمود که در آن
تراکم پرتاران و نرم تنان نسبت به کل ماکروبنتوزها بیشتر
بوده و متوسط تراکم آنها  1213عدد در مترمربع محاسبه
شد .در مطالعهای دیگر هاشمیان ( 14 )1333گونه و  1رده از
ماکروبنتوزها را شناسایی و عنوان داشت که از نظر تراکم
پرتاران با  62/4درصد ،نرم تنان با  2/4درصد ،گاماریدها با
 3/1درصد Malacostraca ،با  4 /1درصد،
 Hexanaupliaبا  3/1درصد بیشترین و کمترین میزان
تراکم را داشتند .به علت تنوع زیستی باالی پارک های ملی،
تعداد کثیری از محققین و دانشمندان به بررسی مجموعه های
گیاهی و جانوری آن روی آوردهاند ;(Khara et al., 2006
;Ashuri et al., 2008; Yousefi et al., 2013
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 Coad, 2016).پارک ملی بوجاق منطقهای حفاظتشده در
شهرستان آستانه اشرفیه ،استان گیالن است .این منطقه
نخستین «پارک ملی خشکی ـ دریایی» ثبت شده در ایران
محسوب میشود و  3291هکتار وسعت دارد .از این مقدار
حدود  1911هکتار آن محوطه دریایی ،حدود  191هکتار
محوطه تاالبی و بقیه آن محوطه خشکی شامل زمینهای
ساحلی ،جلگهای و علفزار است (.)Yousefi et al., 2013
هدف از انجام تحقیق حاضر ،شناسایی گروههای مختلف
ماکروبنتوز ،تعیین پراکنش و فراوانی آنها در اعماق و فصول
مختلف در پارک ملی بوجاق است.

منطقه و زمان مورد مطالعه
به ازاء هر  3کیلومتر از محدوده پارک ملی بوجاق 1 ،ترنسکت
و جمعاً  9ترنسکت انتخاب شد (شکل  .)1هر ترنسکت شامل
سه ایستگاه در عمقهای یک ،پنج و ده متر بود و در  4فصل
تابستان  ،1364پاییز  ،1364زمستان  ،1364بهار  1364و
تابستان  1364نمونه برداری انجام شد .علت انتخاب  4فصل،
هم پوشانی یک فصل و بررسی در مورد تغییرات ساالنه گروه
های ماکروبنتوزی بود .مراحل پیمایش زمینی به صورت
پیمایش با قایق صیادی در طول ترنسکت ها همچنین توقف،
لنگراندازی و نمونه برداری در هر ایستگاه انجام شد.

مواد و روشها

شکل  -1منطقه نمونهبرداری ،محدوده پارک ملی بوجاق ،مقیاس نقشه( 1/4111111 :تصویر از )Google earth
نمونه برداری از  13ایستگاه توسط دستگاه نمونه بردار
چنگهای یا گرب ون وین با سطح مقطع  21سانتی متر مربع و
با پنج تکرار از هر ایستگاه صورت پذیرفت .نمونههای جمع
آوری شده با الک  1/4میلیمتری غربال و ابتدا در محلول
منیزیم کلرید برای ریلکس کردن اندام جانوران به مدت 1
دقیقه قرار داده شد ( 43گرم منیزیم کلرید در یک لیتر آب
دریا) و سپس در محلول فرمالین  11درصد نگهداری شدند
(بریشتین.)1699 ،
در آزمایشگاه نمونه ها به صورت دقیق در زیر لوپ مشاهده و
برای بررسی تراکم به صورت تک تک و بعد از شناسایی،
شمارش گردید .نمونههای جمع آوری شده دستهبندی و در

محلول اتانول قرار گرفتند (.)Muniz & Pires, 2000
شناسایی گروههای ماکروبنتوزی پس از دسته بندی اولیه با
استفاده از منابع علمی معتبر از جمله Leal 1998a,
) 1998bو بیرشتین )1699 ،صورت پذیرفت .از آنجا که
منبع اصلی مورد استفاده قدیمی بود (بریشتین ،)1699 ،از
پایگاه ثبت جهانی گونه های دریای در سایت )(WoRMS
جهت بروز کردن گونه های شناسایی شده استفاده گردید.
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روش های آماری
برای بررسی معنیداری تفاوتهای آماری بین گروه های
ماکروینتوزی در ترنسکت های مختلف از آنالیز واریانس
یکطرفه) ،(One Way ANOVAبرای تشخیص
تفاوتهای دو به دو بین فصول نمونه برداری و ترنسکت ها از
آزمون  LSDو تست لون ) (Levene’s testبرای بررسی
همگنی واریانس ) (Homogeneity of Varianceبا
استفاده از نرمافزار SPSS Ver. 16استفاده شد.
نتایج
شکل( ،)1تغییرات تراکم گروه های ماکروبنتوزی در اعماق و
فصول مختلف را نشان می دهد .بر اساس نتایج ،حداکثر تراکم
 ، Malacostracaدر فصل تابستان  112( 1364عدد در
متر مریع) و حداقل آن در فصل زمستان ( 41عدد در متر
مریع) بوده که این تراکم در عمق یک متر بیش از سایر اعماق
بود .تراکم پرتاران در اعماق ده و پنج متری بهمراتب بیش از
یک متری بود .تراکم در فصل تابستان  63( 1364عدد در متر
مریع) بسیار بیشتر از سایر فصول بود و در فصل بهار 1364
( 6عدد در متر مربع) به کمترین مقدار خود رسید .تراکم کم
تاران نیز در فصل پاییز ( 41عدد در متر مریع) بیش از سایر

فصول بود و بیشتر در اعماق پایین تر یعنی ده متری و پنج
متری یافت شدند .تراکم نرم تنان نیز در فصل تابستان 1364
( 143عدد در متر مربع) بیش از سایر فصول بود و در فصل
بهار  34( 1364عدد در متر مربع) به کمترین میزان خود
رسید .همچنین در اعماق پایین تر این تراکم افزایش یافت.
بیشترین تراکم  Hexanaupliaدر فصل زمستان ( 42عدد
در متر مربع) و در اعماق پایین تر و کمترین تراکم در فصل
تابستان  21( 1364عدد در متر مریع) مشاهده گردید.
مقایسه تراکم کلی گروههای مختلف ماکروبنتوزی در عمق
یک متر نشان می دهد که تراکم دوجورپایان نسبت به سایر
گروههای ماکروبنتوزی بیشتر است .همچنین تراکم کلی
گروههای ماکروبنتوزی در عمق پنج متر نشان می دهد که
بیشترین میزان تراکم مربوط به نرم تنان و سپس پرتاران و
دوجورپایان است .بررسی تراکم کلی گروههای ماکروبنتوزی در
عمق ده متر نیز نشان می دهد نرم تنان ،پرتاران و
 Hexanaupliaنسبت به سایر گروهها از تراکم بیشتری
برخوردار بودند و کمترین تراکم متعلق به دوجورپایان است.
همچنین گویای این مطلب است که بیشترین تراکم در فصل
تابستان  1364و پاییز  1364بوده به نحوی که در

شکل  -1تراکم گروههای ماکروبنتوز در اعماق مختلف پارک ملی بوجاق در طول  4فصل از تابستان  1364تا تابستان 1364
این فصول به گروههای دوجورپایان و نرم تنان مربوط می
شود .همچنین بیشترین تراکم در فصول زمستان  1364و
تابستان  1364نیز به گروههای نرم تنان و پرتاران و در فصل
بهار  1364نیز به دوجورپایان مربوط می شود.

الزم به ذکر است در تابستان  1364بر اساس تست لون
)(Levene’s testدارای همگنی واریانس
) (Homogeneity of Varianceنبودند ( )P<1/11ولی
نتیجه تست نرمال بودن  Shapiro-Wilkنشان داد که
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دادهها بهطور معنیداری نرمال بودند ( )P≥1/14بنابراین از
انتقال دادهها با جزر استفاده شد و نتایج تست لون بعد از
انتقال همگنی واریانس معنیداری ( )P≥1/14را نشان داد.
همچنین مشخص شد که امکان انجام آنالیز پارامتریک بعد از
انتقال وجود دارد .نتایج آنالیز واریانس یک طرفه نشان داد که
تفاوت معنیدار میان ترنسکت ها وجود داشت ( .)P<1/11در
پائیز  ،1364بر اساس تست لون دارای همگنی واریانس بودند
( .)P≥1/14همچنین نتیجه تست نرمال بودن نشان داد که
دادهها بهطور معنیداری نرمال بودند ( )P≥1/14و مشخص
شد که امکان انجام آنالیز پارامتریک وجود دارد و آنالیز
واریانس یک طرفه ،نشان داد که تفاوت معنیداری میان
ترنسکت ها وجود دارد ( .)P<1/11در مقایسه دادههای مربوط
به تابستان میان ترنسکت ها بر اساس تست لون دارای همگنی
واریانس بودند ( .)P≥1/14همچنین نتیجه تست نرمال بودن
نشان داد که دادهها بهطور معنیداری نرمال بودند
( .)P≥>1/14در نتیجه آنالیز واریانس یک طرفه انجام شد و
نتایج آن نشان داد که تفاوت معنیدار میان ترنسکت ها وجود
نداشت ( .)P≥1/14در زمستان  1364بر اساس تست لون
دارای همگنی واریانس نبودند ( .)P<1/11ولی نتیجه تست
نرمال بودن نشان داد که دادهها بهطور معنیداری نرمال بودند
( .)P≥1/14نتایج تست لون بعد از انتقال همگنی واریانس
معنیداری ( )P≥1/14را نشان داد و مشخص شد که امکان
انجام آنالیز پارامتریک بعد از انتقال وجود دارد .در نتیجه آنالیز
واریانس یک طرفه انجام شد و نتایج آن نشان داد که تفاوت
معنیدار میان ترنسکت ها وجود داشت ( .)P<1/11در بهار
 1364بر اساس تست لون دارای همگنی واریانس بودند
( .)P≥1/14همچنین نتیجه تست نرمال بودن نشان داد که
دادهها بهطور معنیداری نرمال بودند ( )P≥1/14و مشخص
شد که امکان انجام آنالیز پارامتریک وجود دارد .در نتیجه
آنالیز واریانس یک طرفه انجام شد و نتایج آن نشان داد که
تفاوت معنیدار میان ترنسکت ها وجود داشت ( .)P<1/11به
طورکلی در این تحقیق به واسطه شمارش گروه های
ماکروبنتوزی ،بیشترین تراکم ماکروبنتوزها در عمق یک متر
مربوط به  ، Malacostracaدر عمق پنج و ده متر مربوط به
نرم تنان گزارش گردید .در این تحقیق با توجه به قرارگیری
ترنسکت های اول و دوم در مسیر صید پره ،تجمع و تنوع
کمتر ماکروبنتوزها مشاهده گردید .در تحقیق حاضر بیشترین
پراکنش ماکروبنتوزها در عمق ده متری و بعد به ترتیب در
اعماق پنج و یک متری مشاهده شد .تراکم در فصل تابستان

 1364با مقدار کل نمونههای گرفته شده به تعداد 1324
تعداد و با  349تعداد در مترمربع بیشتر از سایر فصول و به
ترتیب فصول تابستان  ،1364پاییز  ،1364زمستان  1364و
بهار  ،1364در رتبههای بعدی قرار گرفتند .در مجموع  4فصل
نمونهبرداری و به طور کلی در تمامی اعماق و ایستگاه ها ،رده
شکم پایان دارای بیشترین تراکم با  433تعداد در مترمربع،
رده  Malacostracaبا  224تعداد در مترمربع ،رده پرتاران
با  144تعداد در مترمربع ،رده  Lepadiformبا  116تعداد
در مترمربع و درنهایت رده  Clitellataبا  63تعداد در
مترمربع کمترین تراکم به شمار آمد.
بحث و نتیجه گیری
از خصوصیات مهم مجموعه های کفزی تنوع آنها است که در
بومسازگان آبی بیش از هر عاملی به ثبات فیزیکی محیط
بستگی دارد (نیکویان 1344 ،و میرزاجانی .)1349 ،در سواحل
جنوبی دریا عدم ثبات فیزیکی بستر در شش ماه دوم سال به
دلیل استفاده از پره های صیادی سبب بهم خوردن ثبات
فیزیکی بستر میگردد ) .(Doustshenas et al., 2009در
این بررسی پنج رده از نه راسته ماکروبنتوزی شناسایی گردید.
حسینی ( )1361در بررسی فون بنتیک حوزه جنوبی دریای
خزر ،هفت راسته ماکروبنتوزی و در بررسی دیگری سلیمانی
رودی ( )1361چهار رده از ماکروبنتوزها را معرفی نمودند .در
بررسی مشابه دیگری  4رده ماکروبنتوز توسط سیف آبادی
( )1336معرفی شد .در دیگر تحقیق انجام شده در خزر
جنوبی به طور انحصاری یک گروه از ماکروبنتوزها (پرتاران)
بررسی شده است (طاهری .)1339 ،دیگر بررسیهای انجام
شده در نقاط مختلف خزر بهخصوص خزر جنوبی ،بیشترین و
کمترین مقدار تراکم ماکروبنتوزها را در فصول مختلف سال
متفاوت نشان داد (هاشمیان .)1333 ،در سال  1649-44در
نواحی غربی و شرقی خزر جنوبی بیشترین تراکم ماکروبنتوزها
در بهمن و کمترین در مهر ،در نواحی شرقی این حوضه آبی
بیشترین تراکم در اردیبهشت و کمترین در بهمن دیده شد.
در خزر شمالی بیشترین تراکم ماکروبنتوزها در خرداد و
کمترین در فروردین دیده شد ) .(Aladin et al., 2002در
قسمت میانی خزر جنوبی ،بیشترین تراکم ماکروبنتوزها در
بهار و کمترین در تابستان به دست آمده است (Afli et al.,
2008; Mayer, 1912; Kermer, 1976; Burrell,
) 1968; Herman et al., 1968در تغییرات فصلی تراکم
ماکروبنتوزها در مطالعات ذکر شده روند خاصی مشاهده نشد.
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در این تحقیق در مقایسه بین دو فصل تراکم ماکروبنتوزها ،در
زمستان کمترین تراکم و در تابستان  1364بیشترین تراکم به
دست آمد .این مورد در حالی است که هاشمیان ()1333
بیشترین تراکم ماکروبنتوز ها را در پاییز و کمترین تراکم را در
زمستان عنوان نمود .همچنین سلیمانی رودی ( )1361فصل
تابستان با دارا بودن  4414و فصل زمستان با داشتن 4141
نمونه در متر مربع ،به ترتیب بیشترین و کمترین میزان تراکم
این موجودات را گزارش داد .در تحقیقی مشابه هاشمیان
( )1333بیشترین پراکنش ماکروبنتوزها را در عمق  11متر
بیشتر از عمق  4متر عنوان نمود.
در مطالعه حاضر ،درصد برداشت ماکروبنتوزها در هر فصل،
19درصد از کل رسوبات بود .درصد کلی ماکروبنتوزها در
مجموع فصول به ترتیب شامل نرم تنان 44/29 ،درصد؛
پرتاران 13/22 ،درصد؛ دوجورپایان 12/64 ،درصد؛
 11/31 ، Hexanaupliaدرصد؛ کم تاران 6/16 ،درصد و
 9/94 ، Malacostracaدرصد بود .هاشمیان ( )1344در
تحقیقی در  3ایستگاه (آستارا ،لیسار ،بندر انزلی ،سفید رود،
نوشهر ،بابلسر ،امیر آباد و گمیشان) در اعماق پنج و ده متری،
تراکم ماکروبنتوزهای شناسایی شده را به صورت پرتاران
( 62/4درصد) ،نرم تنان ( 2/4درصد) ،گاماریدها ( 1/3درصد)،
 1/4( Malacostracaدرصد) و 1/3( Hexanauplia
درصد) نسبت به کل ماکروبنتوزها معرفی نمود .اللویی
( )1361نیز درصد ترکیب پرتاران را  34/3درصد عنوان نمود.
همان طور که مشاهده می شود پرتاران با فراوانی  34/3درصد،
در رتبه نخست تراکم باال هستند .مطابق بررسی های صورت
گرفته در این تحقیق ،علت این موضوع احتماالً وجود جریانها
و امواج ساحلی است که با این شکم پایان همانند ذرات
نامحلول تاحدودی معلق موجود در آب برخورد میکند و
توسط امواج به مناطق ساحلی منتقل می گردد .بیشترین
تراکم کلی ماکروبنتوزهای برداشت شده مربوط به فصل
تابستان  1364با  349عدد در مترمربع بود و به صورت کلی
نرم تنان بیشترین تراکم را در برداشتند .سلیمانی رودی در
سال  1361و فارابی در سال  1334نیز در بررسی های خود
در حوضه جنوبی دریای خزر ،رده  Mulloscaرا به عنوان
متراکم ترین رده شناسایی شده در منطقه معرفی نمودند .در
این تحقیق در فصل زمستان با کاهش تراکم ماکروبنتوزها
نسبت به فصول دیگر مواجه بودیم که با بررسی وضعیت
د مایی در منطقه ،احتماالً کاهش دما را می توان یکی از علت
های کاهش تراکم ماکروبنتوزها عنوان نمود .علت اصلی کاهش

تراکم ماکروبنتوزها در فصل زمستان را شاید بتوان به دلیل
زمستان گذرانی ماهیان بنتوزخوار بهخصوص تاس ماهیان در
مرز آبی خزر میانی و جنوبی دانست (بیرشتین .)1346 ،از
طرفی زمان کاهش تراکم و زیتوده کف زیان در نواحی
مختلف دریای خزر با چگونگی پراکندگی ماهیان بنتوزخوار در
چراگاهها ارتباط مستقیم دارد ( Abrantes & Moreira,
 )1999البته علت کاهش تراکم ماکروبنتوزها در فصل
زمستان فقط مصرف آنها توسط ماهیان بنتوزخوار نمیتواند
باشد ،بلکه شاید عواملی از قبیل کاهش دمای آب ،کاهش
فعالیتهای زیستی از قبیل تغذیه و تولیدمثل نیز مؤثر
باشد ;(Roohi et al., 2010; Fazli, 2011
) .Nasrollahzadeh et al., 2008در تمامی فصول مورد
مطالعه در این تحقیق بیشترین تراکم صید ماکروبنتوزها
مربوط به عمق ده متری سپس پنجمتری و در نهایت یک
متری بود .سلیمانی رودی ( )1361میزان تراکم ماکروبنتوزها
را در عمق  4متری کمتر از سایر اعماق گزارش داد .کمترین
عمق اندازه گیری او  4متر بود و این نتیجه مشابه تحقیق ما
است .تراکم پرتاران در فصل تابستان  1364بیشتر و در فصل
پاییز  1364کمتر از سایر فصول بود و تراکم آنها در عمق ده
متر نسبت به سایر اعماق (پنجمتر و یک متر) بسیار بیشتر بود.
همچنین تراکم پرتاران در تابستان  1364نسبت به تابستان
 1364تا حدودی افزایش نشان داد .اللویی ( )1361گزارش
نمود که تراکم پرتاران نسبت به مطالعه قبلی خود در سال
 1346افزایش داشت به نحوی که درصد ترکیب پرتاران در
سال  1346برابر با  44/1درصد کل موجودات بود و در بررسی
اخیر این مقدار به  34/3رسیده و حدود  1/9برابر افزایش
نشان داد .در این مطالعه ،تراکم  Malacostracaدر فصل
بهار  1364بیشتر و در فصل تابستان  1364کمتر از سایر
فصول بود همچنین تراکم  Malacostracaدر عمق ده
متری و سپس پنجمتری و درنهایت یک متری مشهودتر بود و
همچنین کاهش  Malacostracaدر تابستان  1364نسبت
به تابستان  1364مشاهده گردید .هاشمیان ( )1333نیز در
تحقیق خود کاهش برخی از گروه های ماکروبنتوزی را نسبت
به بررسی قبلی خود در سال  1346مشاهده کرد به طوری
که  Malacostracaاز  4/3به  1/4درصد رسید و همچنین
نرم تنان از  4/2به  2/4درصد کاهش پیدا کرد .تراکم کم تاران
در فصل پاییز  1364بیشتر و در فصل زمستان  1364کمتر از
سایر فصول بود همچنین تراکم کم تاران در عمق ده متری
بیشتر از سایر اعماق بود و عمق پنجمتری و درنهایت یک
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متری در رتبههای دیگر قرار داشتند .تراکم نرم تنان در فصل
تابستان  1364بیشتر و در فصل بهار  1364کمتر از سایر
فصول بود همچنین تراکم نرم تنان در عمق ده متری بیشتر از
عمق پنجمتری و درنهایت یک متری بود و در خصوص تراکم
 Hexanaupliaاینکه در فصل زمستان  1364بیشتر و در
فصل تابستان  1364کمتر از سایر فصول بود و تراکم آنها در
عمق ده متری بیشتر از عمق پنجمتری و یک متری بود.
هاشمیان ( )1333در تحقیقی در حوزه جنوبی دریای خزر
عنوان کرد که دو کفه ای ها در اعماق  4تا  11متر بیشتر
بودند که در چنین اعماقی عموم ًا ذرات درشتتر غالب هستند
که این نتیجه مشابه تحقیق حاضر است.
به طور کلی مطالعه حاضر نشان دهنده این موضوع است که
رده  Mulloscaبا بیشترین تراکم در رتبه اول و رده

 Malacostracaدر رتبه دوم ماکروبنتوزهای این منطقه قرار
می گیرد با این تفاوت که رده  Mulloscaدر تمامی فصول
رتبه اول را حفظ نموده و رده  Malacostracaتنها در دو
فصل پاییز و زمستان رتبه دوم را در مجموعه گروه های
ماکروبنتوزی شناسایی شده به خود اختصاص می دهد.
همچنین در این تحقیق تراکم ماکروبنتوزها در عمق  11متری
بیش از سایر اعماق گزارش گردید که علت آن می تواند وجود
جریان های ساحلی و امواجی باشد که در طی بررسی ساالنه
ما به صورت همیشگی در منطقه وجود دارد و همچنین وجود
مواد غذایی فراوان در این قسمت ها است .هاشمیان در
تحقیقی در سال  1333بیشترین تراکم ماکروبنتوزها را در
عمق  11متری و در مجموع  4رده ماکروبنتوزی را شناسایی
نمود که این مشابه تحقیق حاضر است.
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Abstract
In this study, the distribution of macrobenthos in Boojagh Marine National Park (BMNP)
was studied. Sampling was conducted in six transects, perpendicular to the beach, using a Van
Veen grab sampler, with five replications. Samples were collected in five seasons (2015-2016).
Each transect include three stations at depths of 1 meter, 5 meter and 10 meter. Washed and
fixed samples were transferred to the laboratory, sorted and different groups of microbenthic
taxons were identified. Mollusca with an average of 588 individuals per square meter,
Malacostraca with 225, Polychaeta with 175, Hexanauplia with 109 and Clitellata with 98
individuals per square were identified. Depth profiles showed that the benthos are mostly
distributed at 10 meter depth, followed by five and one meter depths. The densest season was
at summer of 2015, with 356 individuals per square meter followed by summer of 2016,
autumn and winter of 2015 and spring of 2016. Overall, the most macrobenthos distribution
was in 10 meter depth. Macrobenthos density in the summer was more and in the spring was
less than other seasons.
Key words: Macrobenthos, Boojagh National Park, Kiashahr Port, Gilan Provinc
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