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 چکیده
در  Streblospio gynobranchiataتوده کرم پرتار هدف از این پژوهش بررسی تغییرات فصلی پراکنش، تراکم و زی

صورت  برداری از رسوبات بهبود. نمونه 1397-98 هایسال طیجنوبی دریای خزر )بندرترکمن و بابلسر( رسوبات بستر سواحل 
خطای ±)نیم خط عرضی عمود بر ساحل انجام شد. نتایج، میانگین  2متری در  30و  10، 5ایستگاه و در اعماق  6در  فصلی

گرم در  042/0±006/0 عدد در مترمربع و 06/207±40/51ترتیب ر بهتوده گونه مورد نظر، در نیم خط بابلسمعیار( تراکم و زی
ترتیب با میانگین توده در این نیم خط در فصل تابستان بهدر بررسی فصلی، بیشترین تراکم و زی .مترمربع بود

ترتیب توده بهخطای معیار( تراکم و زی±)گرم ثبت شد. در بندر ترکمن میانگین  222/0±040/0عدد و 95/284±47/1297
عدد در  27/942±07/180گرم در مترمربع بود و بیشترین تراکم با میانگین  043/0±005/0عدد در مترمربع و  07/53±51/206

داری گرم در فصل بهار ثبت شد. در هر دو نیم خط اختالف معنی 187/0±025/0توده  با میانگین فصل تابستان و بیشترین زی
( که ناشی از چرخه تولید مثلی آنهاست. بررسی میزان مواد >05/0pدر بین فصول مختلف سال دیده شد ) تودهاز تراکم و زی

 تواند به دلیل عمق، جنس بستر و خاستگاه اکولوژی باشد. های مختلف دارای نوسان بود که میها و ایستگاهآلی بستر در فصل
 

 ، بندر ترکمن، بابلسر، دریای خزرStreblospio gynobranchiataتوده، تراکم، زی لغات کلیدی:
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 مقدمه
حجم بزرگترین دریاچه جهان دریای خزر از نظر وسعت و 

پنج کشور ایران، ترکمنستان، قزاقستان، وسیله بهاست که 
است )علیزاده و  شدهروسیه و جمهوری آذربایجان احاطه 

های دریایی و (. مطالعه و بررسی زیستگاه1383غفاری، 
های زیستی و غیرزیستی آن امکان آگاهی از ویژگی

های آبی تر از ساختار اکولوژیک پهنهشناخت بهتر و دقیق
کند و سبب شناخت بیشتر، حفاظت بهتر و را فراهم می

گردد. برداری پایدار از این منابع ارزشمند طبیعی میبهره
آبی را در های اجتماعات کفزیان وضعیت عمومی محیط

از  ،لذا .کندیک دوره طوالنی از زمان منعکس و معرفی می
های های مناسب جهت ارزیابی اکوسیستمجمله شاخص

(. این موجودات 1383آبی است )ابراهیمی و همکاران، 
ویژه ماهیان های آبزی بهجزئی از زنجیره غذایی گونه

اثر  ترتیب در چرخه انرژی و مواد غذاییهستند و بدین
(. همچنین این جانوران، Serra et al., 2016گذارند )

دهند سرعت معدنی شدن مواد آلی رسوبات را افزایش می
 Heilskov andشوند )و باعث تهویه رسوبات می

Holmer, 2001 ،شرایط مختلف اکولوژیک مثل عمق .)
، میزان مواد آلی و pHدما، فصل، شوری، اکسیژن محلول، 

پراکنش و تنوع جوامع  برتواند وبات بستر میبندی رسدانه
که افزایش بیش از حد این طوریهکفزی اثرگذار باشد ب

تواند محدود کننده حیات برخی از کفزیان پارامترها می
های (. از سوی دیگر، فعالیتJoel et al., 2003باشد )

برداری بیش از انسانی نظیر تغییر زیستگاه، آلودگی و بهره
بخش بر سطوح تنوع زیستی و ز منابع زنده اثری زیانحد ا

 Jacksonهای آینده دارد )تامین منابع زیستی برای نسل

et al., 2001کرم .)( های پرتارPolychaeta بزرگترین )
(. Kotpal, 2002های حلقوی هستند )رده از شاخه کرم

 از خانواده  Streblospio gynobranchiataگونه 
Spionoidae   و ردهPolychaeta عنوان یک گونه  به

مهاجم و غیربومی در دریای خزر شناخته شده است و 
های اطالعات زیادی در مورد آن در دسترس نیست. گونه

های مختلف وارد دریای مهاجم متعددی تاکنون به روش
بعد از گشایش کانال  S. gynobranchiataاند. خزر شده

ه دریای خزر وارد شد ، ب1954دن در سال -ولگا

(Ghasemi et al., 2013 این گونه اولین بار در خلیج .)
( و بعد در سواحل Rice and Levin, 1998مکزیک )

 Mahonآتالنتیک آمریکای شمالی و جنوبی شناخته شد )

et al., 2009( و در سواحل ترکیه و دریای اژه )Cinar et 

al., 2005 شد ( و سپس در دریای مرمره شناسایی
(Cinar et al., 2009 ،در ایران .) طاهری و همکاران
برای اولین بار در ساحل شهرستان  را این گونه( 1382)

هایی از آن به موزه جانورشناسی و نمونه کردندنور 
  کپنهاگ دانمارک ارسال و در آنجا تایید و با کد

ZMUC-POL-180  به ثبت رسید. افرائی و همکاران
را  S. gynboranchiataم و زیتوده ( وضعیت تراک1398)

در منطقه جنوب شرقی دریای خزر و در فصول مختلف 
بررسی نمودند. همچنین  1392-93 هایسالطی 

تحقیقی دیگر جهت بررسی تراکم این کرم پرتار در ساحل 
جنوبی دریای خزر انجام شد )ضرغامی و همکاران، 

ها سری (. از نظر خصوصیات ظاهری، این کرم1394
مشخص، بدنی دراز و بند بند دارند. رنگ بدن سبز کم 

ای( تغذیه -رنگ و سر در بر گیرنده دو پالپ )زواید حسی
است. از نظر تغذیه رسوب خوارند و از مواد آلی موجود در 

 ،(. در داخلRuppert et al., 2004کنند )بستر تغذیه می
کنند هایی ساخته شده از گل و ذرات ماسه زندگی میلوله

متر است و بومی سواحل غربی میلی 10-150و اندازه آنها 
(. با توجه Pearse, 1987اقیانوس اطلس شمالی هستند )

 .Sکانی و زمانی  به اینکه آگاهی از تغییرات م

gynboranchiata شناختی دارای اهمیت در مطالعات بوم
باشد، لذا مطالعه حاضر در بندر ترکمن و بابلسر با می

 .Sتوده گونه دف، بررسی پراکنش، تراکم و زیه

gynobranchiata  و نیز مواد آلی بستر در اعماق و فصول
 مختلف صورت پذیرفت.

 
 مواد و روش کار

فصل، پائیز و زمستان  4نمونه برداری از موجودات کفزی طی 
در ناحیه جنوبی دریای خزر با  1398و بهار و تابستان  1397

رضی عمود بر ساحل )بندر ترکمن و نیم خط ع  2انتخاب 
متری و در سایر  10و  5بابلسر( در فصل پائیز در اعماق 

  (.1متری انجام شد )جدول  30و  10، 5فصول در اعماق 
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 برداری در جنوب دریای خزرهای نمونهموقعیت و مختصات جغرافیایی ایستگاه :1جدول 
Table 1: Geographical coordinates of sampling stations in the south of Caspian Sea 

 محل نمونه برداری عمق )متر( طول جغرافیایی عرض جغرافیایی

″322  ′43  °36 ″092  ′39  °52 5 

 10 52°  38′  961″ 36°  43 ′ 567″ بابلسر

″216 ′ 45  °36 ″562  ′38  °52 30 

″371   ′11  °37 ″033  ′49  °53 5 

 10 53°  43′  209″ 37°  11′   593″ بندر ترکمن

″200   ′16  °37 ″524  ′24  °53 30 

 
با سطح مقطع  1نمونه برداری با استفاده از ون وین گرب

تکرار در هر ایستگاه صورت گرفت.  3مترمربع و  0225/0
میکرون عبور داده شدند  500ها با آب دریا و از الک نمونه

(Muniz and Pires, 2000نمونه .)آوری شده، های جمع
به آزمایشگاه  %75بعد از فیکس شدن با الکل اتیلیک 

بنتوزشناسی پژوهشکده اکولوژی دریای خزر منتقل شدند. 
در آزمایشگاه، پس از شستشو و جداسازی موجودات 

پنس چشم پزشکی، با استفاده از  وسیلهبه
شناسایی شدند.  DM 800استریومیکروسکوپ مدل 

با استفاده از کلید شناسی معتبر انجام  هاشناسایی گونه
( و پس از خشک کردن Birshtein et al., 1968گرفت  )

روی کاغذ صافی، با استفاده از ترازوی حساس )با دقت 
گیری شد. مقداری از گرم( وزن تر آنها اندازه 001/0

بردار گرب برای بررسی دست آمده از نمونه رسوب به
به آزمایشگاه منتقل شد.   2(TOMدرصد مواد آلی )

 مقداری از رسوب بستر هر ایستگاه در سه تکرار، در بوته
ساعت در آون تحت دمای  24چینی ریخته شد و به مدت 

ها بعد از خنک گراد قرار داده شدند. بوتهدرجه سانتی 105
ساعت و  4شدن در دسیکاتور، توزین و سپس به مدت 

در کوره الکتریکی قرار گراد درجه سانتی 550تحت دمای 
داده شدند. و پس از خنک شدن، مجدداً توزین شدند و در 

( درصد مواد آلی کل محاسبه 1نهایت با استفاده از رابطه )
 (.Holme and Mcintyre, 1984گردیدند )

 (:    1رابطه )  

 
1 Van  Veen Grab 
2 Total Organic Matter 

Aچینی خالی،  = وزن بوتهBی چینی با رسوب = وزن بوته
ب = وزن بوته چینی با رسوC بعد از خشک شدن در آون،

 بعد از سوختن در کوره الکتریکی
 

ها از برنامه نرم برای آنالیز آماری و تجزیه و تحلیل داده
و برای مقایسه میانگین از آنالیز واریانس  SPSSافزاری 

ANOVA  درصد استفاده شد. 5و در سطح 
 

 نتایج
 .Sعدد  13660در این مطالعه در مجموع 

gynobranchiata  شناسایی شد که میانگین تراکم و
عدد  06/207±40/51ترتیب توده در نیم خط بابلسر بهزی

گرم در مترمربع و در بندر  042/0±006/0در مترمربع و 
عدد در متر مربع و  51/206±07/53ترتیب ترکمن به

آمد. بررسی  دستهگرم در مترمربع ب 005/0±043/0
عماق مختلف نشان داد که در ا توده دروضعیت تراکم و زی

توده در عمق خط بندرترکمن، بیشترین تراکم و زینیم 
متر مشاهده  5توده در عمق متر و کمترین تراکم و زی 30

(. بر اساس آزمون آماری، میانگین تغییرات 1شد )شکل 
متر  30داری از نظر تراکم بین عمق معنی متغیرها اختالف

توده بین .  اما از نظر زی(>05/0pمتر دیده شد ) 5و 
(. p>05/0دار دیده نشد )های مختلف اختالف معنیعمق

 10توده در عمق در نیم خط بابلسر، بیشترین تراکم و زی
متر ثبت شد  30توده در عمق متر و کمترین تراکم و زی

بر اساس آزمون آماری، تغییرات متغیرها اختالف 
های مختلف توده بین عمقداری از نظر تراکم و زیمعنی

 .Sگونه  (. بر اساس نتایج،p>05/0یافت نشد )

gynobranchiata های مختلف در تمام اعماق و فصل
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خط بابلسر بیشترین که در نیمطوریهسال حضور داشت ب
ترتیب با مقادیر توده در فصل تابستان بهتراکم و زی

گرم 222/0±04/0عدد در مترمربع و  95/284±47/1297
آزمون آماری،  (. بر اساس2شد )شکل در مترمربع مشاهده 

های توده در فصلداری از نظر تراکم و زیاختالف معنی
(. بیشترین تراکم در>05/0pمختلف مشاهده شد )

 خط بندر ترکمن در فصل تابستان با میانگیننیم
توده عدد در مترمربع و بیشترین زی 07/180±27/942

گرم در مترمربع  187/0±025/0با میانگین  در فصل بهار
توده در این نیم خط ثبت شد. بررسی آماری تراکم و زی

دار های مختلف سال معنینشان داد که تغییرات بین فصل
 (.>05/0p) بوده است

 

 

 هایطی سال ی دریای خزر در سواحل بندر ترکمن و بابلسر در منطقه جنوب S. gynobranchiataتوده تغییرات تراکم و زی :1شکل 

98-1397 
Figure 1: The changes in the abundance and biomass of S. gynobranchiata in the southern coasts of Caspian Sea 

(Bandar Torkman and Babolsar) in 2018-19 

 

 
حل بندر ترکمن و بابلسر در منطقه جنوبی دریای خزر در فصول مختلف در سوا S. gynobranchiataتوده  تغییرات تراکم و زی :2شکل 

 1397-98 هایسالطی 
Figure 2: The changes in the abundance and biomass of S. gynobranchiata at different seasons in the southern coasts 

of Caspian Sea (Bandar Torkman and Babolsar) in 2018-19 
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مواد آلی رسوبات در فصول مختلف  بررسی درصد میزان
نشان داد که در نیم خط بندر ترکمن، بیشترین مقدار در 

و کمترین مقدار در  67/3±37/1فصل بهار و با میانگین 
خود اختصاص را به 94/1±02/0فصل تابستان با میانگین 

دار دیده دادند. بین فصول بهار و تابستان اختالف معنی
ط بابلسر نیز بیشترین مقدار در (. در نیم خ>05/0pشد )

و کمترین میزان مواد  97/2±67/0فصل بهار با میانگین 
دیده  61/1±33/0آلی بستر در فصل پائیز و با میانگین 

شد که بین فصول بهار و تابستان اختالف معنی دار دیده 
دار نشد اما بین فصل بهار با پائیز و زمستان اختالف معنی

روابط بین تراکم و میزان  . بررسی(B 3مشاهده شد )شکل
موادآلی رسوبات بستر در فصول مختلف نشان داد که در 

با کاهش  S. gynobranchiataبندر ترکمن،  تراکم  
میزان مواد آلی بستر افزایش یافت و در نیم خط بابلسر 

با افزایش میزان مواد آلی  S. gynobranchiataتراکم  
 بستر افزایش یافت.

 

 

 

طقه جنوبی ( در منB( و بابلسر )Aتغییرات درصد مواد آلی رسوبات بستر در اعماق و فصول مختلف در سواحل بندر ترکمن ) :3شکل 

 1397-98 هایدریای خزر طی سال
Figure 3: The changes of total organic matter percentage in different depths and seasons in the southern coasts of 

Caspian Sea (Bandar Torkman (A) and Babolsar (B)) in 2018-19 
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 بحث
 16000پرتاران پراکنش جهانی دارند و تاکنون بیش از 

(. Gregory, 2007شده است )گونه از پرتاران شناسایی 
عنوان یک  خصوص پرتاران کفزی بهبههای حلقوی کرم

انداران کنندگان و جارتباط کلیدی بین زنجیره تجزیه
ها یک سطوح غذایی باالتر هستند و جمعیت این کرم

منبع غذایی با ارزش برای ماهیان تجاری است و نقش 
دیگر، با  سویموثری در حفظ ذخایر این ماهیان دارد. از 

ایجاد اغتشاش زیستی در بستر، سبب افزایش 
رسانی و تجزیه بقایای مواد آلی و در نتیجه منجر اکسیژن

های باکتریایی و افزایش دسترسی به فعالیت به افزایش
(. تاکنون Ghasemi et al., 2014شوند )مواد غذایی می

های حلقوی در حوضه جنوبی گونه از کرم 10حدود 
 Taheri andدریای خزر شناسایی شده است )

Foshtomi, 2011های حلقوی در (. علت غالب بودن کرم
غذیه نسبتاً غیراختصاصی، تواند ناشی از تجوامع کفزی، می

آوری باالی آنها باشد تولید مثل پارتنوژنیک و هم
(Darvish bastami et al., 2013 گونه .)S. 

gynobranchiata  از خانوادهSpionidae  از بزرگترین
های های متعلق به رده پرتاران و از شاخه کرمخانواده

 (. در مطالعه حاضر،Williams, 2000حلقوی است )
 1240 ترتیببه S. gynobranchiataتوده تراکم و زی

دست آمد. گرم در مترمربع به 255/0عدد در مترمربع و 
سواحل جنوبی  در S. gynobranchiataمیزان تراکم 

گرم در متربع در  39/0توده عدد و زی 2084دریای خزر 
(. 1391گزارش گردید )هاشمیان و همکاران،  1389سال 

حل جنوب شرقی دریای خزر )منطقه مطالعه سوا
 .Sگهرباران( نشان داد که میانگین تراکم و زی توده گونه 

gynobranchiata گرم در  558/0عدد و  1131ترتیب به
(. 1398مترمربع بوده است )افرائی بندپی و همکاران، 

( با مطالعه تغییرات فصلی 1397آخوندیان و همکاران )
بی )محدوده شهرستان جمعیت کفزیان در سواحل جنو

 S. gynobranchiataساری( دریای خزر، بیان نمودند که 
عدد در مترمربع به عنوان گونه غالب در  2710با میانگین 

حضور داشت. روند  1394-95 هایسالطی اغلب فصول 
های تغییرات فصلی ماکروبنتوزها در مناطق و زمان

ت مختلف، تابعی از عوامل متعدد از جمله خصوصیا
زیستی، ساختار بستر دریا، فراوانی غذایی و نوع تغذیه 
ماهیان و خصوصیات فیزیکی و شیمیایی محیط زیست 

(. مطالعات 1391رودی و همکاران، آنهاست )سلیمانی
نشان دادند که جمعیت پرتاران با شروع فصل گرما افزایش 

تواند ناشی از چرخه تولید مثلی این یابد که این امر میمی
های (. در بررسیTaheri et al., 2006ها باشد )مکر

 S. gynobranchiata( گونه 1389طاهری و همکاران )
 هابه عنوان گونه غالب در همه فصول سال و همه ایستگاه

رودی و همکاران های سلیمانیشد و در بررسیمشاهده 
عنوان  درصد از کل فراوانی ماکروبنتوزها را به 65( 1391)

خود اختصاص داد. غالب منطقه جنوبی دریای خزر به هگون
( نیز در مطالعات خود 1395پرافکنده حقیقی و همکاران )

 .Sدر سواحل جنوبی دریای خزر، گونه 

gynobranchiata  درصد از جمعیت  90را بیش  از
ها گزارش کردند. ها و فصلدر تمام ایستگاه کفزیان را

در تمام فصول و  S. gynobranchiataحضور گونه 
توان به مقاوم بودن، قدرت برداری را میهای نمونهایستگاه
پذیری زیاد و توان برتری رقابت غذایی این گونه سازش

طاهری  ؛1384مهاجم در دریای خزر بیان نمود )طاهری ، 
تواند افزایش حضور این گونه پرتار می .(1389 همکاران، و

موثر در تغذیه ماهیان بر زیست سایر موجودات کفزی 
های پرتار سزایی داشته باشد. کرمدریای خزر تاثیر به

بخش مهمی از رژیم غذایی ماهیان بنتوزخوار را تشکیل 
دهند و در اواخر زمستان به دلیل کاهش فشار می

یابد و با شروع شکارچیان، جمعیت پرتاران افزایش می
 ,.Ghasemi et alیابند )افزایش میآوری، فصل بهار و هم

(. از سوی دیگر، وقوع شکوفایی بهاره پالنکتونی که 2014
در  خصوصبهها نشست بقایای اجساد پالنکتونسبب ته 

شود نیز منبعی برای پایان فصل بهار و اوایل تابستان می
هاست و منجر به افزایش تامین مواد آلی مورد نیاز این کرم
 ,.Taheri et alشود )می چشمگیر در فراوانی جمعیت آنها

توده کفزیان با نوع بستر و (. میزان تراکم و زی2006
(. Gray, 1981درصد مواد آلی بستر ارتباط مستقیم دارد )

، (کانادا) Simcoطبق مطالعه محققین در دریاچه 
بزرگترین عامل موثر در ترکیب جوامع بنتیک، عمق و 
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 Stantic) عامل بعدی مقدار مواد آلی رسوبات است

Consulting Ltd, 2006روابط بین  ،(. در مطالعه حاضر
و میزان مواد آلی رسوبات  S. gynobranchiataتراکم  

که در بندر  بستر در نیم خط بندر ترکمن، نشان داد
متر( طی سال، میزان  30و  10ترکمن با افزایش عمق )

 .Sمواد آلی بستر افزایش یافت و به موازات آن، تراکم 

gynobranchiata  نیز افزایش یافت که با مطالعات افرائی
( 1397( و آخوندیان و همکاران )1398بندپی و همکاران )

نیز مطابقت دارد. یکنواختی و پایداری شرایط محیطی در 
های محیطی در اعماق باالتر اعماق بیشتر و کاهش استرس

 10 تواند دلیل افزایش فراوانی این کرم پرتار در اعماقمی
پرتاران عموماً  سویی،متر باشد. از  5متر نسبت به  30و 

رس باالتر که مواد آلی  -بسترهایی با درصد سیلت
چه قطر  دهند. هربرای زیستن ترجیح می ،بیشتری دارند
به دلیل افزایش  ،دهنده بستر کوچکتر باشدذرات تشکیل

نسبت سطح به حجم توانایی بیشتری در جذب مواد آلی 
( که Darvish Bastami et al., 2013داشت ) خواهند
کند. دست آمده در مطالعه حاضر را تایید میهنتایج ب

طور ه محققین بیان نمودند که میزان مواد آلی بستر ب
مستقیم یا غیرمستقیم منبع غذایی موجودات کفزی 
هستند که افزایش آن، سبب افزایش متابولسیم کفزیان 

و افزایش بیش از حد مواد آلی  (Gray, 1981گردد )می
تواند سبب کاهش اکسیژن و نهایتًا شرایط محیطی می

 خصوصبه(. بنتوزها Pearson, 1980نامناسب گردد )
پرتاران در مناطق دارای مواد آلی زیاد، فراوانی کمتری 

درصد به دلیل مصرف  6که مواد آلی بیش از طوریهدارند ب
های باکتریایی آلی و فعالیت اکسیژن در فرآیند تجزیه مواد

 ,.Jayaraj et alشود )و منجر به کمبود اکسیژن می

با مواد آلی متوسط حضور کفزیان  ( و در بسترهای2008
شود. نتایج مطالعه حاضر نشان داد که در بیشتر دیده می

نیم خط بندر ترکمن، بیشترین میزان مواد آلی در فصل 
زان آن در فصل تابستان درصد( و کمترین می 67/3بهار )

تواند دلیل فراوانی درصد( دیده شد که این امر می 94/1)
بیشتر جمعیت گونه مورد نظر در فصل تابستان باشد. 

در منطقه جنوبی دریای خزر نسبت میزان مواد آلی بستر 
سال گذشته، تقریباً دو برابر شده است و تغییرات  10به 

رودی و یست )سلیمانماکروبنتوزها نیز به آن وابسته ا
(. تفاوت بین تغییرات میزان مواد آلی 1391همکاران، 

بستر و میزان تراکم گونه کرم پرتار مورد بررسی در فصول 
تواند به دلیل خاستگاه اکولوژی گونه از نظر مختلف می

شرایط زندگی و رفتار زیستی و جنس بستر باشد )افرائی 
شناختی، تغییرات م(. از نظر بو1398بندپی و همکاران، 

ای از پارامترهای دما، شوری، وسیله مجموعهکفزیان به
گردد و تعیین یک اکسیژن و نوع بافت رسوب کنترل می

 Vizakatپذیر نیست )عنوان کنترل کننده امکانپارامتر به

et al., 1991( افرائی بندپی و همکاران .)گزارش 1398 )
با  S. gynobranchiataکردند که میزان تراکم 

پارامترهای محیطی مثل درصد مواد آلی، دما و اکسیژن 
محلول همبستگی مثبت دارد. بیشترین تراکم گونه مورد 
بررسی در نیم خط بابلسر، در فصل تابستان ثبت شد و 
بیشترین میزان مواد آلی بستر در فصل بهار و کمترین 

دلیل  تواند بهمیزان آن در پائیز مشاهده شد و علت آن می
ها و آورد مواد رسوبی از شدن رودخانه بارش، سیالبی

رودخانه به دریا باشد. با توجه به اینکه راه اصلی ورود مواد 
ها هستند )علیزاده فیتوپالنکتونآلی به دریای خزر، 

( و تغییرات دما از طریق تغییر 1383، و غفاری الهیجانی
است )نصراله  ثرتوده آنها موهای غالب بر میزان زیگونه

رود میزان احتمال می ،لذا .(1399زاده ساروی و همکاران، 
تولیدات فیتوپالنکتونی علت تفاوت در میزان مواد آلی 
بستر در فصول مختلف سال باشند. طاهری و همکاران 

( علت باال بودن میزان درصد مواد آلی را در فصل 1389)
و علت پائین  تابستان با افزایش تولیدات فیتوپالنکتونی

بودن آن در فصل زمستان را با کاهش تولیدات 
های مورد بررسی شهرستان نور فیتوپالنکتونی در ایستگاه

 بیان نمودند. 
کرم پرتار مورد بررسی، در تمام اعماق و فصول مختلف در 
بستر منطقه مطالعاتی مورد نظر در حوضه جنوبی دریای 

پذیری واند به دلیل قدرت سازشتخزر مشاهده شد که می
باالی این گونه غیر بومی و مساعد شدن شرایط زیستی 
منطقه باشد. پایش مداوم پراکنش و فراوانی کفزیان 

 -خصوص این کرم پرتار، به همراه فاکتورهای فیزیکیبه
شناختی کننده سالمت بومتواند منعکسشیمیایی آب می
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شود تحقیقات می پیشنهاد ،در دریای خزر باشد. لذا
بیشتری در خصوص پراکنش این گونه مهاجم دریای خزر 
و نقش آن در شبکه غذایی و همچنین شکارچیان آن 

 انجام پذیرد.
 

 تشکر و قدردانی
های پروژه پایش اکولوژیک گروه از بخشی مقاله این

زیستی )پالنکتون و ماکروبنتوز( در سواحل جنوبی دریای 
-971340 مصوب کد ( با1397-98متر ) 30خزر تا عمق 

از سوی موسسه تحقیقات  97032-049-12-76-01
 در محترم همکاران همه از. باشدعلوم شیالتی کشور می

 این اجرای در نوعی به که پشتیبانی و تحقیقاتی هایبخش
 .گرددمی سپاسگزاری نمودند، همکاری طرح

 
 منابع

ی، ی.، ابراهیمی، ع.، صوفیانی محبوبی، ن. و کیوان
گزارش داخلی طرح بررسی تنوع  .1383

ماکروبنتوزهای رودخانه زاینده رود. دانشکده منابع 
 ص. 76طبیعی، دانشگاه صنعتی اصفهان، 

 .1397کاردل، ف.،  آخوندیان، م.، جواندل، ن. و
زی های حلقوی کفتغییرات فصلی تنوع و فراوانی کرم

در رسوبات بستر سواحل جنوب دریای خزر 
(: 1)8ساری(. مجله بوم شناسی آبزیان،  -زندران)ما
91-77. 

افرائی بندپی، م.ع.، نصراله زاده ساروی، ح.، 
ساالروند، غ.ر.، نادری جلودار، م. و روحی، ا.، 

شیمیایی آب  -اثرات برخی پارامترهای فیزیکی .1398
 ,Annelidaتوده )و رسوبات بستر بر تراکم و زی

Spionidae )Streblospio gynobranchiata  در
جنوب شرقی دریای خزر )منطقه گهرباران(. مجله 

 :DOI. 67-77(: 3)28علمی شیالت ایران، 

10.22092/ISFJ. 2019.119109 

پرافکنده حقیقی، ف.، افرائی بندپی، م.ع. و 
بررسی پراکنش، تراکم و . 1395رودی، ع.، سلیمانی

توده بزرگ موجودات بنتیکی در محل استقرار زی
رورش ماهی در قفس در سواحل جنوبی دریای خزر پ

کالرآباد(. مجله علمی شیالت  -های مازندران)آب
 :DOI. 91-103(: 3)25ایران، 

10.22092/ISFJ.2017.110261 
رودی، ع.، هاشمیان، ع.، رئیسیان، ا.، سلیمانی

زاده، ح.، فارابی، م.و.، مخلوق، آ.، نادری، نصراله
سی، ف.، نظران،م.، سلمانی، م.، اسالمی، ف.، الیا

بررسی تنوع،  .1391ع.، و کاردر رستمی، م.، 
توده ماکروبنتوزها در منطقه پراکنش، فراوانی و زی

جنوبی دریای خزر. موسسه تحقیقات علوم شیالتی 
 ص.98کشور، 

ضرغامی، م.، فاطمی، م.ر.، مقدسی، ب.، سهرابی 
 بررسی .1394مالیوسفی، م. و موسوی ندوشن، ر.، 

 Streblospio gynobranchiata تراکم کرم پرتار  
در رسوبات ساحل جنوبی دریای خزر )استان 

 -مازندران(. مجله علمی پژوهشی زیست شناسی دریا
 .11-20(: 27)7دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهواز، 

طاهری، م.، سیف آبادی، ج.، ابطحی، ب. و یزدانی، 
ی کرم خصوصیات ریخت شناسی و زیست .1382م.، 

در ساحل  Streblospio gynobranchiataپرتار 
 .83-84دریای خزر. مجله علوم و فنون دریایی،  -نور

شناسایی، پراکنش و تعیین توده  .1384طاهری، م.، 
 ساحل نور. پایان نامه -زنده پرتاران جنوب دریای خزر

 دانشگاه تربیت مدرس. ،کارشناسی ارشد زیست دریا
 ص. 78

یزدانی  ب. و ابطحی، ،.ج آبادی، سیف ،.م طاهری،
و  پراکنش جمعیت، پویایی .1389، .م ،فشتمی

 Nereisپرتار  کرم مثلی ی تولید چرخه

diversicolor جنوب دریای -نور شهرستان ساحل در 

(:  2)1شناسی،  اقیانوس علمی پژوهشی نشریه.  خزر
33-27. 

 ای برمقدمه .1383علیزاده الهیجانی، ح. و غفاری، ا.، 
های دریای خزر. انتشارات نوربخش. تهران، ویژگی
 ص.  119ایران. 

زاده ساروی، ح.، مخلوق، آ.، واحدی، ف.، نصراله
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Abstract 

The purpose of this study was to investigate the seasonal variation of distribution, abundance and 

biomass Streblospio gynobranchiata of substrate sediments on the Southern coasts of the Caspian Sea 

(Bandar Torkman and Babolsar) in 2018-2019. Sampling was done seasonally and 6 stations at depths 

of 5, 10 and 30 meters of the 2 transects. The results showed that the mean (±SE) of abundance and 

biomass were in the Babolsar transect (respectively) 207.06±51.40 ind.m-2 and 0.042±0.006 g.m-2 and 

seasonal study, the highest abundance and biomass in Babolsar transect with mean (respectively) 

1297.47±284.95 ind.m-2 and 0.222±0.040 g.m-2. So there was a significant difference between the 

abundance and biomass in different seasons (p<0.05). Also showed that the mean (±SE) of abundance 

and biomass were in the Bandar Torkman transect (respectively) 206.51±53.07 ind.m-2 and 

0.043±0.005 g.m-2. According to seasonal study, the highest abundance in Bandar Torkman transect 

with mean 942.27±180.07 ind.m-2 in summer and highest biomass 0.153 ± 0.03 g.m-2 recorded in 

spring, so there was a significant difference between the abundance and biomass in different seasons 

(p<0.05), which is due to their reproductive cycle. The total organic matter in different seasons was 

fluctuating, which could be due to the depth, substrate and ecological origin. 
 

Keywords: Abundance, Biomass, Streblospio gynobranchiata, Bandar Torkman, Babolsar, Caspian 

Sea 
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