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كامران عقیلي ،*1عباسعلي آقايي مقدم ،2سید محمودعقیلي

 -1،2،3مربي و استادیار مركزتحقيقات ذخایر آبزیان آبهاي داخلي ،موسسه تحقيقات علوم شيالتي كشور ،سازمان تحقيقات،آموزش وترویج
كشاورزي ،گرگان،ص پ 311
تاریخ دریافت مقاله*K_aghili33@yahoo.com 3111/1/33:

چكيده
این تحقیق به منظور ارزیابی توان تولید و شناخت شرایط زیست طبیعی حاكم بر آن با تاكید بر ماكروبنتوزها ،از فروردین تا
اسفند  7931در  73ایستگاه صورت گرفت .با توجه به نقشههای تهیه شده از عمق و بستر خلیج ،سطح و حجم كنونی خلیج
گرگان به ترتیب  644كیلومتر مربع و  331599میلیون متر مکعب محاسبه گردید .در بررسی جوامع كفزیان خلیج گرگان
(ماكروبنتوزها) 9 ،شاخه اصلی ( Mollusca ،Annelidaeو  (Arthropodaو  4رده Polychaeta,Crustacea,
 )Insecta, Bivalvia, Oligochaeta,Gastropodaو  72راسته و  72خانواده شناسایی گردیدند .در بررسی شاخه
 Annelidaeحداكثر ،حداقل و میانگین زیتوده در ماههای مختلف سال ،به ترتیب  2/91در فروردین ماه 3/37 ،در بهمن ماه
و  3/43 ±3/49گرم در متر مربع بدست آمد .حداكثر ،حداقل و میانگین زیتوده در شاخه  Arthropodaبه ترتیب  3/31در
اسفند ماه 6/29 ،در فروردین ماه و  2/77 ± 7/26گرم در متر مربع و در شاخه  97/43 Molluscaدر آذر ماه 76/73 ،در
خرداد ماه و  22/17± 4/33گرم در متر مربع تعیین گردیدند .بیشترین ارزش فراوانی ،ارزش زیستی و توان تولید بهترتیب
 9/13 ،793و  129/44كیلوگرم در هکتار در تیرماه بدستآمد .با توجه به اینکه دركلیهی ماههای سال میزان زیتوده از حدود
 71گرم در متر مربع كمتر نمیشود میتوان گفت كه خلیج گرگان پتانسیل مناسبی برای آبزیپروری داشته و از تولید طبیعی
خلیج می توان بعنوان بخشی از غذای مورد نیاز آبزی استفاده نمود.
کلمات کليدی :جوامع كفزیان ،ماكروبنتوزها ،زیتوده ،توان تولید ،خلیج گرگان
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مقدمه
جایگاه پهنههای آبی در حیات بشر انکارناپذیر است .خلیجها از جمله پهنههای آبی با اهمیت و اكوسیستمهای بسیار حساس و
شکننده در مناطق خشک و نیمه خشک جهان از جمله ایران می باشند كه نقش بسیار ارزندهای در توسعه جوامع ساكن
حاشیه خود دارند و آثار حیات بخش آنها به طورغیرمستقیم تا مناطق دوردست نیزقابل مشاهده است .در شرایط كنونی كه با
كم آبی ن اشی از خشکسالی و كاهش بارش در كشور روبرو هستیم حفظ و مدیریت پهنههای آبی از جمله خلیج ها و تاالبها
ضروری به نظر میرسد (كیابی و همکاران .)7911 ،
مطالعات زیادی درخصوص بررسی خلیج گرگان ،شناسایی عوامل محیطی تشکیل دهنده ،برآورد ذخایر آبزیان و بهرهبرداری
بهین ه از آن انجام گردید .مطالعه شناسایی خلیج گرگان و عوامل محیطی موثر بر این اكوسیستم به منظور شناخت و بهره-
برداری معقول از آن انجام شد كه درآن خصوصیات فیزیکی و شیمیایی آب شناسایی و تعیین تراكم پالنکتونها ،گیاهان آبزی،
موجودات كفزی و ماهیان خلیج گرگان مورد بررسی قرار گرفت (اللوئی  .)7941،در سالهای  7919-7916مطالعهای تحت
عنوان بررسی اكوسیستم خلیج گرگان با توجه به ظرفیتهای شیالتی آن صورت گرفت كه در قسمتی از این مطالعه تركیب
گونه و زیتوده زئو پالنکتونهای خلیج با محل ورود و خروج آب دریای خزر و رودخانهها (قره سو و گز) بررسی گردید (روحی،
 .)7914در تحقیقی دیگر با عنوان بررسی جامع اكولوژیک خلیج گرگان -فاز دوم( با تاكید بر رودخانهها و تاالبهای مهم حوزه
جنوبی دریای خزر) بررسی های مربوط به ایکتیوپالنکتون ،فیتوپالنکتون ،كفزیان و فاكتورهای هیدروشیمی در خلیج گرگان
صورت گرفت (محمد خانی و همکاران .)7913،نهایتاً پروژه بررسی امکان پرورش بچه ماهی كپور دریایی در شرایط محصور در
خلیج گرگان تا سن بلوغ (مولد سازی) توسط عقیلی و همکاران (  )7936انجام شد.
با توجه به ضرورت كنترل و بررسی مداوم وضعیت اكوسیستم خلیج گرگان به عنوان مهمترین پهنه آبی سواحل جنوب شرق
دریای خزر ،این تحقیق با هدف مطالعه ی جوامع ماكروبنتوزها جهت برآورد توان تولید وتعیین ظرفیت اكولوژیک آن انجام
گردید.
مواد و روش کار
خلـیج گرگان بین عرض جغرافیایی ˝ 94ْ ، 91َ ،61وطول جغرافیایی ً 19 ْ ، 1 َ ، 16واقع شده است .مساحت كلی آن بیش
از 633كیلومتر مربع است كه به شکل سه گوش بوده و طول آن حدود  43كیلومتر و بیشترین پهنای آن  72كیلومتر است.
(محمد خانی و همکاران .)7913 ،نمونه برداری از فروردین تااسفند  7931در  73ایستگاه انجام شد (جدول .)7جهت بررسی
فاكتورهای فیزیکوشیمیایی آب از دستگاه پرتابل مولتی پارامتراستفاده شد و برای بررسی جوامع بنتیکی در هر ایستگاه  9بار
نمونه برداری با  Van Veen Grabبا ابعاد ( )cm 74 × 74 cmو مساحت  214سانتی متر مربع بطور ماهانه انجام گردید.
محتویات هر بار برداشت بااستفاده از الک با اندازه  933میکرون در همان محل نمونهبرداری شستشو داده شد  .سپس
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محتویات باقیمانده در الک به ظروف پالستیکی درب دار منتقل و بعد از فیکس كردن با فرمالین  %6به آزمایشگاه منتقل شده
سپس در سینی تشریح تخلیه و كار جداسازی نمونهها در زیر لوپ انجام و در پایان تعیین تعداد و توزین زیتوده ( توسط
ترازوی  3/ 3337گرم) و شناسایی تا حد خانواده ،صورت گرفت .لذا در این مطالعه با استفاده از داده های ماكروبنتوزها ،قابلیت
توان تولید ( )Pخلیج گرگان بر اساس ارزش زیستی Zو مجموع ارزش فراوانی ( )Nآنها مورد بررسی قرار گرفت (احمدی،
P(Kg/h)=N×20/Z

.)7911
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شکل  -7ایستگاههای نمونهبرداری در خلیج گرگان از فروردین لغایت اسفند 7931
جدول  -7مختصات جغرافیایی ایستگاهها در خلیج گرگان
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نرمال بودن دادهها با استفاده از آزمون كلموگروف – اسمیرنوف انجام گردید .تجزیه و تحلیل دادههای تراكم زئوبنتوزها توسط
آنالیز واریانس یکطرفه ( )One Way ANOVAدر سطح اعتماد  3/31انجام شد .معنی داربودن اختالف میانگین دادهها ،با
استفاده از آزمون دانکن انجام گردید .وجود همبستگی بین فاكتورهای محیطی و توان تولید و فراوانی توسط آزمون پیرسون با
استفاده از نرم افزار SPSS 79انجام شد (زرگر.)7916 ،
نتايج و بحث
كفزیان بخصوص ماكروبنتوزها نقش مهمی را در جوامع آبزی بعنوان حلقه های دوم و سوم زنجیره تولید دارند (توان مقصودی
و همکاران .)7912 ،لذا از نتایج مطالعات كمی كفزیان برای تخمین میزان تولیدات بهكار میرود .از طرفی چون پراكنش ماكرو
بنتوز ها با عمق ،میزان اكسیژن محلول مواد آلی و دماهای مختلف ارتباط دارد ،بمنظور ارزیابی اكوسیستمهای آبی مورد
استفاده قرار میگیرند.
در بررسی جوامع كفزیان خلیج گرگان (ماكروبنتوزها)  9شاخه اصلی (  Mollusca ،Annelidaeو  (Arthropodaو  4رده
) ),Gastropoda Polychaeta ,Crustacea, Insecta, Bivalvia, Oligochaetaو  72راسته و  72خانواده
شناسایی گردیدند.
عقیلی و همکاران( ) 7936در تحقیقی كه بر بنتوزهای خلیج گرگان انجام دادند نشان دادند كه بیشترین فراوانی مربوط به
خانوادههای  phyrgulidarبا  2693عدد در هر مترمربع و كمترین فراوانی مربوط به خانوادههای Cardida ،Nereidae
و  Amphartidaeبا  211عدد در هر مترمربع بوده است .و این درحالی بود كه در فصل تابستان بیشترین فراوانی مربوط به
خانوادههای  Phyrgulidarبا  93617عدد در هر مترمربع و كمترین فراوانی مربوط به خانوادههای ،Nereidae
 Chironomidae ،Neritidae ،Cardidaeبه  211عدد در هر مترمربع بوده است .این محققین همچنین نشان
دادندكه با افزایش دما ،در بهار و تابستان و مناسب شدن شرایط فیزیکی و شیمیایی محیط ،به تعداد و زیتوده بنتوزها افزوده
شده وتنوع گونهای نیز افزایش مییابد و این در حالی است كه با كاهش دما از تابستان به زمستان از تعداد و زیتوده بنتوزها
درخلیج گرگان كاسته میشود .در تحقیق  Taheriو همکاران ( )2331در بررسی جمعیت پرتاران خلیج گرگان سه گونه كرم
پرتار متعلق به سه جنس و سه خانواده شامل Hypniola annenkova, Streblospia gynobranchiata, Nereis
 diversicolarشناسایی شدند .آنها بیشترین تودهی زنده پرتاران را در بهار و كمترین را درزمستان بیان نمودند و همبستگی
بین تراكم زیتوده پرتاران با دما را معنی دار و منفی برآورد نمودند .دراین تحقیق نیز بیشترین زیتوده متعلق به فصل بهار و
كمترین آن متعلق به زمستان بود .واین درحالیست كه بیشترین تنوع گونهای در تابستان مشاهده شد Sharbati .و همکاران
( )2372در تحقیقی كه بر روی جوامع بنتیکی سواحل جنوب شرق دریای خزر انجام دادند77 ،گروه از كفزیان
شامل Naididae, Gammaridae, Cardidae, Nereidae, Neritidae, Pyrgulidae, Cumaceae,
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 Ostracoda, Foraminifera, Balanidaeرا معرفی نمودند كه بیشترین درصد فراوانی بترتیب مربوط به شکم پایان
 Gastropodaبا  % 44/94و روزنه داران  Foraminiferaبا  ، % 71/44پرتاران  Polychaetaبا %76/33
دوكفه ای ها  Bivalviaبا % 7/41بیشترین و كمترین فراوانی مربوط به تابستان  %96/42و پائیز  ،% 71/1حداكثر تودهی
زنده موجودات ماكروبتنوز در تابستان معادل  746/7گرم بر مترمربع و حداقل در بهار با  23/1گرم بر مترمربع و بیشترین
فراوانی را مربوط به خانوادهی  Pyrgulidaeو كمترین فراوانی مربوط به خانوادهی  Nereidaeمعرفی نمودند .و این
درحالیاست كه در این تحقیق در نمونهبرداری انجام شده در فصل بهار ،در مجموع  4خانوادهی ،Nereidar ،Cardidae
 Balanus ،Phyrgulidae ،Amphartidaeو  Neritidaeو در فصل تابستان در مجموع  1خانواده ،Cardidae
 Neritidae ،Balanus ،Phyrgulidae ،Amphartidae ،Nereidarو Chironomidaeشناسایی گردید كه نسبت
به تحقیق فوق دارای تنوع گونهای كمتری بود .از طرفی بیشترین فراوانی در بهار مربوط به خانوادهی  Phyrgulidaeبا
 2693عدد و كمترین مربوط به خانوادههای  Nereidaeو  Cardidaeو  Amphartidaeبا  211عدد در هر مترمربع بود.
بیشترین و كمترین تودهی زنده بترتیب مربوط به خانوادههای  Cardidaeبا  391/1و خانواده  Nereidaeبا  3/396گرم در
مترمربع بود .در فصل تابستان Chironomidaeنیز شناسایی گردید .با مقایسهی نتایج حاصل از این دو تحقیق ،این
تفاوت ها را شاید بتوان به بسته شدن كانال های ارتباطی از جمله كانال خوزینی و كاهش تبادل آب به خلیج و در نتیجه
كاهش عمق و تغییرات شرایط محیطی خلیج نسبت به دریا بیان نمود.
در تحقیق حاضر در بررسی ماههای مختلف سال ،شاخه  Annelidaeدارای حداكثر ،حداقل و میانگین زیتوده به ترتیب
 2/91در فروردین ماه 3/37 ،در بهمن ماه و  3/43 ±3/49گرم در متر مربع گردید (نمودار.)7

نمودار  -7تغییرات ماهانه میزان زیتوده شاخه Annelidaeاز فروردین لغایت اسفند 7931
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شاخه  Arthropodaدارای حداكثر ،حداقل و میانگین زیتوده به ترتیب 3/31در اسفند ماه  6/29 ،در فروردین ماه و
 2/77 ± 7/26گرم در متر مربع (نمودار  )2و شاخه  Molluscaدارای حداكثر ،حداقل و میانگین زیتوده به ترتیب 97/43
در آذر ماه  76/73 ،در خرداد ماه و  22/17± 4/33گرم در متر مربع بودند (نمودار .)9

نمودار  2-تغییرات ماهانه میزان زیتوده شاخه  Artopodaاز فروردین لغایت اسفند 7931

نمودار  -9تغییرات ماهانه میزان زیتوده شاخه  Molluscaازفروردین لغایت اسفند 7931
همچنین حداقل وحداكثر كل زیتوده در ماههای مختلف در خلیج گرگان بترتیب مربوط به ماههای اسفند و آذر با مقادیر
 74/11و  96/36گرم در متر مربع و میانگین 21/4± 4/96گرم در متر مربع تعیین گردید (نمودار .)6

نمودار  -6تغییرات ماهانه میزان زیتوده كل بنتوزها از فروردین لغایت اسفند 7931

نتایج مطالعات مختلف بیانگر تفاوت میزان توده ی زنده این موجودات در نقاط مختلف دریا دارد .تفاوت در تودهی زنده به
عوامل متعددی نظیر غذا ( ،)Rowe, 1971عمق و بستر( )Jegadison and Ayyakhannu,1992و شرایط فیزیکی و
شیمیایی و خاک حاكم بر محیط زیست ( )Ghasemof and Bagherof, 1983 ; Ansari et al., 1994و مقدار مواد
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آلی دارد .توده ی غذای زنده در تابستان با افزایش دما و افزایش فیتوپالنکتون افزایش مییابد ( )Sharbati et al., 2012و
در این فصل فعالیتهای تغذیهای و تولید مثل موجودات باال میرود ( )Laluee, 2004و كمترین تودهی زنده در پاییز بعلت
تغذیه ماهیان از ماكربنتوزها ( )Ghasemof, 1994میباشد .تغییرات در جوامع میتواند حاصل تغییرات در دما و تنزل
شکوفایی پالنکتونی نیز باشد (.)Sharbati et al., 2012جداول  2و  9بترتیب تغییرات ماهانه توان تولید و میانگین ساالنه
پارامترهای فیزیکی شیمیایی و توان تولید را خلیج گرگان نشان میدهند.
جدول -2مقادیر ماهانه ارزش زیستی ،ارزش فراوانی و میانگین تولید در خلیج گرگان ازفروردین لغایت اسفند 7931
ماه

فروردین

اردیبهشت

خرداد

تیر

مرداد

شهریور

مهر

آبان

آذر

دی

بهمن

اسفند

( Nارزش فراوانی)

62

71

29

793

22

22

93

77

76

79

7

79

( Zارزش زیستی)

9/31

2/19

2/63

9/13

2/24

2/24

9/34

2/91

2/91

2/61

7

2/61

میانگین تولید ()kg/h

219/37

796/62

737/41

129/44

736/42

736/42

731/32

32/24

771/13

731/67

77/61

731/67

جدول  – 9میانگین و انحراف معیار ( )±SDپارامترهای فیزیکی ،شیمیایی و توان تولید در خلیج گرگان در سال 7931
پارامتر

انحراف معیار

میانگین

4/119

73/111

T.wt. c

7/996

22/329

)EC. (ms/cm

7/111

71/111

)Sal. (g/L

13/626

39/933

)Visib.(cm

7/914

1/111

)DO (mg/L

3/419

7/111

)BOD5(mg/L

3/311

1/921

pH

3/327

3/393

)N. NH3 (mg/L

3/741

3/231

)N. NO3 (mg/L

123/442

6339/313

)T.hardness (mg/L

1/391

713/421

)T.Alkanity. (mg/L

3/3736

3/963

)PO4³¯(mg/L

3/423

2/611

Z

713/131

731/739

Pro .kg/h

در مطالعه توان مقصودی وهمکاران ( ) 7912كه بر اساس اطالعات تنوع و فراوانی كفزیان و با هدف بررسی توان تولید در
رودخانه شمرود سیاهکل انجام پذیرفت  ،میزان قابلیت تولید معادل  961كیلوگرم در هکتار در سال  7912محاسبه شد .قریب
خانی( )7911نیز با استفاده از ا ین روش به بررسی توان تولید طبیعی رودخانه لوندویل آستارا پرداخت و بر اساس نتایج حاصل
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از بررسی جوامع كفزیان ،توان تولید این رودخانه را  241/22كیلوگرم در هکتار در سال محاسبه نمود .در مطالعه حاضر و بر
اساس محاسبات انجام شده برای تعیین میزان توان تولید یا كالسه تولید ،حداقل و حداكثر ارزش فراوانی ماكروبنتوز(،)N
ارزش زیستی خلیج گرگان ( )Zو توان تولید در خلیج بترتیب برابر ( 7و  )9/13 ، 7( ،)79و ( 77/61و  133/44كیلوگرم در
هکتار) در ماه های بهمن و تیر ماه تعیین گردیدند كه میانگین توان تولید سالیانه در خلیج گرگان  731/73± 713/1كیلوگرم
در هکتار محاسبه گردید (جداول  2و .)9
دراین تحقیق پارامترهای شفافیت آب با اكسیژن محلول آب ،میزان فراوانی ماكروبنتوز( )Nبا توان تولید ( Production
 ،) Potentialاكسیژن محلول با درجه حرارت آب و میزان فراوانی ماكروبنتوز( ،)Nتوان تولید با شفافیت همبستگی معنی دار
و منفی نشان دادند .همچنین اكسیژن محلول با شفافیت ،نیترات و سختی كل ،توان تولید با آمونیاک دارای همبستگی معنی
دار و مثبت بودند .درمجموع می توان گفت تغییرات دمایی و سایر شرایط فیزیکی شیمیایی اكوسیستم در فصول مختلف سبب
بروز روابط مختلف بین خصوصیات فیزیکی و شیمیایی آب خلیج و میزان تولید و فراوانی ماكروبنتوز گردید.
يافته ترويجی
با توجه به اینکه دركلیهی ماههای سال میزان زیتوده از حدود  71گرم در متر مربع كمتر نمی شود می توان گفت كه خلیج
گرگان پتانسیل مناسبی برای آبزی پروری داشته و می توان بعنوان بخشی از غذای مورد نیاز آبزی از تولید طبیعی خلیج
استفاده نمود .الزم به ذكر است كه در طول سال میزان زی توده دارای نوسان بوده لذا توصیه می شود كه با محاسبه ماهانه
میزان توان تولید بر اساس غذای زنده ،از غذای دستی بطور كمکی استفاده شود.
تشكر و قدردانی
بدینوسیله از كلیه ی همکارانی كه دراین تحقیق ما را یاری كردند سپاسگزاریم.
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The Study on macrobenthoses community to estimate the production
potential in Gorgan Bay
Kamran Aghili 1*,Abbasali Aghaei Moghaddam, Seyed Mahmood Aghili
1,2,3-Inland Waters Aquatics Resources Research Center-Gorgan, Iranian Fisheries Sciences Research
Institute, Agricultural Research, Education Extention Organization(AREEO), Gorgan,P. O. Box 139
Email:K_aghili33@yahoo.com

Abstract
Present study carried out between 20 Apr. and 22 Feb. 2016 in 19 sampling sites in order to
investigate the productivity, and natural dominant living conditions With emphasis on
macrobenthoses in the Gorgan Bay. According to the provided maps from the shoreline,
depth, and sediment, the total area and volume of Gorgan Bay is 466 square meters and
905.33 million cubic meters respectively. As a result, the study of Gorgan Bay infested
communities (macrobenthes) was identified as the 3 phyla (Annelidae, Mollusca and
Arthropoda) and 6 classes (Crustacea, Insecta, Bivalvia, Oligochaeta, Gastropoda and
Polychaeta) and 12 orders and 12 families. , The Annelidae phylum had the maximum,
minimum and mean biomass of 2.35 in April, 0.01 in February and 0.69±.63 gr/m2,
respectively. The Arthropoda phyla had maximum, minimum and mean biomass of 0.07 In
March, March 23rd, April 23rd and 2.11±1.24 gr/ m2, the Mollusca phylahad a maximum,
minimum and average biomass of 31.62 in December, 14.10 in June and 22.81±6.09 gr/m2
Was determined. The most abundance was 130 kg/ha in july.and the most Production capacity
was 3.59 kg/ha.
Keywords: Bentic communities, Macrobenthose, Biomass, Production capacity, Gorgan Bay
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