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چكيده

Mnemiopsis leidyi و اثرات یافت انتقالخزر   دریای  به  سياه  از دریای ها كشتي  توازن  آب  از طریق 1331  در اواخر دهه  

ليسار،   مطالعاتي  خط سهدار در   شانه  و مكاني  زماني  شپراكن  مطالعه  . در اینگذاشت  آبي  اكوسيستم  در این  شدیدی  منفي

گردید.   خزر انجام دریای يجنوب  در سواحل 1935تا  1931  هایسال طيمتر  51و  01، 11، 5  در اعماق سفيدرودو   بندرانزلي

و  1935در تابستان   متر مربعدر   گرم 1111±315  ميانگين  ا ميزانب M. leidyi  توده  حداكثر زی كه داد  نشان  ها بررسي

  در عمق M.leidyi  توده  حداكثر زی  بود. 1931 زمستان در  در متر مربع  گرم 9/9 ± 6/0  ميانگين با شانه دار  توده  زی  حداقل

 متر 51  دار در عمق  شانه  توده  زی  شد و حداقل  مشاهده  1935در سال  در متر مربع  گرم 1955 ± 1110ميزان به متر 01

 31حدود ميليمتر 5كوچكتر از   طولي  با اندازه  بود. افراد جوان   در متر مربع  گرم 5/13  ±3/16 با ميزان ( 01-51الیه عمقي )

 و حداقل متر بود. حداكثر  ميلي 11  دار صيد شده  شانه طول  داد. بزرگترین  را بخود اختصاص M.leidyi  جمعيت  درصد فراواني

در   گرم 015 ± 015  با ميانگين  بندرانزلي  در ناحيه و   در متر مربع  گرم 161 ± 951  با ميانگينسفيدرود در يب بترت  توده زی

توده و گروههای طولي شانه دار در دمای آب و شوری عامل بسيار مهم در نوسانات فراواني، زیشد. تغييرات   مشاهده  متر مربع

 دریای خزر بوده است.   غربيفصول و اعماق مختلف در سواحل جنوب 

   خزر  دریایدمای آب،   توده،شانه دار، فراواني، زی: كليديلغات
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مقدمه

را   خاویاری  ماهيان  درصد از صيد تجاری 31ميشود و   در دنيا محسوب  خاویاری  ماهيان  منبع  خزر بزرگترین  دریای

  پالژیک  صيد ماهيان  برای  همچنين و ، كپور ، سوف كلمه  همچون  صيد ماهياني  ایبر  مكان  و مهمترین  است  داده  بخوداختصاص

  راسته Ctenophora  شاخه  به Kosarev and Yablonskaya, 1994).) Mnemiopsis leidyi است نظيركيلكا

Lobata دامنه پراكنشي از عرض جغرافيائي و جنوبي با   شمالي در آمریكای  واقع  اطلس  اقيانوس  سواحل  بومي و  داشته  تعلق

 1330  ، سال سياه  بار در دریای  اولين .(Harbison and Volovik, 1994) است درجه جنوبي 11درجه شمالي تا  11

  موازنه  آب  از طریق  تصادفي  بصورت M.leidyi (.Pereladov 1988شد )  مشاهده Sudak  خليج  ساحلي  درآبهای

را   حوزه  تمام 1333  سال  دار طي  شانه  بسيار باالی رشد و نمو .پيدا كرد  راه  سياه  دریای  آمریكا به  حلسوا  تجاری  های كشتي

،  یافت  ادامه 1333  سال  طي  آن  افزایش  همچنين رسيد،  در متر مربع  كيلوگرم 5/1-0  به  آن  تودهزی  سال  پایيز همان . فراگرفت

 آنچوی  ذخایر ماهيان  روی  منفي  اثرات  گونه این .(Vinogradov et al., 1989)رسيد   تن ميليارد  کی  به  تر آن وزن  بطوریكه

 (Engraulis encrasicolusو سایر ماهيان )  گذاشت  و الرو ماهي  از تخم  تغذیه و  زئوپالنكتون  مصرف  بدليل  پالژیک  ،

بود   سياه  در دریای  پالژیک و سایر ذخایر ماهيان  آنچوی  كاهش  دالیل  ناز مهمتری  یكي M.leidyi  زنده  شدید توده  افزایش

(Kideys, 1994)نقاط  از تمام  دریائي آلودگي  كارشناسان  گروه  عنوان  تحت  ای كميته  سياه  در دریای  مشكل  ایجاد این  . بدليل  

 .GESAMP,1997)) پيدا كنند  سياه  دریای  در اكوسيستم M.leidyi  منفي  اثرات  جهت  به  حلي  تا راه  شده  جمع  گرد هم

به یكي از كارشناسان مركز تحقيقات شيالتي استان گيالن )حسين  Dumontطي نامه ای از طریق  1911همچنين در سال 

  آب  توسط   M.leidyiكه داشتنداظهار  0111  در سال  همكارانش و Ivanovپور( احتمال ورود این شانه دار اعالم گردید. 

  شيرین  ولگا و آب  عمق  كم  وارد كانال ، توازن  آب تخليهو بعد از   حمل سال  گرم  در ماههای  یا آزوف  سياه  از دریای  كشتي  توازن

گزارش گردید  1913. حضور این جاندار در حوضه جنوبي دریای خزر برای اولين بار در سال خزر گردید  دریای  شمال  ناحيه

 Mutlu ، از جملهشد  در دنيا انجام  زیادی  محققين  توسط M. leidyi(. مطالعات اثرات تهاجم 1913يلي و همكاران، )اسماع

ل در سا و همكاران Shiganova  اطلس، اقيانوس در 0111  در سالو همكارانش   Purcell در دریای سياه و 1333  در سال

ها در زمينه اثرات  شانه دار در سواحل جنوبي دریای خزر توسط اسماعيلي و پژوهش ند.اهبود و مياني  در خزر شمالي 0111

،  1930باقری و همكاران سال ،0110سال  Kideysو   Bagheri، 1931، طالئي سال 1931و  1913همكاران سالهای 

ر به دریای خزر باعث تهاجم شانه دا انجام گردید. 1930  سالو  روحي در  1935، باقری سال  1930باقری و سبک آرا سال 

آثار سوء به اكوسيستم این دریا گردید، مهمترین اثر سوء تهاجم این جاندار به دریای خزر كاهش صيد كيلكا در دریای خزر مي 

بدليل افزایش تالش صيادی  11(. صيد كيلكا ماهيان در آبهای ایراني دریای خزر  در طي دهه et al., 2008 Roohiباشد )

. پس از آن، ميزان صيد (Fazli, 2011) هزار تن رسيد 35به حداكثر مقدار خود بميزان  1913ته و در سال روند صعودی داش
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(. پروژه جامع بررسي شانه دار 1936هزار تن رسيد )سالنامه آماری شيالت، 0/00به  1935روند كاهشي طي كرده و در سال

طراحي و جنبه های مختلف اكولوژیک و بيولوژیک این گونه را مد  35تا  31دریای خزر و راههای مبارزه با آن نيز طي سالهای 

نظر داشته كه  بررسي پراكنش و فراواني آنها در سواحل ایراني دریای خزر بخشي از آن پروژه جامع بوده و در سواحل گيالن 

شانه دار در این اكوسيستم،  انجام گردید. بنابر اهميت كاهش ذخایر كيلكا ماهيان در دریای خزر و همزماني آن با شكوفائي

مطالعه حاضر صورت گرفت تا با بررسي اكولوژیک شانه دار، چگونگي ارتباط آن با تغييرات ایجاد شده در اكوسيستم دریای 

 خزر بدست آید. 

كاروادوروشم

Mnemiopsis leidyi  طي سالهای متر،  51و  01، 11، 5  در اعماق سفيدرود، ليسار، بندر انزلي  مطالعاتي  خطنيم  9از

 35  از شناور با قدرت  با استفاده شانه دار و پارامترهای غير زیستي  برداری  (. نمونه1  گردید )شكل  آوری  جمع 1935تا  1931

گرم در  111/1) دیجيتال سنج  و شوری  سانتي گراد( 11/1) از ترمومتر برگردان  با استفاده  آب  و شوری  شد. دما  انجام  اسب

  نمونه . پذیرفت  انجام Secchi disk  توسط  مطالعاتي  در ایستگاههای  آب  شد. شفافيت  اندازگيری  مختلف  در اعماق  زار(ه

شد.   متر انجام  سانتي 51  و قطر دهانه  ميكرون 511  با چشمه net METUبردار   از نمونه  بااستفاده M.leidyiاز   برداری

بخاطر وجود   ایستگاه  متربود، در این 51  ایستگاهها بجز عمق  همه  برای  آب  تا سطح  از كف  عمودی  بصورت  نمونه  برداشت  روش

الیه بندی   شروع  تقریبي متر )عمق 01متر تا  51از   اول  گردید، الیه  برداری  نمونه  بطور جداگانه  از دو الیه  بندی حرارتي  الیه

  آوری  تور جمع  در محفظه M.leidyiتا   شستشو داده  ، تور را با آب بعد از هر كشش بود.  سطح متر تا 01از   دوم  ( الیه حرارتي

  گردیدند. زی  سنجي  زیست  كش  از خط  و با استفاده  نموده  دیش  آنها را وارد پتری ، كل  طول  اندازگيری  جهت  گردد. سپس

دار در   تر هر شانه  وزن  تعيين  چون رابطه طول و وزن انجام شد.  محاسبه  ( از طریق متر مربع  بر حسبگرم ) M.leidyi  توده

 =W  خطي  از معادله استفادهدار و با   عدد شانه 063 طول  ندازگيریا  تر از طریق  پذیر نبود، وزن  امكان  قایق

0.0013*L2.33   وR
2
=0.96 ( ،Bagheri & Kideys, 2002 )ترسيم نمودار و جداول برای بررسي آماری و .آمد  بدست 

  تحليل  تجزیه  جهت محاسبه شدند.  X±SDميانگين های ارائه شده بصورت گردید.  استفاده Excelو  Spssافزار   از نرم

 از آناليز واریانس یک طرفه استفاده شد.   داده ها
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 1935تا  1931خط های نمونه برداری در جنوب غربي دریای خزر، سال هاینيم -1شكل

وبحثنتايج

متر افزایش داشت، حداكثر شفافيت در  51متر تا  5منطقه مورد مطالعه از عمق  9در   آب  شفافيت  ،آمدهبر اساس نتایج بدست

متر در منطقه انزلي با  5و حداقل شفافيت در عمق  3 ± 91/9متر در منطقه انزلي با ميزان ميانگين  51آبهای عميق باعمق 

متر نشان  51متر تا عمق  5روند تغييرات شفافيت آب را از منطقه كم عمق  0مشاهده شد، شكل  5/1 ± 9/1يانگينميزان م

 ميدهد.

 

 1935تا  1931ميانگين تغييرات شفافيت آب در دریای خزر طي سالهای  -0شكل 

اهده شد. دمای آب در مش 1931درجه سانتيگراد در سال  3/03حداكثر دمای سطح آب در فصل تابستان با ميزان  

بوده است. حداقل دمای  35و  39-30درجه سانتيگراد( بيشتر از سالهای  03-03)  31و  31فصل تابستان در سالهای 

  55/10تا  90/3درجه سانتيگراد مشاهده گردید. ميزان شوری سطحي آب دریا بين  3/3با ميزان  1939آب در زمستان 

 .(9متغيير بوده است )شكل 

 

 1935تا  1931تغييرات دمای و شوری سطح آب در دریای خزر طي سالهای   -9شكل 

N 
 بندرانزلی

 لیسار

 سفیدرود
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متر در همه سالها مشابه بود، لذا شوری و دمای آب  51از آنجائي كه الگوی تغييرات دمای آب و شوری از سطح آب تا عمق 

متر و در فصول  01از عمق  جهت ارائه نتایج انتخاب گردید، شروع ترموكالین در فصل بهار 1939منطقه انزلي در سال 

 متر هالوكالین شدید مشاهده شد، 51متر بوده است. در فصل زمستان از سطح آب تا عمق  91تابستان و پائيز از عمق 

در این مطالعه شوری از سطح به عمق  نشان داد. P<0.05ميانگين دمای آب در فصول مختلف تفاوت معني داری در سطح 

 ( .  1متر تغييرات اندكي در ميزان شوری آب مشاهد گردیده است )شكل  11عمق  افزایش یافته و تقریبا از

 

 

 

 1939تغييرات دما و شوری آب دریای خزر در منطقه بندرانزلي طي سال  -1شكل 

حداكثر   كه، بطوریطي سالهای مطالعه روند افزایشي داشته است  M.leidyi  توده  زی فراواني و  داد، كه  نشان  بررسي  این ایجنت

(. 5مشاهده گردید)شكل  1935گرم در متر مربع( آن  در سال  6/691عدد در متر مربع و  9311توده )فراواني و زی ميانگين

 ( نشان داد.P<0.05مقایسه زی توده  شانه دار در سالهای مختلف تفاوت معني داری در سطح )

 

 

 

 

 در دریای خزر 1935تا  1931های توده شانه دار طي سالتغييرات فراواني و زی -5شكل 

به جهت مشابه بودن الگوی تغييرات زی توده و فراواني شانه دار در فصول مختلف در دریای خزر پراكنش شانه   

در فصل تابستان  با ميزان ميانگين شانه دار توده در دریای خزر انتخاب گردید. حداكثر فراواني و زی 1935دار در سال 

توده در فصل زمستان با ميزان ميانگين گرم در متر مربع و حداقل فراواني و زی 1111±315 عدد و ±1310 0190

توده شانه دار با (. همچنين یافته ها نشان داد، زی6گرم در مترمربع مشاهده گردید )شكل  9/9 ±6/0عدد و  95±33

 درجه سانتيگراد( رابطه مستقيم داشته است.  01افزایش دمای آب )

 

      

 

 توده و فراواني شانه دار در فصول مختلف در دریای خزرتغييرات دمای آب، زی -6شكل 
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با   ترم01  درعمق M.leidyi  توده  . حداكثر زی است  شده  داده  نشان 1  در شكل  مختلف  در اعماق M.leidyi  عمودی  توزیع

 متر 01-51 متر الیه عمقي 51  دار در عمق  شانه  توده  زی  وجود داشته، حداقلگرم در متر مربع   11/911±  09/113 ميزان

 9111± 0156متر ) 11. بيشترین ميانگين فراواني شانه دار در عمق شد  مشاهدهرم در متر مربع گ 10/13±  19/63با ميزان

زی فراواني و عدد در متر مربع( بوده است.  306±195) متر 01-51 متر الیه عمقي 51 عدد در متر مربع( وكمترین در عمق 

نشان داد. بررسي ها نشان داد كه ،شانه دار    P<0.05توده شانه دار در اعماق مختلف طي سال تفاوت معني داری در سطح 

درصد بيشترین حضور را در دریای خزر داشته است و بزرگترین اندازه طولي صيد شده  31  ميزان ميليمتر با 1-5 طوليبا اندازه 

 ليسار بود. ميليمتر در منطقه 11

 

 تغييرات فراواني و زیتوده شانه دار در اعماق مختلف در دریای خزر -1شكل

توده در را در سه ناحيه ليسار، انزلي و سفيدرود نشان مي دهد. حداكثر ميانگين زی M.leidyiتوده ميانگين زی 3شكل 

گرم در متر  39/011±96/015انزلي با ميانگين  گرم در متر مربع و حداقل در ناحيه 11/161±13/951سفيدرود با ميانگين 

توده شانه دار با دو منطقه دیگر تفاوت معني دار داشته است. توده شانه دار در منطقه انزلي با زیمربع مشاهده شد. زی

(P<0.05.) 

 

 

 

 

 1931-35درصد گروههای طولي شانه دار در دریای خزر طي سالهای -3شكل

 3درجه سانتيگراد و در فصل زمستان باالی  05- 03آب در فصل تابستان در دریای خزر بينمطالعات نشان داد كه دمای 

و باقری  0119در سال  Moghim و  Kideys  ،1333  در سال Dumont   (.9 شكلدرجه سانتيگراد در نوسان بوده است )

رسد و در فصول گرم ميسانتيگراد   درجه 3یر ز  بندرت  خزر در زمستان  دریای  در جنوب  آب  دمای  هار داشتند،ظا 1931سال 

های شود، بررسيشود. همانطور كه مالحظه ميدرجه سانتيگراد مي 90-03سال دمای آب در نواحي مياني و جنوبي حداكثر به 

ييراتي این محققين با نتایج بدست آمده در مطالعه حاضر كامال همخواني دارد. ميزان شوری سطح آب در دریای خزر دارای تغ

(، البته این تغييرات شوری ميتواند در ارتباط به افزایش ورودی آب شيرین از 9گرم در هزار( بوده است )شكل  55/10-09/3)
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رودخانه های سفيدرود، ليسار و تاالب انزلي به دریا باشد. در خزر جنوبي و مياني شوری در نواحي دور از رودخانه تغييرات 

  در هزار افزایش مي یابد  0/1تا  1/1در هزار در نوسان است و شوری با افزایش عمق از  19تا  10زیادی ندارد و از 

.(Shiganova et al., 2001) متر دارای تغييرات  11دهد، شوری از سطح آب تا عمق نشان مي 1طور كه شكل همان

 يرین رودخانه دارای افزایش كمي ميباشد. متر به دليل عدم نفوذ آب ش 51محسوسي بوده است اما از این عمق به بعد تا عمق 

( نيز 1931( و باقری )1930با افزایش عمق شفافيت افزایش یافته است. در مطالعات باقری و همكاران ) 0بر اساس شكل 

چنين وضعيتي مشاهده گردیده است. بنظر ميرسد ورود مواد مغذی از طریق رودخانه ها و افزایش توليدات اوليه عامل اصلي 

تعداد   زیاد بودننشان داد كه   0119سال  Moghimو  Kideysمطالعه  كاهش شفافيت مناطق كم عمق باشد.  در

ه شد  آب  شفافيت  كاهش  باعث را در بر داشته كه   اوليه و ثانویه  توليدات  افزایش مياني  خزر  سواحل  به  منتهي  های رودخانه

شده است  محسوب M.leidyi  پراكنش افزایش فراواني و در   مهم از عوامل  آب  رارتح  و درجهتوليدات اوليه   ، باال بودناست

(Kremer, 1994  Pereladov,  1988; الیه ترموكالین در فصل بهار از عمق .)متر و در فصول تابستان و پائيز از عمق  01

نتایج فوق بود. آنها بيان كردند كه در  ( نيز مشابه0119) Moghimو   Kideys(. نتایج مطالعه1متر شروع ميشود )شكل 91

  وجود الیه  بدليل  عمق  با افزایش  وجود دارد، ولي  دمائي  ( هم آب )گردشمناطق كم عمق ساحلي بدليل وجود توزیع عمودی 

  مناطق  در تمام  ترموكالین  الیه  رسد، عمق سانتيگراد مي درجه 3تا  1  و به  شدید یافته  متر دما كاهش 01  از عمق  وكالینمتر

توده این جانور در فصل تابستان با ميزان حداكثر فراواني و زی  مطالعه  در این.   است  متر در نوسان 11تا  01و از   نبوده  یكسان

توده در فصل زمستان با ميزان ميانگين گرم در متر مربع و حداقل فراواني و زی 1111±315عدد و 1310± 0190ميانگين 

مياني با گرم شدن دمای  خزر  در M.leidyi   توده  زی (.6گرم در مترمربع مشاهده گردید )شكل   9/9 ± 6/0 عدد و 95±33

در اواخر  (. Kideys et al., 2001) گرم در متر مربع(  افزایش داشت 361) گرم در متر مربع( تا ماه  مهر 33آب از خرداد )

  آب  شدن  و با آغاز بهار و گرم  یافته  كاهش  آن  توده  ميرد و زیبعد از تكثير مي  M.leidyiدما،   كاهش  بعلت زمستان  فصل

و   Kideys (. Shiganova  et al., 2001) داشت  را خواهيم  توده  زی  و افزایش  رشد نمو كرده  به  دریا شروع

Romanova  (0111نيز بيان داشتند كه زی ) توده و فراوانيM.leidyi یابدن در دریای سياه افزایش ميدر تابستا .

Bagheri ( بيان داشت، شكوفائي شانه دار در سواحل جنوبي دریای خزر در فصل تابستان بوده0110و همكاران ) .است

هنوز افزایش داشت، اما ميزان زی توده شانه دار در دریای خزر  1935تا  1931سال از  M.leidyi  بنابراین اگرچه زی توده

 ,.Kideys et alكيلوگرم در متر مربع( در دریای سياه در سالهای حداكثر آن بود  0-5/1)  M.leidyiز زی توده پائين تر ا

  وجود داشته، حداقلگرم در متر مربع   11/911±  09/113 با ميزان ترم01  درعمق M. leidyi  توده  حداكثر زی(. (2001

. (1  شد )شكل  مشاهدهرم در متر مربع گ 10/13±  19/63با ميزان متر 01-51 متر الیه عمقي 51  دار در عمق  شانه  توده  زی

در   تعداد محدودی  حضور را دارد، فقط  بيشترین  آب  سطحي های یا در الیه  ترموكالین  الیه  در باالی M. leidyi  سياه  در دریای
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  عمق  كم  در مناطق  (. تمركز زئوپالنكتونVinogradov et al., 1989كنند ) مي  تر زندگي پائين  یا اعماق  ترموكالین  الیه

(. et al.,1994) Niermannباشد  مي تر پائين  اعماق با  در مقایسه M. leidyi  توده  زی  در باال بودن  عامل  مهمترین

درفصول  در دریای سياه نترموكالی  الیه را در باالی  آب  ستون  عمودی  دار دامنه  ، شانه اظهار داشتMutlu (1333 )  همچنين

خزر دارای اندازه   در دریای M.leidyi  غالب  جمعيت شود. مي  مشاهده  ترموكالین  در الیه  و افراد كمتری  كرده  اشغال  گرم سال

داد،   نشان  ( در تابستان گيالن  خزر )آبهای  دریای  ایراني  در آبهای  شده  انجام  . مطالعات درصد( است 31متر )  ميلي 1-5ظولي 

(. بلوغ جنسي شانه دار در Bagheri et al., 2014ميليمتر ميباشد )  5افراد كوچكتر از  M.leidyi  درصد جمعيت 31

)بلوغ جنسي در مرحله الروی( در  Peadogenesisميليمتر بوده اما بدليل دارا بودن قدرت توليد مثل  15اندازه طولي 

باشد  مي  كوچک  طولي  باگروه  جمعيت  در افزایش  مهم  قادر به توليد مثل بوده كه عاملشرایط مطلوب زیستي در مرحله الروی 

(Malyshev and Arkhipov,1993). Vinogradov  ( و 1330)  و همكارانVolovik ( تغييرات1339)  و همكاران    

توده در سفيدرود با ميانگين حداكثر ميانگين زینشان دادند..  M.leidyi  ای را در ساختار طوليمشابه  فصلي

گرم در متر مربع مشاهده شد  39/011±96/015گرم در متر مربع و حداقل در ناحيه انزلي با ميانگين  13/951±11/161

توده شانه دار در منطقه سفيدرود نسبت به مناطق دیگر احتماالً بعلت غني بودن منطقه از نظر (. زیاد بودن زی3)شكل 

 (. 1931باشد )باقری، انویه ميتوليدات اوليه و ث

 يافتهترويجی

 نیبنابرا ،برخوردار است یيباال يطيمح ستیز تيو از اهم يالتيحساس ش مناطقكه اعماق مورد مطالعه جزو  نیبا توجه به ا

 -یصاداقت طیدر نظر گرفتن شرا ،يطيمح ستیتمام ضوابط ز تیبا حفظ اصول و رعا دیمناطق با نیاز ا یهر گونه بهره بردار

از آنجایي كه  پراكنش شانه دار در تمامي مناطق جنوب غرب دریای باشد.  یاديو ص ديص تيمنطقه با توجه به فعال ياجتماع

 خزر صورت پذیرفته، ، این گونه همانند سایر گونه های غيربومي مي تواند سبب اثرات منفي بر آبزیان خزر شود. 

شكروقدردانیت

محترم بخش اكولوژی بدليل همكاری در نمونه برداری و آناليز آزمایشگاهي و همچنين از ریاست ز همكاران بدین وسيله ا

و معاونين وقت موسسه تحقيقات علوم شيالتي كشور و پژوهشكده آبزی پروری آبهای داخلي بدليل مساعدت هایشان محترم 

 تشكر مي شود.در روند اجرائي این مطالعه 
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Abstract 

The alien ctenophore Mnemiopsis leidyi which was transported from the Black Sea into the 

Caspian Sea by the end 1990s has been affecting the ecosystem in this new environment. In 

this study ,spatial and temporal distribution of M.leidyi  was studied during 2001 to 2006 in 

three transects (Lisar, Bandar Anzali & Sefidroud) in the south of e Caspian Sea. Each 

transect had four stations located at 5, 10, 20 and 50 m bottom depth contours. Mnemiopsis 

leidyi  achived maximum biomass (1411 ± 805 g/m
2
) in summer 2006. Minimum biomass 

(3.3±2.6 g/ m
2
 ) of the ctenophore was measured in winter 2001. The highest biomass was at 

stations with 20 m depth (1355±1072 g/m
2
) and lowest biomass (20-50 m layer 19.5±16.9 

g/m
2
) was obtained at that 50 m depth. Small specimens (<5 mm) contributed about 90 % 

total abundance of the population. The maximum length was 70 mm. The greatest average 

biomass 461±354 g/m2 was measured in Sefidroud region and the smallest biomass (245±205 

g/m2) observed in Anzali region. The variations of temperature and salinity were important 

parameters in fluctuation of abundance, biomass and size groups in different seasons and 

depth in the southwestern Caspian Sea. 

 

 

Key words: Mnemiopsis leidyi, abundance, biomass, water temperature, Caspian Sea  

 

 

mailto:siamakbp@gmail.com

