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چکیده
امروزه فعالیتهای آبزیپروری اهمیت زیادی در تامین پروتئین جامع انساني دارند ،لذا به موازات این فعالیتها ،مطالعه اثرات آن بر
بوم سامانه دریا ضروری به نظر ميرسد .شناسایي ،تعیین تراکم و زیتوده جوامع بزرگ بيمهرگان کفزی در سال 1939-39در
دریای خزر (منطقه کالرآباد) ،بهصورت ماهانه در  11ایستگاه در سه جهت اطراف قفسهای پرورش ماهي با استفاده از نمونهبردار
 Van Veenبا سطح مقطع  3/399مترمربع با سه تکرار انجام شد .در مجموع  3گونه بزرگ بیمهره کفزی به همراه رده
 Oligochaetaشناسایي شدند .درصد تراکم گروههای غالب بزرگ بيمهرگان کفزی نسبت به کل جمعیت در طول دوره نمونه
برداری به ترتیب رده پرتاران ( )Polychaetaبا  39/87درصد ،رده کمتاران ( )Oligochaetaبا  1/73درصد ،راسته کوماسه
( )Cumaceaبا  3/99درصد ،راسته مژه پایان ( )Cirripediaبا  3/91درصد ،دوکفهایها ( )Bivalviaبا  3/91درصد ،جور پایان
( )Amphipodaبا  3/1درصد و راسته دوباالن ( 3/39 )Dipteraدرصد ثبت شد .حداکثر تراکم جمعیت کل بزرگ بيمهرگان
کفزی با  9138/9عدد در مترمربع در ماه شهریور (سه ماه پس از پایان دوره پرورش) در ایستگاه شاهد و حداقل آن با  1933عدد
در مترمربع در ماه دی (اول دوره پرورش) در فاصله  9متری از قفسها (سایه قفس)؛ حداکثر زیتوده نیز در ماه دی با  13/33گرم
در مترمربع و حداقل آن هم در ماه اسفند (اواسط دوره پرورش) با  1/17گرم در مترمربع در سایه قفسها مشاهده شد.
کلمات کلیدی :بزرگ موجودات کفزی ،تنوع ،تراکم ،زیتوده ،کالرآباد ،دریای خزر
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مقدمه:
از زمان حیات بشر در این کره خاکي ،وابستگي به آب و اکوسیستمهای آبي از اساسيترین نیازهای آن بوده است .امروزه با توجه به
پیشرفت صنعت و افزایش جمعیت ،این اکوسیستمها دستخوش تغییرات فراوان گردیدهاند .لذا بررسي کمي و کیفي این منابع،
باهدف توسعه پایدار برای نسل حاضر و آتي امری اجتنابناپذیر است .آگاهي از این مسائل ميتواند به ما در مدیریت منابع کمک
کرده و شناخت بیشتری جهت هرگونه استفاده با حداقل خطرات زیستمحیطي بدهد .مطالعات بیولوژیک ،در حالتي که موجودات
آبزی در یک محل ساکن و دائماً در جریان دگرگوني زیستگاه قرار داشته و به آن واکنش نشان دادهاند ،ميتواند سیمای حقیقي از
وضعیت اکولوژیکي محیط را آشکار سازد (قاسمي و همکاران.)1933 ،
بنا بر عقیده دانشمندان ،بزرگ بيمهرگان کفزی (ماکروبنتیک) مهمترین منبع غذایي آبزیان هستند که نقش کلیدی در زنجیره
غذایي آبها ایفا ميکنند ،بهنحویکه هر گونه تغییر ناشي از فعالیتهای انساني در محیطزیست آنها صدمات زیانباری را به این
اجتماعات وارد ميکند .اهمیت بزرگ موجودات کفزی به ارزشهای غذایي آن محدود نميشود بلکه بسیاری از فرایندهای فیزیکي،
شیمیایي ،زمینشناسي و زیستي در دهانه خلیجها یا خورها و اکوسیستمهای آبي در نتیجه اثرات متقابل با سیستم بنتیک تنظیم
ميشود یا تغییر شکل ميیابد .استفاده از بي مهرگان کفزی بر این فرض استوار است که مناطقي که تحت تأثیر عوامل آالینده
نیستند ،تاکسونهای کفزیان بیشتری داشته و گونههای غیر مقاوم یا حساس در آنجا غلبه دارند و برعکس مناطقي که تحت فشار
آلودگي قرار دارند تنوع کمتری داشته و گونههای مقاوم غالباند (دشتي و همکاران .)1931 ،با توجه به فعالیت آبزیپروری در این
منطقه ،به نظر ميرسد محل استقرار قفسهای آبزی پروری مکان مناسبي برای مقایسه متغیرها نسبت به منطقه شاهد باشد .زیرا
محل احداث قفسها بهعنوان منطقهی احتماالً تحت تاثیر در مقایسه با مناطق مجاور تا فاصله  1333متر از لحاظ تراکم ،تنوع و
زیتوده بزرگ بيمهرگان ميتواند مورد مقایسه و بررسي قرار گیرد (داد و همکاران.)1931 ،
پرافکنده و همکاران ( )1939در بررسي پراکنش ،تراکم و زی توده بزرگ موجودات بنتیکي در محل استقرار پرورش ماهي در قفس
در منطقه کالرآباد ،در سال 1931با تعیین سه ایستگاه در محل استقرار قفسهای پرورشي و با فاصله  93و  933متری از قفس به
عنوان منطقه شاهد بیان داشتند که تراکم و زیتوده بزرگ موجودات کفزی در ایستگاه محل استقرار قفس کمتر از سایر ایستگاهها
بود که مي تواند به فعالیت پرورش ماهي در قفس و اثرات آن بر موجودات کفزی بستگي داشته باشد .همچنین اظهار داشتند که
گونه  Streblospio gynobranchiataاز پرتاران جمعیت غالب بزرگ موجودات کفزی را به خود اختصاص دادند و سطح
تروفیکي اکوسیستم به سمت یوتروفي شدن متمایل ميباشد .کریمیان و همکاران ( ،)5931طی مطالعهی شرایط زیستمحیطي
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پرورش در قفس قزلآالی رنگینکمان ( )Oncorhynchus mykissدر منطقهی عباسآباد ،حوضهی جنوبي دریای خزر بهعنوان
قسمتي از طرح موسسه تحقیقات علوم شیالتي کشور و در ادامه این پژوهش در کالرآباد بوده است ،نشان دادند که فعالیت پرورش
در قفس قزلآالی رنگینکمان در منطقه عباسآباد ،به دلیل تراکم پایین ماهي ،کوتاه بودن طول دورهی پرورش و جریانهای آبي
قوی فقط بر بعضي عوامل کیفي آب تأثیر نسبتاً جزئي داشت .افرایي بندپي و همکاران ( )1939در بررسي ساختار جمعیت بزرگ
بي مهرگان کفزی در سواحل جنوبي دریای خزر به منظور استقرار قفس های پرورش ماهي در راستای برنامه استقرار قفس های
پرورش ماهي در سواحل جنوبي دریای خزر نشان دادند که گونهی  Streblospio gynobranchiataبه عنوان گونه غیر بومي با
قدرت سازش پذیری باال از راسته ی پرتاران غالب جمعیت بزرگ بي مهرگان کفزی را در سواحل جنوبي دریای خزر به خود
اختصاص داد Jahani .و همکاران ( )1311در مطالعهی خود اثرات پرورش در قفس را بر جوامع کفزی با استفاده از شاخص زیستي
1BOPAخور غزاله؛ در  9ایستگاه به فاصله صفر متر (زیر قفس) 93 ،متری و  933متری از قفس (شاهد) بررسي کردند .نتایج
حاصل از این مطالعه نشان داد که فراواني ،بیوماس و شاخص تنوع در ایستگاه زیر قفس کمتر از ایستگاههای دیگر بهویژه ایستگاه
شاهد بود .مقایسه نتایج به دست آمده از  BOPAبا دستورالعملهای موجود نشان داد که تمام ایستگاهها شرایط زیستي بدی
داشتند ،خصوصاً ایستگاه زیر قفس نسبت به سایر ایستگاهها از آلودگي بیشتری برخودار بود .شربتي و همکاران ( )1931با
شناسایي ،تعیین فراواني و زیتوده جوامع ماکروبنتیک در آبهای ساحلي جنوب شرقي دریای خزر (استان گلستان) نشان دادند که
بیشترین و کمترین فراواني بدون تفاوت معني دار به ترتیب در فصل تابستان و پائیز بدست آمد .نبوی و همکاران ( )1973به منظور
بررسي تغییرات فراواني و تنوع پرتاران ( )Polychaetesدر زیر قفسهای پرورش ماهي در خور غزاله (خور موسي) از چهار ایستگاه
از زیر قفس تا فاصله  933متری از قفس نمونهبرداری انجام دادند .نتایج نشان داد که تنوع گونهای از ایستگاه ( 1زیر قفس) تا
ایستگاه  933( 9متری از قفس) از  1/83به  1/11و غالبیت از  3/91به  3/11رسیده است .میانگین درصد مواد آلي در رسوبات خور
با دامنه ( )1/18-19/11د رصد تخمین زده شد که ایستگاه شاهد کمترین و بیشترین مقدار را به ترتیب در آبان و مرداد ماه نشان
داد .آنالیز دانهبندی رسوبات میزان درصد سیلت – رس را با دامنه ( )9/81-38/98نشان داد که کمترین مقدار در ایستگاه  1و
بیشترین مقدار در ایستگاه  9ثبت شد Lam .و همکاران ( )1339در بررسي اثرات پرورش ماهیان دریایي بر کیفیت آب و رسوبات
بستر ،کاهش در جوامع بنتیک و اکسیژن محلول را بیان داشتند Karakasis .و همکاران ( )1333به مطالعهای از اثرات آبزیپروری
1
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در قفس بر بستر دریا در سه منطقه از سواحل مدیترانه پرداختند .نمونهبرداری جهت بررسي از ماکروفونها و متغیرهای
ژئوشیمیایي از پنج ایستگاه (صفر متر زیر قفس 19 ،متر 93 ،متر 133 ،متر و  1333متر ایستگاه شاهد) در هر سه منطقه انجام
گرفت .بهطور کلي نتایج نشان داد که تغییرات فصلي ژئوشیمي و جمعیت ماکروفونا در اطراف قفس بیشتر بود .طي مطالعهای دیگر،
پرورش قزلآالی رنگینکمان روی ساختار جمعیتي بيمهرگان کفزی دریاچهای در کانادا ،منجر به کاهش  7برابری در فراواني و
همچنین کاهش غنای گونهای بيمهرگان کفزی زیر قفسهای پرورشي در مقایسه با فاصلهی  99متری ،دو ماه بعد از دوره پرورش
شد .همچنین با استفاده از آزمون  PCAتعیین گردید که  %81تغییرات در فراواني بيمهرگان کفزی با فاصله از قفس و متغیرهای
شیمیایي مرتبط بود که این اثرات نیز محلي بوده و با فاصلهی بیشتر از  19متری از قفسها کاهش ميیابد (.)Rebecca, 2009
با توجه به نیاز توسعه آبزی پروری در کشور و محدودیت آب شیرین ،رویکرد سازمان شیالت ایران به توسعه پرورش ماهي در قفس
در محیط دریا معطوف شده است .این توسعه نیاز به تحقیقات گسترده ای دارد .لذا پژوهش حاضر با هدف بررسي شناسایي ،تعیین
تراکم و زیتوده بزرگ بيمهرگان کفزی در منطقه جنوبي دریای خزر (کالرآباد) به منظور تعیین یکي از شاخص های مهم زیستي
در سنجش کیفي محیط پیرامون قفس های شناور پرورش ماهي قزل آالی رنگین کمان انجام شد.

مواد و روش کار
این تحقیق در سال  1939-39در منطقه کالرآباد واقع در جنوب دریای خزر در استان مازندران انجام شد ( شکل  .)1منطقه
کالرآباد واقع در شهرستان چالوس در  91درجه و  93دقیقه عرض شمالي و  91درجه و  17دقیقه طول شرقي قرار دارد ( جدول
.)1
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شکل  .1موقعیت منطقه مورد مطالعه درمحل استقرارقفس پرورش ماهی درسواحل جنوبی دریای خزر (کالرآباد) 1141-49

جدول  .1نقاط مختصات جغرافیایی مکانهای نمونه برداری ،در محل سایت استقرار قفس پرورش ماهی در سواحل جنوبی دریای خزر
(کالرآباد)1141-49 .
جهت
شرق

غرب

جنوب

طول جغرافیایي ()E

فاصله از قفس (متر)

عرض جغرافیایي ()N

9

"91°99'99

93

"91°99'99

ʺ91°19'91

133

"91°99'99

ʺ91°19'99

1333

"91°99'99

ʺ91°11'38

9

"91°99'91

ʺ91°19'17

93

"91°99'99

ʺ91°19'19

133

"91°99'99

ʺ91°19'13

1333

"91°99'93

ʺ91°19'99

ʺ91°19'93

9

"91°99'91

ʺ91°19'11

93

"91°99'93

ʺ91°19'17

133

"91°99'99

ʺ91°19'19

1333

"91°99'31

ʺ91°19'11

قفسهای پرورش ماهي در این منطقه ،جهت پرورش ماهي قزلآالی رنگینکمان ( )Oncorhynchus mykissمستقر شدند .در
این تحقیق با توجه به جهت عمومي وزش باد و جریان دائمي آب ،یه جهت اصلي به سمت شرق ،غرب و جنوب (سمت ساحل)
قفس در نظر گرفته شد .در هر جهت چهار ایستگاه در نظر گرفته شد .ایستگاه اول نزدیک قفسهای پرورش ماهي در سایه قفس
(فاصله  9متری) ،ایستگاه دوم در فاصله  93متری ،ایستگاه سوم در فاصله  133متری و ایستگاه چهارم که بهعنوان ایستگاه شاهد
در فاصله  1333متری از ایستگاه اول انتخاب شدند (شکل .)1
نمونهبرداری از رسوب با استفاده از گرب ون وین با سطح مقطع  3/399مترمربع انجام گرفت .از هر ایستگاه سه نمونه رسوب برای
جداسازی و شناسایي بزرگ بيمهرگان کفزی برداشت شد .نمونه رسوب حاوی بزرگ بيمهرگان کفزی با استفاده از الک 933
میکرون شستشو داده شد و توسط فرمالین چهار درصد تثبیت و به آزمایشگاه منتقل شد .سپس نمونهها بهصورت چشمي و با
استفاده از استریومیکروسکوپ مدل  SMZ800از رسوبات تفکیک گردید ( .)Eleftheriou and Mcintyr, 2005جهت شناسایي
نمونهها از کلید شناسایي اطلس بيمهرگان دریای خزر استفاده شد ( .)Birshtain, 1968همچنین تعداد گونهها شمارش و پس از
خشک کردن روی کاغذ صافي با ترازوی حساس دقت ( 3/331گرم) وزن تر آنها محاسبه شد (هاشمیان و همکاران.)1933 ،

06

داد و همکاران

شناسایي ،تعیین تراکم و زی توده جوامع بزرگ بي مهرگان کفزی.................

تجزیه و تحلیل دادههای بهدستآمده با استفاده از نرمافزار آماری SPSSنسخه بیست انجام شد .این بررسي در یک طرح آماری
بلوک کامل تصادفي انجام شد .در ابتدا با استفاده از آزمون کلموگروف – اسمیرنف نرمال بودن دادهها بررسي و سپس جهت بررسي
اختالف معنيداری دادهها در بین ایستگاهها از آنالیز واریانس یکطرفه ( )One Way ANOVAاستفاده گردید .همچنین جهت
مقایسه تراکم وزیتوده بزرگ بي مهرگان کفزی در سه جهت اصلي و زمانهای مختلف نمونهبرداری از مقایسه میانگینها تحت
آزمون دانکن در سطح احتمال  9درصد استفاده شد .جهت محاسبه دادهها و ترسیم شکلها از بستهی نرمافزاری  EXCELاستفاده
شده است.

نتایج و بحث:
در بررسي اجتماعات بزرگ بيمهرگان کفزی در مجموع  3گونه شناسایي شدند و شناسایي گروه  Oligochaetaدر حد رده صورت
گرفت .رده  Polychaetaاز سه گونه تشکیل شد که  39/87درصد از بزرگ بيمهرگان کفزی را تشکیل داد و از بین آنها
 Streptolisbio gynobranchiataو  Hypaniola kowalewskiiبیشترین تراکم را داشتند Oligochaeta .که در حد رده
شناسایي شد و در کل  1/73درصد از کل جمعیت را تشکیل دادند .از راسته  Amphipodaدو گونه شناسایي شد که  3/1درصد از
جمعیت را به خود اختصاص داد .راسته  Cumaceaدارای یک گونه  Pseudocuma graciloiedesبود که  3/99درصد از تراکم
بزرگ بيمهرگان کف زی را تشکیل داد .از راسته  Dipteraخانواده  Chironomidaeشناسایي شد و تنها  3/39درصد از تراکم
بزرگ بيمهرگان کفزی را تشکیل داد .از راسته  Cirripediaیک گونه  Balanus improvisesشناسایي شد و  3/91درصد از
تراکم را داشتند و راسته  3/91 Veneroidaدرصد از تراکم بزرگ بيمهرگان کفزی را تشکیل داد که شامل یک گونه
 Cerastoderma glaucumبود (شکل 1و .)9
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تغییرات تراکم بزرگ بیمهرگان کفزی در ماههای مختلف نمونهبرداری
تغییرات تراکم و زیتوده بزرگ بيمهرگان کفزی در ماههای نمونهبرداری و ایستگاههای مورد مطالعه نشان داد که بیشترین تراکم
در پایان نمونهبرداری (ماه شهریور) در ایستگاه شاهد ( 1333متری از قفسها) و بیشترین زیتوده در اولین دوره نمونهبرداری (ماه
دی) و در ایستگاه  133متری از قفسها مشاهده شد (شکل.)9.

شکل :9تراکم (عدد درمترمربع) و زیتوده (گرم درمترمربع) بزرگ بیمهرگان کفزی در ماههای مختلف پیرامون قفس پرورش ماهی در منطقه
کالرآباد ،سواحل جنوبی دریای خزر 1141-49

تغییرات تراکم و زیتوده بزرگ بیمهرگان کفزی در ایستگاههای مختلف نمونهبرداری
در این بررسي تراکم و زیتوده موجودات کفزی در ایستگاههای مختلف تغییراتي را نشان داد .به طوریکه کمترین تراکم در سایه
قفسها (فاصله  9متری از قفس) به ترتیب در ابتدای دوره پرورش (ماه دی) و اواسط دوره پرورش (ماه اسفند) مشاهده شد که این
موضوع ميتواند به دلیل فعالیت پرورش ماهي در قفس باشد (شکل .)9 .از نظر زیتوده بیشترین و کمترین میزان به ترتیب در
ایستگاه  133متری و در سایه قفسها بوده است (شکل ،)9.جاییکه ميتواند به دلیل حضور گونه  Cerastoderma glaucumدر
ایستگاه  133متری از قفس ها باشد .بزرگ جثه بودن و مقاوم بودن گونه فوق به شرایط ناپایدار حاکم بر محل استقرار قفسهای
00
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دریایي و جابجایي و حمل بیشتر مواد آلي از محل استقرار قفسها به این نقطه توسط جریانات آبي ،احتماالً سبب افزایش زیتوده
گردید.

شکل :5تراکم (عدد درمترمربع) و زیتوده (گرم درمترمربع) بزرگ بیمهرگان کفزی در ایستگاههای مختلف پیرامون قفس پرورش ماهی در
منطقه کالرآباد ،سواحل جنوبی دریای خزر 1141-49

همچنین نتایج نشان داد که درصد تغییرات تراکم گونههای مختلف در زمانها (فصلها) و مکانهای مختلف (ایستگاهها) تنها برای
دو گونه  S. gynobranchiataو  H. kowalewskiiدارای اختالف معنيدار آماری بود ( .)P>3/39گونه  S. gynobranchiataبا
 % 31/99در آخرین نمونهبرداری (ماه شهریور) و گونه  H. kowalewskiiبا  % 81/38در پایان دوره پرورش (ماه اردیبهشت)
بیشترین درصد تراکم را به خود اختصاص دادند و گونههای  Hediste diversicolorو  Oligochaetaدر کل دوره دارای تغییرات
تراکمي کمي بودند (جدول .)1
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جدول  .2تغییرات ماهانه تراکم (تعداد درمترمربع) (میانگین  ±خطای استاندارد) گروه های غالب بزرگ بیمهرگان کفزی در
ایستگاه های مختلف پیرامون قفس پرورش ماهی در منطقه کالرآباد ،سواحل جنوبی دریای خزر 1141-49
فاصله

ماه

گونه

(متر)
دی
S .gynobranchiata

)%83/81(1893±117/87ab
bc

H.kowalewskii

9

)%18/39(983±99/97
a

H.diversicolor

)%19/33(933±193/93

H.kowalewskii

a

H.diversicolor
a

Oligochaeta

H.kowalewskii

133

a

)%19/31(993±111/39

H.diversicolor
a

Oligochaeta
S .gynobranchiata
1333

)%1/93(93±13

)%1/83(173±99/71

a

b

)%99/99(1933±181/39

a

a

ab
a

a

)%99/19(1933±139/11

)%9/81(113±39/93
b

)%73/11(9993±779/98
)%9/93(183±91/31

)%1/73(83±99/97

a

b

c

)%1/79(113±91/31

)%19/78(1333±819/99

)%1/33(13±99/19

)%93/17(1973±971/73

a

)%1/11(13±18/91

)%13/93(1133±139/13

a

)%3/18(11/11±3/18

)%9/93(133±111/13a

)%11/39(1983±999/11

)%1/11(13±99/19

)%1/19(99/99±17/99

a

)%9/39(173±31/99

a

a

)%91/71(1133±193

a

c

)%1/91(73±91/31

)%18/19(1313±173/79

)%3/89(19/99±17/99

a

)%73/17(9193±1117/18

)%1/19(91/11±13/77a

a

)%1/39(93±13

)%89/97(1113±119/31

a

b

b

)%19/93(833±19/98

a

)%81/38(1913±933/93

)%1(93±11/99

)%97/19(1393±999/37
a

)%89/17(1193±139/37

a

a

)%1(11/11±17/73a

)%81/13(1393±919/37

S .gynobranchiata

)%99/9(133±197/89

)%1/79(93±13

ab

bc

)%13(1193±119/97
a

b

ab

S .gynobranchiata

ab

)%1/97(93±18/91a

Oligochaeta

93

اسفند
ab

اردیبهشت
b

شهریور

a
a

)%31/99(1713±993/13
a

)%3/99(13±18/91

)%9/19(113±131/97

)%19/11(893±133/89

)%1/13(93±91/39

)%9/19(113±139/79
a

a
a

)%1/91(93±91/39

)%3/37(99/99±17/97

)%31(9913±1381/93

H.kowalewskii

)%13/19(913±111/91ab

)%91/38(1133±118/39a

)%13/99(1373±999/11a

)%1/11(193±19/98b

H.diversicolor

)%1/93(99/99±17/97

)%1/91(93±13

)%1/99(93±11/99

a

)%1/97(193±91/39

)%9/11(193±11/99

a

Oligochaeta

a

a

)%9/17(83±91/39

a
a

)%1/19(13±99/71

a
a

)%1/81(113±13/71

حروف انگلیسي متفاوت در هر ستون و سطر بیانگر وجود اختالف معنيدار بین تراکم گونههای غالب بزرگ بيمهرگان کفزی در سطح  3/39و تحت آزمون
دانکن ميباشد.
دادهها بهصورت میانگین  ±انحراف معیار بیان شده است .حروف التین .:مقایسه میانگینها بهصورت افقي

در بین بزرگ بيمهرگان کفزی شناسایي شده گونه  S. gynobranchiataدر تمام فصول نمونهبرداری بیشترین تراکم را به خود
اختصاص داده بود که شاید این موض وع به این دلیل باشد که این گروه از نظر تحمل شرایط مختلف اکولوژیک مقاوم به شرایط
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
این کرم پرتار به دریای خزر و رقابت بر سر غذا و زیستگاه با سایر کرمهای پرتار دانست که ميتواند به دلیل قدرت سازشپذیری
این گونه در دریای خزر بهعنوان گونه غیر بومي بیان نمود که با مطالعات  Jahaniو همکاران ( )1311نبوی و همکاران (،)1973
افرایي بندپي و همکاران ( )1939و پرافکنده و همکاران ( )1939همخواني دارد .نتایج مطالعهی نصراله زاده و همکاران ( )1939و
دیگر مطالعات پیشین نیز بیانگر جایگزین شدن گونه  S. gynobranchiataو رده  Oligochaetaبهعنوان تغذیهکنندگان رسوب
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بجای ردهی کراستاسه (تغذیه از مواد معلق) ميباشد (روحي و همکاران1313 ،؛ نصراله زاده ساروی و همکاران .)1931 ،این بدان
معناست که در رسوب میزان قابل توجهي مواد آلي وجود دارد .یعني سطح تروفیکي اکوسیستم به سمت یوتروفي شدن متمایل مي
باشد ،پرافکنده و همکاران ( )1939نیز به نتایج مشابه در مطالعه خود دست یافتند.
با توجه به نتایج ،بیشترین تراکم جامعه ماکروبنتوز در بین فصول ،در فصل تابستان به دست آمد که علت این افزایش در فصل
تابستان نسبت به سایر فصول را مي توان این گونه توجیه کرد که افزایش دما در این فصل با افزایش تولید فیتوپالنکتوني همراه
است در نتیجه با ریزش این تولیدات ،مواد غذایي بیشتری در اختیار این موجودات قرار ميگیرد .همچنین در این دوره زماني،
فعالیتهای زیستي این موجودات از قبیل تغذیه و تولیدمثل افزایش یافته ،بدین ترتیب ،تراکم و پراکنش آنها نیز افزایش ميیابد.
در این بررسي کمترین تراکم در ماه دی و ابتدای شروع پرورش ماهي در قفس به دست آمده است که علت این امر احتماالً مي
تواند به تغذیه ماهیان از ماکروبنتوزها مربوط باشد که این نتیجه مشابه با نتایج شربتي و همکاران ( )1931ميباشد.
در حوضهی مورد مطالعه  ،ترکیبات رسوبات کف و میزان کافي از مواد آلي ،زیستگاه و منابع غذایي مناسبي را برای ردهی پرتاران
فراهم نموده است .ضمن آنکه ظهور و افزایش تراکم  S. gynobranchiataميتواند شاهدی بر افزایش بار مواد آلي و تنش در بوم
سامانهی دریای خزر بهخصوص از دههی  1973باشد (طاهری و همکاران .)1971 ،بنابراین در فصول پائیز ،زمستان و بهار با توجه
به ماهي دار بودن قفسهای دریایي و تحت تأثیر قرار گرفتن محیط آبي میتوان گفت که درصد مواد آلي رسوبات و در نهایت
جمعیت کفزیان دستخوش تغییر قرار گرفتند که این نتیجه در راستای نتایج مطالعه  Jahaniو همکاران ( )1311و پرافکنده و
همکاران ( )1939ميباشد.
در ارتباط با گونه غالب  H. diversicolorو ردهی  Oligochaetaدر مقایسات زماني و مکاني در نمونهبرداری اختالف معنيدار
آماری در ارتباط با تراکم و زیتوده مشاهده نگردید .با توجه به این تغییرات اندک ،به نظر ميرسد تغییرات ناشي از پرورش ماهي
در قفس تغییری در ساختار آنها اعمال نکرد که شاید به دلیل سازگاری و مقاومت فیزیولوژیکي باالی این دو گروه از جوامع بزرگ
بيمهرگان کفزی به شدیدترین تغییرات محیطي در انواع رسوبات تحت استرس باشد (کریمیان و همکاران.)1939 ،
با توجه به نتایج بدست آمده از تغییر درصد ترکیب تراکم بزرگ بيمهرگان کفزی نشاندهندهی غالبیت گروه پرتاران و کاهش تنوع
در این منبع آبي است .کاهش تنوع و غالبیت تراکم گروههای مقاوم و فرصتطلب از جمله مهمترین ویژگيهای ناپایداری و بیانگر
وضعیت نامطلوب در اکوسیستم است (نصراله زاده و همکاران.)1939 ،
یکي از عوامل مهمي که در عدم تغییرات معنيدار بین ایستگاههای مختلف مي تواند موثر باشد ،جریانات آبي است که مانع از ته
نشست سریع غذا و ضایعات آن در پیرامون قفسها شده و در نتیجه تمامي ایستگاهها مورد بررسي در این مطالعه به یک نسبت
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تحت تأثیر قرار گرفتند ،که با مطالعات کریمیان و همکاران ( )1939بر اثر پرورش ماهي در قفس در ایستگاه های مختلف پیرامون
قفس های شناور در منطقه عباس آباد استان مازندران مطابقت دارد.
یافته پژوهشي
در حوزهی مورد مطالعه ترکیبات رسوبات کف ،میزان کافي از مواد آلي ،زیستگاه و منابع غذایي مناسبي را برای ردهی پرتاران فراهم
نموده است .ضمن آنکه ظهور و افزایش تراکم  S. gynobranchiataميتواند شاهدی بر افزایش بار مواد آلي و تنش در بوم سامانه
ی دریای خزر بهخصوص از دههی  1973باشد (طاهری و همکاران .)1971 ،میزان تراکم و زیتوده در محل استقرار قفسهای
پرورش ماهي به مراتب کمتر از سایر ایستگاههای مورد مطالعه بود که ميتواند به دلیل فعالیت پرورش ماهي و تهنشست مواد
غذایي و تأثیر آن بر بستر دانست که سبب دور شدن بزرگ بيمهرگان کفزی از محل استقرار شده است که با مطالعه کریمیان و
همکاران ( )1939مطابقت دارد.
در نهایت ميتوان گفت که اندازهگیری شاخصهای بیولوژیک مانند تراکم ،گونههای شاخص و زیتوده ،اختالفات جزئي را بین
ایستگاه زیر قفس و ایستگاه دور از قفس ،نشان دادند که بخشي از این اختالفات ميتواند نشاندهنده نوسانات محیطي و ناشي از
شرایط پرورش ماهي در قفسها باشد ،لذا پرورش دهنده ماهي در قفس در منطقه جنوب دریای خزر مي تواند با توجه به تراکم و
نوع گونه بزرگ بي مهرگان کفزی جهت اطمینان از شرایط مناسب محل استقرار قفس و جابجایي قفس های شناور در منطقه
استفاده نماید.
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