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 ٢١١   ١٣٨١، سال ٢، شماره ٥٥مجله منابع طبيعي ايران، جلد 

 

 

 ١زي در تاالب گميشان بررسي بي مهرگان كف
 

 ٢برهان رياضي 

 

 چكيده 

هاي آبي، هدف از انجام اين بررسي ، شناسايي وضعيت  زي در اكوسيستم مهرگان كف با توجه به نقش مهم بي

 از رسوبات بستر تاالب، در ٣برداري توسط گرب نوع اكمن نمونه. اين موجودات در تاالب گميشان بوده است 

هاي  نمونه. انجام گرفت) ۷۸ تا پايان بهمن ۷۷از اسفند ( ماه پياپي ۱۲ ايستگاه انتخابي و به مدت ۵حل م

، به تفكيك ماكروبنتوزها و مايوبنتوزها، شناسايي و ٤آميزي توسط محلول رزبنگال دست آمده، پس از رنگ به

پايــان   از رده شــكم Pyrgula caspia بيشترين تراكم مربوط به گونه ،در ميان ماكروبنتوزها. شمارش شدند

،  Abra ovata  ، Creastoderma  sp.، Balanus sp. ، Nereis diversicolar بعد از آن به ترتيب .بود

Mytilaster lineatus  وDreissena sp. در ميان مايوبنتوزها بيشترين تراكم . هاي بيشتري بودند  داراي تراكم

. بود Bivalve  larvae و  Ostracoda  ،Nematoda و پس از آن به ترتيب داران مربوط به راسته روزنه

 در محل هريك درصد۹۵ميانگين تراكم يكساله و همچنين حداقل و حداكثر تعداد در متر مربع، كه با احتمال 

پراكنش ين همچن. دشها محاسبه  طور جداگانه براي ماكروبنتوزها و مايوبنتوز ، به استها قابل مشاهده از ايستگاه

 ۳بر اساس . دست آمد  به٥اي صورت لكه مهرگان مورد بررسي در بستر تاالب، به هاي مربوط به تمام بي جمعيت

هاي  زي بررسي شده و از اين لحاظ، بستر تاالب در محل ايستگاه مهرگان كف شاخص مختلف، تنوع بي

 . برداري مورد مقايسه قرار گرفته است نمونه

 

 . تاالب گميشان وزي ، ماكروبنتوز، مايوبنتوز مهرگان كف بي : واژه هاي كليدي

                                                 
 ٣/١٠/٨٠: ، تاريخ تصويب نهايي٢٠/٦/٧٩:  تاريخ دريافت‐١

  استاديار گروه محيط زيست دانشگاه آزاد اسالمي، واحد تهران شمال‐٢

٣ - Ekman grab 
٤ - Rose Bengal 
٥ -Contagious distribution 
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زي در تاالب گميشان مهرگان كف بررسي بي  ٢١٢

 مقدمه

ترين قسمت ساحل شرقي درياي  در امتداد جنوبي
صحرا ، تاالبي با  خزر و در حاشيه غربي جلگه تركمن

شناختي بسيار ارزشمند جاي گرفته  هاي بوم ويژگي
داشتن در بخش  اين تاالب به لحاظ قرار. است

تاالب . نام موسوم شده است به اين ،»گميشان«
اي بسيار  گميشان از سمت غرب توسط نوار ماسه

باريكي كه در امــــتداد خط ساحلي درياي خزر 
اين رشته . تشكيل گرديده، از آن دريا جدا شده است

اي ساحلي، اغلب از سطح آب، ارتفاع زيادي  ماسه
تر يا  حتي در چند نقطه ، كم ارتفاع گيرد و نمي

و اين دو محيط آبي را با هم مرتبط گسسته شده 
در نتيجه تقريبا تمام آب اين تاالب از . كرده است

بندي  بـراساس طبقه. شود درياي خزر تامين مي
المللي رامسر انجام  ها كه توسط كنوانسيون بين تاالب

كوالب «توان  ، ايــن تاالب را مي) ۱۲(شده است 
   .دحساب آور  به١»ساحلي با آب دائمي لب شور 

وضعيت تاالب گميشان ، وابستگي زيادي به 
دهه  طي دو. نوسانات سطح آب در درياي خزر دارد 

گذشته كه سطح آب درياي مذكور رو به افزايش 
نهاد، مساحت اين تاالب نيز افزايش چشمگيري را به 

 هزار ۳۰از مجموع مساحت تقريبي . نمايش گذارد 
م آن در هكتاري كه اين تاالب، در حدود سه چهار

جمهوري اسالمي ايران و بقيه در جمهوري 
 و  با توجه به نقش. تركمنستان جاي گرفته است

عنوان  زي به مهرگان كف اهميت بسياري كه بي
ها، پرندگان آبزي و ساير  كننده غذاي ماهي تامين

هاي  جانوران برعهده دارند و همچنين بنابر ارزش
ل جانوران اكولوژيك متعدد ديگري كه براي اين قبي

در مجموعه تاالب متصور است، به بررسي آنها 
 . است شده پرداخته 

 

 ها   مواد و روش

زي و  مهرگان كف منظور امكان بررسي وضعيت بي به
 ۵هاي مختلف يك سال ، تعداد  تغييرات آنها در ماه

                                                 
١ - Coastal Permanent Brackish Lagoon 

برداري در نقاطي كه از شرايط محيطي  ايستگاه نمونه
محل . نتخاب شد  ا،به نسبت متفاوتي برخوردارند

. نشان داده شده است ۱ها در شكل  ايستگاه
برداري از رسوبات بستر تاالب جهت بررسي  نمونه
زي، با استفاده از گرب نوع اكمن   مهرگان كف بي

 ۳صورت  برداري به به اين منظور نمونه. انجام پذيرفت
بار تكرار در هر ايستگاه و در ابتداي هر ماه، به مدت 

، توسط اين دستگاه ۱۳۷۷ از اسفند  ماه پياپي۱۲
 به ،برداري از مايوبنتوزها براي نمونه. صورت گرفت
به اين ترتيب كه .  اقدام شد٢برداري مغزي روش نمونه

دست آمده  هبه محض قرار دادن نمونه مكعبي شكل ب
 ،از هر بار گرب زدن، در يك لگن در داخل قايق

متر،  نتي سا۷/۳توسط يك لوله از جنس پليكا به قطر 
متر از قسمت وسط آن، رسوب   سانتي۳تا ارتفاع 

دار  ها به داخل ظرف درپيچ نمونه. برداشت گرديد
 درجه هم حجم با ۹۶ليك يمنتقل و توسط الكل ات

برداري از درشت  براي نمونه. نمونه، تثبيت شد
، به مقدار نيمي از )ماكروبنتوزها ( زي مهرگان كف بي

 بار گرب زدن، به داخل ۳ر دست آمده از ه رسوبات به
آنگاه اين رسوبات با استفاده از . دشظرفي منتقل 

 .متر شستشو داده شد  ميلي۵/۰الك با چشمه 
داخل ظرف  هاي برجاي مانده در الكل، در نمونه

 درجه تثبيت ۷۰محتوي الكل اتيليك با غلـــظت 
 گرم ۱درهمين هنگام چند قطره رزبنگال  . گرديد 

هاي زنده و امكان  آميزي نمونه ظور رنگمن در ليتر، به
اضافه ) ۱۱( هاي غيرزنده تفكيك بعدي آنها، از نمونه

ها به آزمايشگاه، شستشو  به محض انتقال نمونه .شد 
. براي حذف رنگ اضافي ناشي از رزبنگال انجام شد

هاي مايوبنتوز يك الك با  براي جداسازي نمونه
 ۵۰۰هما چش ميكرون را به زير يك الك ب۱۲۵چشمه 

ها را به داخل الك بااليي  ميكرون نصب نموده، نمونه
ن آب بر آن، به ماليمت با كردريخته و ضمن سرازير 

در نتيجه، . دشمو، خروج گل و الي تسهيل  يك قلم
 ،مانند موجوداتي كه در داخل الك زيرين باقي مي

باشند،   ميكرون مي۵۰۰ تا ۱۲۵داراي اندازه بين 
 زيان  آنگاه اين كف. هستنديعني مايوبنتوز 

                                                 
٢ -Core sampling 
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 ٢١٣   ١٣٨١، سال ٢، شماره ٥٥مجله منابع طبيعي ايران، جلد 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

هاي   موقعيت جغرافيايي تاالب گميشان و ايستگاه‐١شكل 

 برداري نمونه

 

پس از اينكه هر . به داخل يك پتري ديش تخليه شد
گروه مايوبنتوز شمارش و نتيجه يادداشت شد، آنها 

اي كوچك حاوي  هاي شيشه طور جداگانه به ظرف به
شناسايي  .دندش درجه منتقل ۷۰الكل اتيليك 

زيان با استفاده از كليدهاي شناسايي اختصاصي  كف
، ٤، ٣، ٢، ١(انجام پذيرفتو سايركليدها  درياي خزر

براي تعيين تعداد هر گروه . )١٣ و ٧، ٦، ٥
 متر ۱(ماكروبنتوز شناسايي شده در واحد سطح 

 شمارش شده، كه مربوط از بستر تاالب، تعداد) مربع
 بار برداشت نمونه ۳هاي مربوط به  به نيمي از نمونه

متر   سانتي۲۲۵به سطح مقطع (توسط اكمن گراب 

63/29است، در عدد  ) مربع
5/1225

100100
=

×
 ضرب ×

منظور تعيين تعداد هر گروه  به. گرديده است
شده در واحد سطح تاالب ، تعداد  مايوبنتوز شناسايي

ه را با توجه به اينكه سطح مقطع شد شمارش
متر مربع است و   سانتي۷۵/۱۰بردار مغزي   نمونه

 بار انجام پذيرفته است، ۳برداشت نمونه توسط  آن 

2/310در عدد 
375/10

100100
=

×
 .ده استش ضرب ×

هاي  برنامه از ه شده،ئبراي محاسبات آماري ارا.
 Wordو   Minitab, Origin, Excelافزاري نرم
ليل توزيع غيرنرمال  همچنين به. فاده شده استاست
يري گ  بهرهLog (x+1)ها، براي انتقال آنها از  داده
 ارقام نهايي از گرد شدن اعداد، در نهايتده و ش
 .دست آمده است  به

شاخص پراكنش با تقسيم واريانس نمونه به 
مورد  كه در هنگامي. ميانگين ذيربط تعيين شده است

زي، واريانس كمتر از  مهرگان كف انواع بي هريك از
ميانگين باشد، پراكنش فضايي افراد آن گروه 

. دشو تلقي مي )منظم (١مهره، يكنواخت بي
كه واريانس يك جمعيت بزرگتر از ميانگين  صورتيدر

 و است ٢اي لكه آن باشد ، پراكنش مكاني افراد
بودن  ٣تساوي واريانس با ميانگين به مفهوم تصادفي

ضمن براي محاسبه در. د آن جمعيت استتوزيع افرا
هاي زير استفاده گرديده  هاي تنوع از رابطه شـاخص
 ):١٠(است
 ٤شاخص شانن 

                                                 
١ -Regular distribution 
٢ Contagious distribution (clumped 
distribution) 
٣ - Random 
٤ - Shannon 
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زي در تاالب گميشان مهرگان كف بررسي بي  ٢١٤
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 ٢ شاخص مارگالف 

 
LnN
SDMa

1−
=  

 :ها  در اين رابطه
:S زي شناسايي   فمهره ك هاي بي تعداد كل گروه
  ،شده
:ni تعداد افراد متعلق به گروه iام ،  
:Nوشده   تعداد كل افراد شمارش 

:Lnاست  لگارتيم پايه نپرين. 

 نتايج 

هاي  ، كرم٣هاي آغازيان در تاالب گميشان، از شاخه
، ٧ و بندپايان٦، نرمتنان٥هاي حلقوي كرم ،٤اي لوله

آغازيان، از شاخه  .موجودات زنده و مرده مشاهده شد
 ٩داران  و از اين رده راسته روزنه٨پاييان رده ريشه

 و ١٠از اين راسته دو تيره روتالييده. مشاهده شد 
از  . در تاالب گميشان شناسايي گرديد١١الفيدييده

 و از تيره  Ammonia  جنس،تيره روتالييده
البته به .  ديده شد Elphidium جنس ،الفيدييده

طور  ، اين دو جنس بهدليل ريزي و فراواني زياد
بنابراين نتيجه شمارش آنها . نشدند جداگانه شمارش

از  در مجموع،. داران ارائه شده است عنوان روزنه به
زي شناسايي  مهرگان كف  گروه از بي۱۵اين تاالب 

اي و به  صورت پله بـندي آنها به گرديده است كه رده
از انواع .  آمده است۱ترتيب تكاملي در جدول 

 ،شده از تــاالب گميــشان برداري ونهنمــ
                                                 

١ - Simpson 
٢- Margalef 
٣ - Protozoa 
٤ - Nemathelminthes 
٥ - Annelida 
٦ - Mollusca 
٧ - Arthropoda 
٨ - Rhizopoda 
٩ - Foraminifera 
١٠ - Rotaliidae 
١١- Elpidiidae 

هايي از آنها در  عكسـبرداري گــرديده است كه نمونه
 .  مالحظه مي شود ٢  شكل

شده در درشت  اي مشاهده باالترين تنوع گونه
 و در ۴ مربوط به ايستگاه شماره ،زي مهرگان كف بي

 گونه ،١در ايستگاه شماره . اسفندماه بوده است
Pyrgula caspia  ۲۸۱۲ ماهه ۱۲ با ميانگين 

 كل درصد۷۸عدد در هر مترمربع غالب بوده كه 
تعداد ماكروبنتوزهاي آن ايستگاه را به خود اختصاص 

گونه در سطح تاالب در  بيشترين تراكم اين. داده است
گونه نسبت به  درصد فراواني اين. مهرماه ديده شد
  و۵  و۴، ۳، ۲هاي   در ايستگاه،ساير ماكروبنتوزها

هاي مربوط به بيشترين فراواني مشاهده شده ،  مــاه
 درصد۶۰ماه،   در آباندرصد ۸۱به ترتيب عبارت از 

 در %۸۸ماه و  در ارديبهشتدرصد ۶۷در مهرماه،
 مالحظه ٣طوركه در شكل  همان. مهرماه بوده است

 اين گونه در مقايسه با ساير ماكروبنتوزها، ،دشو مي
 لغايت ۷۷اسفند( ه  ماه۱۲داراي بيشترين تراكم 

ضمن در. در سطح تاالب بوده است) ۷۸بهمن
آيد، بيشترين ميانگين  ر مي ب٤ كه از شكل طوري به

زي مربوط به  مهرگان كف  ماهه درشت بي۱۲تراكم 
 واقع در ميانه بخش جنوبي تاالب ۵ايستگاه شماره 

 واقع در قسمت ۲ و ۴ هاي  ايستگاه،پس از آن. است
يانگين تراكم به نسبت زيادي شرقي تاالب داراي م

 واقع در حاشيه ۳و۱هاي  كه ايستگاه درحالي. هستند
 از ،غربي تاالب كه همجوار با درياي خزر قرار دارند

 .تراكم كمتري برخوردارند
) مترمربع در تعداد(درصد ميانگين يكساله تراكم 

داران نسبت به كل مايوبنتوزها و ماهي كه  روزنه
ديده شده است، به ترتيب در  بيشترين تراكم آنها

 خرداد، دردرصد ۹۸  عبارت از۵  تا١هاي  ايستگاه
 درصد۹۵ در شهريور، درصد۹۶مرداد،  دردرصد ۹۶

در . ماه بوده است  در ارديبهشتدرصد۹۶ در مرداد و
 ميانگين تراكم يكساله مايوبنتوزها در هر ،٥ شكل

 همچنين. گردد متر مربع از بستر تاالب مالحظه مي
تفاوت ميانگين  ،است مشخص ٦ كه در شكل وريط به

هاي مختلف نسبت به  تعداد مايوبنتوزها در ايستگاه
هاي موجود ميان درشت  يكديگر، در مقايسه با تفاوت
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 ٢١٥   ١٣٨١، سال ٢، شماره ٥٥مجله منابع طبيعي ايران، جلد 

طور كلي اندك مشاهده شده  زي، به مهرگان كف بي
 .است
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 زي تاالب گميشان به ترتيب تكاملي مهرگان كف بندي بي  رده‐١جدول 
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زي در تاالب گميشان مهرگان كف بررسي بي  ٢١٨

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تا بهمن ١٣٧٧اسفند (ماهه ١٢ ميانگين تراكم ‐٣شكل 

تعداد در (ماكروبنتوزها در بستر تاالب گميشان ) ١٣٧٨

 مترمربع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تا ١٣٧٧اسفند (اهه  م١٢ ميانگين تراكم ‐٥شكل 

مايوبنتوزها در هر مترمربع از بستر تاالب ) ١٣٧٨بهمن 

 گميشان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تا ١٣٧٧اسفند ( ماهه ١٢ ميانگين تراكم ‐٤شكل 

مجموع ماكروبنتوزها در هر يك از ) ١٣٧٨بهمن 
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تعداد در (هاي انتخابي و نيز ميانگين كل آنها  ايستگاه

 )مترمربع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تا ١٣٧٧اسفند ( ماهه ١٢ ميانگين تراكم ‐ ‐٦شكل 

مجموع مايوبنتوزها در هر مترمربع از ) ١٣٧٨بهمن 

 هاي انتخابي و نيز ميانگين كل آنها  ايستگاه
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زي در تاالب گميشان مهرگان كف بررسي بي  ٢٢٠

 ماهه از ۱۲هاي  برداري با توجه به مجموعه نمونه
اله و سگانه، ميانگين تراكم يك هاي پنج ايستگاه

، كه با  و حداكثر تعداد در متر مربعهمچنين حداقل 
ها قابل   در محل هريك از ايستگاهدرصد۹۵احتمال 
طور جداگانه براي ماكروبنتوزها و  ، بهاند مشاهده

مايوبنتوزها محاسبه گرديده و به ترتيب در 
اين محاسبات تا .  آورده شده است ۳ و ۲هاي  جدول

   باهاي حداقل و حداكثر ساالنه، دستيابي به تراكم
 احتمال و همچنين ميانگين تراكم ساالنه درصد۹۵

و مايوبنتوز در  هاي ماكروبنتوز براي هريك از گروه
كل بستر تاالب، تداوم يافته و نتيجه به ترتيب در 

 .  منعكس شده است۵ و ۴هاي  جدول
مهرگان  نظر به اينكه چگونگي پراكنش مكاني بي

وردار زي در بستر تاالب از اهميت زيادي برخ كف
 براي (X2) و كاي اسكور (I)است، شاخص پراكنش 

 ،در نتيجه. هره محاسبه شده استم هريك از انواع بي
شود،   ديده مي۵ و ۴اي ه طوركه در جدول ن هما

مهرگان  هاي مربوط به همه انواع بي توزيع جمعيت
به بيان . دست آمده است اي به صورت لكه زي به كف
مهرگان   از انواع بي افراد متعلق به هريك،ديگر
هايي از بستر  صورت گروهي و در بخش زي به كف

 .تاالب، داراي تجمع نسبي بيشتري هستند
 

 بحث و نتيجه گيري 

زي در  مهرگان كف ميانگين تراكم يكساله درشت بي
 و در ۱۳۱۵۷هر متر مربع از سطح تاالب به تعداد 

ده ش عدد محــاسبه ۱۵۶۶۲۶۵مورد مايوبنــتوزها 
در نتيجه اين تاالب را با توجه به بحث زير از . است 

از  .توان ارزشمند دانست زي مي لحاظ فون كف
شده طي  هاي ميداني انجام ها و بررسي برداري نمونه
هاي  ، اين نتيجه حاصل آمد كه گونه  ماه پياپي۱۲

Mytiliaster lineatus و Abra ovata ،
Nereis diversicolar،Pyrgula caspia  و

 ۵در هر  Balanus و Cerastoderma يها جنس
 در اند و داراي باالترين حضور ايستگاه مشاهده شده
 ضمن ،در اين قسمت .دان مطالعه سطح تاالب مورد

ها در اين زمينه، به  هاي ساير پژوهش اشاره به يافته

براساس تحقيقات . شود پرداخته ميبحث 
 ۱۳۷۳نيمه دوم تابستان  بيولوژي كه دروهيدر
ن ايــراني و روسي در امتخصص صورت كار مشترك به

  انجام) ي ايران اه آب( حـــوزه جنوبي درياي خزر 
 پرتار  كرم، )۹( است  پذيرفته

diversicolar) (Nereis  در بخش جنوب شرقي
، با استدرياي خزر كه همجوار با تاالب گميشان 

 ، عدد در متر مربع شمارش شده۱۷۶متوسط 
 ۲۰ بيوماس آن مربوط به عمق كه حداكثر درحالي

متري بوده، با كاهش عمق از تراكم آن كاسته شده 

 متري تا ۱۰كه در عمق  طوري به. است
3
 كاهش 1

 تعداد محاسبه ،در مطالعه حاضر. نشان داده است
شده از اين گونه در هر متر مربع از تاالب در زمان 

با . دست آمده است  عدد به۱۴۲) مرداد ماه (مشابه 
توجه به اينكه عمق متوسط آب در تاالب گميشان در 

، اين نتيجه را مي توان رو ازاينحدود يك متر است 
به مفهوم تراكم بيشتر در سطح تاالب مورد نظر 

هاي  ، از ميان كرمفوقضمن در تحقيقات  در.دانست
 غالب و بارز بوده كه در اين حلقوي، كرم پرتار كامال

مطلب . دست آمده است نيز همان نتيجه بهمطالعه 
ديگري كه در اين خصوص از تحقيقات 
هيدروبيولوژي مذكور قابل اشاره است، آنكه در ميان 

 مقطع در سراسر ۱۷شده در  هاي انجام برداري نمونه
 Nereisمنطقه جنوبي درياي خزر، بيشترين تراكم 

diversicolar  نسبت به زيادي و آن هم با تفاوت 
قلي، واقع  مقاطع، مربوط به خليج كوچك حسن رساي

در مجاورت بخش شمالي تاالب گميشان، در كشور 
اين امر به معناي اهميت ). ۹(تركمنستان بوده است 

ويژه زيستگاهي منطقه عمومي مورد مطالعه براي 
كرم پرتار، در مقايسه با ساير نواحي حوزه جنوبي 

گونه، غذايي با توجه به اينكه اين . درياي خزر است
ها و نيز ماهيان بالغ  ماهي مطلوب و پرانرژي براي بچه

توان  دست آمده را مي هآيد، نتيجه ب حساب مي به
 انواع ماهيان  چشمگيرتوجيهي بر مهاجرت تعداد

در تحقيقات . كرددرياي خزر به اين تاالب تلقي 
زي مربوط به  ديگري كه در خصوص جانوران كف
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 ،)۸( انــجام شده است نواحي مختلف درياي خزر
  كههدشاين نتيجه حاصل 
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زي در تاالب گميشان مهرگان كف بررسي بي  ٢٢٢
 

ماكروبنتوزها، ) ٧٨ تا پايان بهمن ٧٧از اسفند( ماهه ١٢و ميانگين تراكم ) احتمال% ٩٥با (حداقل، حداكثر  ‐٢جدول 

 هاي انتخابي برحسب تعداد در مترمربع از بستر تاالب گميشان در محل ايستگاه

 ٥ايستگاه ٤ايستگاه ٣ايستگاه ٢هايستگا ١ايستگاه  ماكروبنتوز
 حداكثر ميانگين حداقل حداكثر ميانگين حداقل حداكثر ميانگين حداقل حداكثر ميانگين حداقل حداكثر ميانگين حداقل 

Nereis 
diversicolar 

١٤٩ ٨٠ ٤٣ ٤٣٧ ١٨٥ ٧٨ ٤٩٦ ٢٥٢ ١٢٨ ٤٥٠ ١٦٣ ٥٩ ٦٤٥ ١٢٦ ٢٥ 

iiirudinca ٣٢ ١٥ ٧ ١١ ٧ ٥ ‐ ‐ ‐ ٤٠ ٢٢ ١٢ ‐ ‐ ‐ 

Pyrgula 
caspia 

٢١٧٩٨٣ ٢٣٩٨٥ ٢٦٥١ ٦٠٨٣٦ ١٠٩٧٤ ٩٨٣ ١٥٥٢٧ ١٥٢٠ ١٤٩ ١٧٤٨٥ ١٣٠٣١ ٩٧١٢ ٢٥٨٠ ٢٨١٢ ٣٥٠ 

Cerastoderma 
sp. 

١٢٩١ ٨٧٩ ٥٩٨ ١٩٩٢ ١٧٨٣ ١٥٩٦ ٣٣٤ ٢٧٠ ٢٧٠ ١١٦٤ ٨٦٢ ٦٣٩ ٨٤٤ ٢٢٢ ٤٨ 

Dreissena sp. ٣٦ ١٢ ٥ ١١ ٧ ٥ ١١٩ ٣٧ ١١ ‐ ‐ ‐ ٩ ٦ ٧ 

Abra ovata ٢٤٤٤ ١٩٤٩ ١٥٥٥ ٣٠١٨ ٢٦٩٧ ٢٤١١ ٥٦٦ ١٢٢ ٢٦ ٢٩٦٩ ١٧٤٦ ١٠٢٧ ٦٧٧ ١٥٥ ٣٥ 

Mytilaster 
limeatus 

٣٤٤ ٦٧ ١٢ ١٠٥ ٤٠ ١٦ ٥٣٢ ١١١ ٢٣ ٨٤ ٢٩ ١٠ ٦٦ ٢٦ ١٠ 

Balanus sp. ٧٨٧ ٢٧٥ ٩٦ ٥٩٦ ٨١٦ ٤٣٥ ٣١٤ ١٢٩٣ ٣٥ ١١٨٠ ٢٥١ ٥٣ ١٢٩١ ٢٤٨ ٤٧ 

 

 
مايوبنتوزها، برحسب ) ٧٨ تا پايان بهمن ٧٧از اسفند ( ماهه ١٢وميانگين تراكم ) احتمال%٩٥( حداقل، حداكثر ‐٣جدول 

 هاي انتخابي تعداد در متر مربع از بستر تاالب گميشان در محل ايستگاه

 ٥ايستگاه ٤ايستگاه ٣ايستگاه ٢ايستگاه ١ايستگاه  ماكروبنتوز
 حداكثر ميانگين حداقل ثرحداك ميانگين حداقل حداكثر ميانگين حداقل حداكثر ميانگين حداقل حداكثر ميانگين حداقل 

Foraminifera ٦٠٠٥١٧٥ ١٥٣٢٥٣٤ ٣٩١١٠٦ ٢٢٥٤٦٨٠ ١٢٢٢٣٧٥ ٦٦٣٧٩٥ ٢٨٦١٧٥٥ ١٧٦٠٦٦١ ١٠٨٢٢٢٦ ٣٤٠٠٩٩٠ ١٦٨٥٣٨٩ ٨٣٥٢٠٩ ١٨١٩٣٣٠ ١٢٢٢٤٧٥ ٩٦١٢١٠ 

Nematoda ٣٥٤١٥٥ ١٢٩٥٥ ٤٧٤ ٣٩٦٨٠٧ ١٨٥٣٢ ٨٦٥ ٣١٢٧٢٦ ١٥١٩٨ ٧٢٦ ١٤٠٣٠٦ ٦٤٢٩ ٢٩٥ ٢٢٧٧٩٧ ١٢٧٩٤ ٦٨٨ 

Bivalve 
larvae 

٤٣٢٩٨٩ ١٤٧٠٢ ٤٩٨ ١٠١٥٧٩ ١٠٨٩٠ ١١٦٨ ١٢٧٩٨٠ ٧٦٧٧ ٤٦٠ ١٢٥٧٠٨ ١٠٤٨٩ ٨٧٥ ٥٨٣٢٢ ٣٤٨٩ ٢٠٩ 

Ostracoda ١٦٠٥٤٢٩ ٣٩٠٨١ ٩٥١ ٢٣٣٠٤٨ ٣٨١٥١ ٦٢٤٥ ١١٥٥٥٥٠٠ ٤٢٣٣٨ ١٥٥١ ١١٠٥٨٠ ٥٧٠٩٩ ٣٦١٨ ٤٨٢٨١ ١٧٠٥٩ ٦٠٢ 

 

 

تعداد در (ماكروبنتوزها)٧٨ بهمن   تا پايان٧٧اسفند ( ماهه ١٢وميانگين تراكم ) احتمال% ٩٥با ( حداقل، حداكثر ‐٤ جدول

 و همچنين شاخص و نوع پراكنش آنها در بستر تاالب گميشان) مترمربع

شاخص  )تعداد در مترمربع(تراكم  ماكروبنتوز رديف

 پراكنش 

(I) 

X2  نوع

 پراكنش

١ Nereis diversicolar اي لكه ١٠٣ ٢٦ ٣٤١ ١٦١ ٨١ 

٢ Hirudinea اي لكه ٤٣ ١٠ ٢١ ٩ ٣  
٣ Pyrgula caspia اي لكه ٣١٣٦٥ ٧٨٤١ ٢١٧١٠ ١٠٤٦٤ ٧٨١  
٤ Cerastodema sp. اي لكه ١٩٨١ ٤٩٥ ١٥٨٦ ٨٠٣ ٢٠  
٥ Dreissena sp. اي لكه ٦٤ ١٦ ٥٠ ١٢ ٣  
٦ Abra ovata اي لكه ٣٩٤٧ ٩٨٧ ٢٧٥٨ ١٣٣٤ ٩٠  
٧ Mytilaster lineatus اي لكه ٩٢ ٣ ٥٩ ٥٤ ٤٩  
٨ Balanus sp. اي لكه ٣١٤ ٧٨ ٥١١ ٣١٧ ١٢٣  
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تعداد در (مايوبنتوزها)٧٨ بهمن   تا پايان٧٧اسفند ( ماهه ١٢وميانگين تراكم ) احتمال% ٩٥با ( حداقل، حداكثر ‐٥جدول 

 و همچنين شاخص و نوع پراكنش آنها در بستر تاالب گميشان) مترمربع

شاخص  )تعداد در مترمربع(تراكم  مايوبنتوز رديف

 پراكنش 

(I) 

X2 ع نو

 پراكنش

١ Foraminifera اي لكه ١٤٠٤٠٢ ٣٥١٠٠ ١٧٩٠٢١٤ ١٥٠٤٨٨٧ ١٣١٩٥٦٠ 

٢ Nematoda  اي لكه ٥٩٥٥ ١٤٨٩ ١٨٦٨٢ ١٣١٨٢ ٧٦٨  
٣ Bivalve larvae اي لكه ٧٣٤٦ ١٨٣٥ ١٤٦٢١ ٩٤٤٩ ٤٣٧٨  
٤ Ostracoda  اي لكه ٢١١٧٦ ٥٣٩٤ ٥٦٥٢٦ ٣٨٧٤٦ ٢٠٩٦٦  

 

 در تمام مناطق  Nereis diversicolarاگرچه 
  ولي بيشترين تراكم آن ،مشاهده شدها عمده اين دري

 مربوط به ناحيه شرقي خزر جنوبي بوده است كه آن
گيري ياد شده در باال  توان تاييدي بر نتيجه را نيز مي
  .دانست

 براساس مطالعات مربوط به ماكروبنتوزها در
 در  Abra ovataاي   گونه دوكفه،)۸( درياي خزر

هاي مختلف خزر جنوبي از   در ناحيه۱۳۶۸سال 
 برخوردار بوده و حتي در آن سال در زياديپراكنش 

ناحيه غربي خزر جنوبي اين گونه با تعداد متوسط 
 عدد در مترمربع، در ميان نرمتنان از لحاظ ۱۳۷

انچه در كه، چن درحالي .بيوماس غالب بوده است
د، ميانگين يكساله اين گونه شو  مالحظه مي۴جدول 

دست   عدد در متر مربع به۱۳۳۴در تاالب گميشان 
 بديهي است كه اين رقم بسيار باالتر از .آمده است

نگر غناي بياعدد متوسط مربوط به درياي خزر بوده و 
  بنابرمچنينه .اين تاالب از نظر اين گونه است

، )۹(۱۳۷۳ي مربوط به مردادماهتحقيقات هيدروبيولوژ
Abra ovata  با گسترش وسيع در نواحي مختلف 

بر اين اساس . حوزه خزر جنوبي ديده شده است
 عدد ۸۸تعداد متوسط اين گونه در تمام خزر جنوبي 

متر مربع بوده كه تراكم مربوط به نواحي شرقي آن 
 شايان ذكر.  عدد در متر مربع گزارش شده است۵۵

هاي موضوع اين مقاله طي ماه  بررسياست كه در 
 تعداد متوسط اين ۱۳۷۸در سال ) مرداد( مشابه 

 عدد در متر ۱۱۱۰گونه در سطح تاالب گميشان 

مربع به دست آمده است كه بسيار فراتر از 
ويژه  به هاي مربوط به نواحي خزر جنوبي و متوسط

جنوب شرقي اين درياست، كه همجوار با تاالب مورد 
در نظر گرفتن اينكه اين گونه  با. دارد ارمطالعه قر

 تغذيه ماهيان خاوياري و نقش مهمي در ای، دوكفه
هاي استخواني، از جمله ماهي سفيد دارد،  نيز ماهي

جمعيت به نسبت باالي آن در تاالب گميشان را 
ضمن اين در. حساب آورد هاي آن به توان از ارزش مي

ه موضوع باال بودن جمعيت را ممكن است بتوان ب
اي در سواحل  ريزي اين دوكفه بار تخم احتمال دو

. نسبت داد) ۱(شرقي خزر در حوالي بندر تركمن 
 ،بديهي است كه با توجه به اهميت زياد اين موارد

شده در اين مقاله از اولويت  تداوم مطالعات ارائه
 .اي برخوردار خواهد بود  ويژه

برداري   ماه نمونه۱۲اي ديگري كه در تمام  دوكفه
گونه ، در تاالب گميشان مشاهده گرديده

Mytilaster lineatus  اين گونه طي . است
 از كليه سواحل خزر جنوبي ۱۹۹۱ تا ۱۹۸۹هاي  سال

  Dreissenaاي  با ذكر اينكه عرصه را بر دوكفه
اگرچه در منطقه ). ۸( گزارش شده است كرده،تنگ 

مورد مطالعه در اين مقاله نيز جمعيت متوسط 
M.lineatus برابر جمعيت ۴ بيش از Dreissena 

دست آمده، ولي اعالم چيرگي  هدر سطح تاالب ب
 ،روذكماي  اكولوژيك و تنگ شدن عرصه بر دو كفه

. هاي بيشتر در آينده است نيازمند بررسي
Cerastoderma ،اي با حضور باال در   ديگر دوكفه
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زي در تاالب گميشان مهرگان كف بررسي بي  ٢٢٤

اي در مردادماه  اين دوكفه. تاالب گميشان است 
در كليه ) ۹(ژي و طي تحقيقات هيدروبيول۱۳۷۳

 عدد ۳۵طور متوسط به تعداد  نواحي خزر جنوبي به
همجوار ( در متر مربع و در ناحيه شرقي خزر جنوبي 

 عدد در هر متر ۶۷با تراكم ) با منطقه مورد مطالعه
گفتني است كه اين جانور . مربع گزارش شده است

قاله در همان هاي موضوع اين م اي در بررسي دوكفه
 عدد در هر ۳۶۴طور متوسط به تعداد  به) مرداد(ماه 

اي  اگرچه اين دوكفه. دست آمده است متر مربع به
، )۸(آيد  حساب مي غذاي درجه دوم براي مــاهي به

 آن نشان از غناي منطقه مورد زيادبا وجود اين وفور 
. مطالعه نسبت به ساير نواحي شرقي خزر جنوبي دارد

 ،گردد  مالحظه مي۴ و ۲هاي  كه در جدول طوري به
 وفور بيش از هر ،نكته جالب توجه در اين تاالب

ماكروبنتوز ديگري از يك گونه شكم پا به نام 
Pyrgula caspia است كه اين شايان ذكر. است 

 گونه حضور اندكي در سواحل درياي خزر دارد و آن
هاي اين منطقه محسوب  را مي توان يكي از ويژگي

 . كرد
اي كه جسم سخت از  در اين تاالب در هر نقطه

هاي  اي قبيل گياهان بن در آب، قايق و حتي دوكفه
مانند  به نسبت بزرگ مالحظه شد، خرچنگ

Balanus صورت چسبيده به آن يافت   نيز به
هاي مختلف درياي  اين وضعيت عينا در ناحيه. گرديد

ويژه در كليه سواحل خزر  هشود و ب خزر ديده مي
 كه سهم طوري به. را مشاهد كرد توان آن جنوبي مي

Balanus  كل بيوماس درصد۲/۶۷ به ميزان 
. مانندها در نواحي خزر جنوبي بوده است خرچنگ

همچنين در نواحي شرقي خزر جنوبي، كه منطقه 
حساب  عمومي مربوط به تاالب مورد مطالعه به

مانندها بيشترين  آيد، بعد از نرمتنان، خرچنگ مي
اند  زي را به خود اختصاص داده وماس جانوران كفبي
هاي  ها مربوط به گونه در بين آنها باالترين جمعيت و

Balanus  ۸( است.( 
شده در سال  مطالعات وسيع هيدروبيولوژي انجام

 نشان داده است ، در بخش جنوبي درياي خزر۱۹۹۱
كه در مجموع ماكروبنتوزها در نواحي غربي خزر 

 عدد در هر متر مربع ۱۶۳۴ تا ۱۱۵۰ جنوبي به تعداد

 عدد ۲۲۷۲ تا ۸۱۲در نواحي شرقي خزر جنوبي از  و
درنظر گرفتن  با). ۸( اند در مترمربع نوسان داشته

بنتوزها در تاالب واينكه ميانگين كل تراكم ماكر
 عدد در هر متر مربع ۱۳۱۵۷گميشان در اين مطالعه 

درشت توان تراكم  دست آمده است، در نتيجه مي به
زي اين منطقه در واحد سطح را  های كف مهره بي

طور  نوبي بهجهاي خزر  نسبت به مجموعه زيستگاه
اين امر مي تواند توجيه و . دكرتقريب ده برابر اعالم 

هاي قابل مالحظه پرندگان  تبييني بر زيست جمعيت
آبزي ، ماهيان و ساير زيستمندان در منطقه مورد 

 . شمار آيد مطالعه به
 )(Foraminiferaداران روزنه،مايوبنتوزها  رميان د
اين مطالعه با جمعيت بمراتب بيشتر از ساير  در

 و  Ammonia  جنس ۲ها و در قالب  گروه
Elphidium  ها   ماه و در همه ايستگاه۱۲در تمام
شده در درياي  تحقيقات وسيع انجام. ديده شده است

اين  جنس را در كليه نقاط ۲خزر نيز حضور همين 
در تاالب گميشان ). ۸(ند ك يد مييدريا تا

Nematoda ,Bivalve larvae  و Ostracoda 
 ولي ،اند برداري مشاهده شده  ايستگاه نمونه۵ در هر 

ميانگين فراواني . اند  ها حضور نداشته در برخي از ماه
 مالحظه ۵ و ۳هاي  زي در جدول مهرگان كف اين بي
ر بعد از  در كل درياي خزدرضمن. شود مي

Foraminiferaهاي متعدد  گونهNematoda  
 داشته و در نواحي شرقي و غربي خزر زياديسهم 

كه اين ) ۸( زيادي دارد توليدOstracodaجنوبي 
دست آمده در منطقه  موارد در مجموع با نتايج به

از آنجاكه استفاده  .مورد مطالعه  همخواني كلي دارند
منظور ارزيابي كيفيت  هاي تنوع، نه تنها به از شاخص

عنوان ابزاري  زيستي بستر تاالب، كه در عين حال به
شده از  براي مقايسه ساختار اجتماعات تشكيل

ها مطرح است، بنابراين در جهت بررسي و  ارگانيسم
زي، در محل  مهرگان كف مقايسه تنوع بي

هاي انتخابي در تاالب گميشان، از اين نوع  ايستگاه
بدين منظور بر اساس . دشها استفاده  شاخص
ها، براي  ه شده در مبحث مواد و روشئهاي ارا فرمول

برداري و  هاي نمونه محيط مربوط به يكايك ايستگاه
هاي  دست آمده از تراكم با توجه به اعداد و ارقام به
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 ٢٢٥   ١٣٨١، سال ٢، شماره ٥٥مجله منابع طبيعي ايران، جلد 

در  هاي تنوع محاسبه و مهره، شاخص زيان بي كف
 نوع شاخص شانن، سيمپسون و ۳جدول  به تفكيك 

سپس براي آنكه مشخص . ه شده استئالف ارامارگ
 ميان ۶دست آمده در جدول  هاي به شود آيا تفاوت

اي، واقعي هستند يا  ها، از لحاظ تنوع گونه ايستگاه
دست آمده باشند، از  اينكه ممكن است تصادفي به

.  استفاده شد Kruskal Wallisآزمون غيرنرمال 
مهرگان   نوع غالب از درشت بي۵در نتيجه، براي 

زي تاالب كه اين آزمون در مورد آنها انجام  كف
گيري بدين قرار است كه اختالف  پذيرفت، نتيجه

 Pyrgula ايستگاه براي ۵شده ميان  مشاهده

caspia ، Cerastoderma sp. وAbra ovata 
) >۰۰۰/۰p ۱( دار با شــدت خيــلي زيـاد معني

  Nereis diversicolarهمچنين براي . است
به (ار د ي نيز اختالف بشدت معن.Balanus spو

اينك براي .  است>P)۰/۰ ۱۱ و >p ۰۰/۰ ۶ترتيب 
ها، در خصوص هريك  اينكه اين تفاوتكردن  مشخص

ها  يك از ايستگاه الذكر، ميان كدام از انواع غالب فوق
  Mann- Whitney از آزمون ،ر استت اصلي
كه ماتريس نتايج ذيربط در ) ۱۰(گيري شد  بهره

 دشو  مالحظه مي۷جدول 

 

 ٧٧برداري تاالب گميشان در يكساله اسفند  هاي نمونه  نوع شاخص، در ايستگاه٣زي بنابر  مهرگان كف  تنوع بي‐٦جدول 

 ٧٨لغايت بهمن 

 شاخص تنوع زيستي برداري ايستگاه نمونه
 مارگالف سيمپسون شانن 
٧٧٨/٠ ٩٤٦/٠ ١٥٩/٠ ١ 

٦٩٢/٠ ٨٢١/٠ ٣٨٩/٠ ٢ 

٧٦٢/٠ ٩٢٧/٠ ١٩٧/٠ ٣ 

٨٥٢/٠ ٨٧٦/٠ ٣٣٢/٠ ٤ 

٦٩٩/٠ ٨٨٨/٠ ٣٠٣/٠ ٥ 

 

 ٧٧اسفند(زي تاالب گميشان  مهرگان كف ترين درشت بي  براي عمدهMann-Whitney ماتريس نتايج آزمون ‐٧جدول 

 )٧٨لغايت بهمن 

مهرگان  درشت بي

 زي كف
شماره ايستگاه 

 برداري نمونه
 برداري شماره ايستگاه نمونه

  ٥ ٤ ٣ ٢ 
 دون معنيب ٠٢٦/٠ ٠١٤/٠ بدون معني ١ 

Nereis diversiocolar بدون معني بدون معني بدون معني  ٢ 
 ٠٠١/٠ بدون معني   ٣ 
 ٠٠٧/٠    ٤ 
 ٠٠٣/٠ ٠٠٠٤/٠ بدون معني ٠٠٠٤/٠ ١ 

Pyrgula caspia بدون معني بدون معني ٠٠٠٨/٠  ٢ 
 ٠٠٠١/٠ ٠٠٤/٠   ٣ 
 ٠٢٩/٠    ٤ 

 ٠٠٣/٠ ٠٠٠٤/٠ عنيبدون م ٠٠٢/٠ ١ 
Cerastoderma sp. بدون معني بدون معني ٠٠٦/٠  ٢ 

 ٠٠٢/٠ ٠٠٠٦/٠   ٣ 
 بدون معني    ٤ 
 ٠٠٠٢/٠ ٠٠٠١/٠ بدون معني ٠٠٠١/٠ ١ 

Abra ovata بدون معني بدون معني ٠٠٠١/٠  ٢ 
 ٠٠٠١/٠ ٠٠٠١/٠   ٣ 
 بدون معني    ٤ 
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زي در تاالب گميشان مهرگان كف                                                                                                  بررسي بي 226 

 ٠٣٢/٠ ٠٠٣/٠ بدون معني بدون معني ١ 
Balanus sp. بدون معني ٠٣٧/٠ بدون معني  ٢ 

 بدون معني ٠١٢/٠   ٣ 
 بدون معني    ٤ 

 سپاسگزاري

در خاتمه از خانم مهــندس مرجانه تيموريان كه 
زيان را برعهده  فعاليت آزمايشگاهي شناسايي كف

داشتند، و نيز آقاي دكتر سيد هادي خاتمي به سبب 
 .نمايد  همكاري در محاسبات آماري تشكر مي

همچنين از اداره كل حفاظت محيط زيست استان 

و نيز كنوانسيون رامسر كه بخشي از  گلستان
اند،  هاي مربوط به اين بررسي را تامين كرده هزينه

 ..آيد سپاسگزاري و تشكر به عمل مي
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Investigation on Benthos Invertebrates of the 
Gomishan Wetland 

 
 
 

B. Riazi1 
 
Abstract 
With regard to the important role of benthos invertebrates in aquatic ecosystems, the 
purpose of this research was to study about them in Gomishan wetland. The sampling 
was done by Ekman Grab from the sediments of the wetland bottom within 5 chosen 
stations for 12 continous months (from Esfand 1377 until Bahman 1378). The 
specimens were stained by Rose Bengal solvent and then were identified and counted 
in separate groups of macro-and meio-benthos. Among the macro-benthos, the highest 
density was observed in Pyrgula caspia species. After that, more density was seen 
respectively in Abra ovata, Cerastoderma sp., Balanus sp., Nereis diversicolar, 
Mytilaster lineatus and Dreissena sp. Among the meio-benthos, the highest density 
was seen in Foraminifera and then respectively in Ostracoda, Nematoda and Bivalve 
larvae. The indices of diversity and distribution were calculated and are given in this 
article. 
 
Keywords : Invertebrates, Macro-benthos, Meio-benthos, Gomishan wetland  
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