
 1396 زمستان، 4، شماره نهم سال                                                                    پژوهشی محیط زیست جانوری    فصلنامه علمی 
 

255 
 

 
 

 
  ای ماهیان در منطقه شرق دریای خزر )گهرباران(بررسی پراکنش و ترکیب گونه
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 :وهشکده اکولوژی دریای خزر، موسسه تحقیقات علوم شیالتی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج پژ محمدعلی افرائی
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 1395 اسفندتاریخ پذیرش:            1395 آذر تاریخ دریافت:

 چکیده

صید سواحل جنوبی دریای خزر  هدف از این مطالعه تعیین ترکیب گونه ای، پراکنش زمانی و مکانی ماهیان مختلف در سه روش مختلف 

گونه از انواع ماهیان صید شدند که  17دست آمده در پره ریز چشمه باشد. براساس نتایج بهمی 1393تا تیر  1392)منطقه گهرباران( طی آذر 

درصد از کل صید را به خود اختصاص  61/28و  73/39ترتیب به  boyeri Atherinaو  Neogobius caspiaترین تعداد ماهیان را دو گونه بیش

 73/27و  12/28ترتیب ، بهAlosa braschnikowiو  Clupeonella cultriventrisگونه صید شده و دو گونه  14دادند. در دام گوشگیر 

درصد از کل  67/24و  05/73ترتیب به Liza aurataو  Rutilus kutumهای گونه صید شده و گونه 6درصد و در پره های صیادی نیز فقط 

های مختلف صید  ای و شاخص یکنواختی در روشوینر، غنای گونه –های تنوع شانون صید را به خود اختصاص دادند. بین  میانگین  شاخص

تر از صید پره ریز دی کمای در روش پره صیاوینر و غنای گونه –های تنوع شانون (. میانگین شاخص>05/0Pداری وجود داشت )اختالف معنی

ای در تر از دو روش دیگر محاسبه شد. براساس این نتایج تنوع گونهچشمه و دام گوشگیر بود و میانگین شاخص یکنواختی پره ریز چشمه کم

سواحل ایران در دریای  ای کل منطقه شرقی درتر از تنوع گونهمنطقه حساس گهرباران که در نزدیکی نیروگاه نکا و بندر امیرآباد واقع شده کم

 باشد.خزر می
 

 ای، پره ساحلی، دام گوشگیر، دریای خزرترکیب گونه کلمات کلیدی:

 hn_fazli@yahoo.com :* پست الکترونیکی نویسنده مسئول
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 مقدمه
حوضه آبریز  انیمطالعات انجام شده فون ماه نیبراساس آخر       

در سواحل چنین (. همCEP ،1998) باشدیگونه م 126خزر  یایدر

 18گونه که متعلق به  79جنس و  53ایرانی دریای خزر تاکنون 

راسته از ماهیان بومی و غیربومی شناسایی و گزارش  10خانواده و 

شده است. خانواده کپور ماهیان و گاو ماهیان به لحاظ تعداد جنس و 

 (.1383)نادری جلودار و عبدلی،  باشندیم هاخانواده نیترمتنوعگونه 

از میان ماهیان شناسایی شده اغلب ساکن  شدهانجامبراساس مطالعات 

درصد از  23و حدود  باشندیم( هاتاالبو  هارودخانهآب شیرین )

درصد  44. دهندیمرا ماهیان مهاجر از دریا به رودخانه تشکیل  هاآن

 24ی اقتصادی دارند. برداربهرهی ماهیان این منطقه قابلیت هاگونهاز 

ی ماهیان این منطقه، انحصاری دریای خزر بوده و در هاگونهاز  درصد

به لحاظ حفاظتی دارای ارزش  هاگونهسایر نقاط دنیا وجود ندارند. این 

که از خصوصیات ویژه این اکوسیستم منحصر ی بوده، ضمن آناژهیو

 هاآننسبت به حفاظت از  ستیبایمکه  باشدیم هاآنبه فرد بودن 

 بهدریای خزر  (.1392جلودار، ی صورت گیرد )نادریتمهیدات خاص

استخوانی ماهیان ماهیان خاویاری و قبیل ی از ئهاگونه خاطر وجود

رغم تنوع زیستی منحصر باشد. علیدارای ارزش اکولوژیک بسیاری می

های زیست محیطی، دلیل فشار روزافزون چالشهبه فرد دریای خزر، ب

آبزی با کاهش جمعیت روبرو شده و های با ارزش تدریج گونههب

و  Kiabi) ها نیز در معرض انقراض قرار گرفته استشماری از آن

سه در سواحل ایران، ذخایر ماهیان دریای خزر به  (.1999همکاران، 

ترتیب با هب و شدهگروه ماهیان خاویاری، استخوانی و کیلکا تقسیم 

شوند. یفی صید میاستفاده از دام گوشگیر، تور پره ساحلی و تور ق

ماهیان استخوانی شامل کپور ماهیان )ماهی سفید، کپور، کلمه و ...(، 

ه باشند. ماهی سفید و کفال ماهیان بکفال ماهیان، سوف و ... می

 دهنددرصد صید ماهیان استخوانی را تشکیل می 90 حدودتنهائی 

 . (1395)فضلی، 

ن سواحل ایرانی در مطالعات گذشته بر روی پراکنش ماهیا       

های صید با تور ترال کف )فضلی و دریای خزر با استفاده روش

( و تور پره صیادی )دریانبرد و 1393و  a1391 ،b1391همکاران، 

( مطالعاتی صورت گرفته است. این مطالعه در یک 1394همکاران، 

منطقه ویژه یعنی در سواحل گهرباران در نزدیکی نیروگاه نکاه صورت 

ای ماهیان در ت. هدف از این مطالعه تعیین ترکیب گونهگرفته اس

های صید دام گوشگیر، پره ریز منطقه گهرباران با استفاده از روش

چشمه و پره صیادی و پراکنش زمانی و مکانی ماهیان در منطقه مهم 

 باشد. گهرباران می

  

 هامواد و روش
استان مازندران برداری در سواحل شرقی ، نمونهقیتحق نیدر ا       

(. 1در دریای خزر در منطقه حساس گهرباران صورت گرفت )شکل 

 1393الی تیر  1392های آذر طور ماهانه و طی ماههبرداری بنمونه

انجام شد.  برای صید ماهیان از تور پره ریز چشمه با مشخصات: طول 

متر میلی 8متر و اندازه چشمه از گره تا گره مجاور  5متر، ارتفاع  100

کشی با سه تکرار در محدوده برداری پرهاستفاده شد. در هر بار نمونه

طور به متر انجام شد. تقریباً 3تر ایستگاه در منطقه ساحلی عمق کم

و  7، 5زمان جهت بررسی وضعیت پراکنش ماهیان در اعماق بین هم

 متر از دام گوشگیر منوفالمنت با مشخصات زیر استفاده شد:  10

متر و  30قطعه دام با طول پشت زده  6هر رشته دام شامل        

ترتیب با اندازه چشمه از گره نا گره طور سری بهمتر که به 4ارتفاع 

متر استفاده شد. در هر بار میلی 56و  45، 40، 33، 26، 22مجاور 

مدت ها بهکار برده شد. دامهگذاری از سه سری دام در سه نقطه بدام

زمان با فصل صید چنین همهمریای مستقر بودند. ساعت در د 24

از دهه سوم مهر ماه شروع شده و  تجاری ماهیان استخوانی )معموالً

زمان (، هم1395)فضلی،  (تا دهه دوم فروردین ماه سال بعد ادامه دارد

ای های پره ریز چشمه و دام گوشگیر، ترکیب گونهبرداریبا نمونه

( نیز تعیین 1نوذرآباد و جهان نما )شکل  ماهیان صید شده در دو پره

تا  30متر و اندازه چشمه  1200طول تقریبی شد. تور پره ساحلی به

در منطقه ساحلی  متر در قسمت کیسه تور بوده و معموالًمیلی 33

در مطالعات  (.1395گیرد )فضلی، متر صورت می 10تر اعماق کم

 ای استفاده ردهطور گستبه وینر-تنوع شانون شاخصاکولوژیک 

ها رابطه بطور خطی با لگاریتم تعداد گونهشاخص شود. این می

از فرمول  (H’وینر )-شانونتنوع شاخص ای محاسبه برمستقیم دارد. 

 (:Pielou ،1974زیر استفاده شد )

H′ = − ∑ 𝑃𝑖

n

i=1

 Log 𝑃𝑖   

 باشد. و تعداد گونه میام  iگونه فراوانی نسبی  iPکه در آن 

( از شاخص مارگالوف استفاده 1Rای )محاسبه غنای گونه برای       

𝑅1                             (:Reynolds ،1988و  Ludwigشد ) =
𝑆−1

ln (𝑁)
  

گیری و تعداد کل گونه موجود در هر واحد نمونه Sکه در این معادله 

N باشد. برای محاسبه شاخص های مشاهده شده میتعداد نمونه

، Reynoldsو  Ludwig( از فرمول زیر استفاده شد )J’یکنواختی )

1988:)                                                            𝐽′ =
𝐻′

ln (𝑆)
  

( از شاخص سیمپسون که یکی λبرای تعیین شاخص غالبیت )       

باشد های شاخص میهای معتبر برای بررسی وضعیت گونهاز شاخص

𝜆      (:Reynolds ،1988و  Ludwigاستفاده شد ) = ∑ 𝑃𝑖
2s

i=1   
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استفاده   3.02PAST افزارنرم از فوق یهالیتحل و تجزیه انجام برای       

های و شاخص هاداده این مقایسه برای (.2001 همکاران، و Hammer) شد

 طرفهکی مختلف از آزمون تجزیه واریانس یهاگروهمختلف تنوع در 

(ANOVA و آزمون )( مقایسه میانگین دانکن استفاده شدZar ،

 SPSS ver 18 افزارنرمهای فوق از (. برای تجزیه و تحلیل2010

 استفاده شد.    
 

 

 خزر یایدرمنطقه مورد مطالعه، ساحل گهرباران واقع در سواحل شرقی : 1شکل 

 

        نتایج

براساس  :های صید شده در پره ریز چشمهتعداد گونه       

 Alosaگونه شامل:  17، 1392-93های دست آمده طی سالهنتایج ب

braschnikowi, A. caspia, Atherina boyeri, Carassius auratus, 

Alburnus chalcoides, Clupeonella cultriventris, Gasterosteus 

aculeatus, Liza aurata, Liza saliens, Neogobius caspia, N. 

., spflauviatilis, N. gorlap, N. melanostomus, Neogobius 

 Rutilus kutum, Syngnathus abaster, Vimba persa  در منطَقه

 N. caspiaترین فراوانی نسبی ماهیان را دو گونه صید شدند که بیش

خود هدرصد از کل صید را ب 61/28و  73/39ترتیب به A. boyeriو 

های های بررسی شده در ماهنمونهشدند.  ،(2اختصاص دادند )شکل 

ها و فراوانی نسبی ای )تعداد گونهداد که ترکیب گونه مختلف نیز نشان

 12 تفاوت فاحشی داشتند. در آذر ماه های مختلفها( در ماهگونه

ترتیب با فراوانی نسبی به N. caspiaو   A. boyeriهای گونه و گونه

 L. saliensو A. boyeriهای گونه و گونه 7ماه  در دی درصد، 4/3 و 4/88

درصد، در بهمن ماه فقط  35/44و  63/52ترتیب بی بهبا فراوانی نس

ترتیب با فراوانی نسبی به N. caspiaو  A. boyeriگونه دو گونه  6

 N. caspiaگونه  2گونه و  6 اسفندماه نیز فقط در درصد، 22/42 و 58/51

درصد، در  14/7و  78/68ترتیب با فراوانی نسبی به L. saliensو 

با فراوانی  L. saliensو   A. boyeriگونه و دو گونه  9اردیبهشت ماه  

گونه و دو  10درصد، در خرداد ماه  00/33و  89/26ترتیب نسبی به

و  14/28ترتیب با فراوانی نسبی به N. caspiaو  A. boyeriگونه 

و  A. boyeriو گونه گونه و د 10درصد و در تیر ماده تعداد  40/31

R. kutum درصد در صید  92/34و  13/31ترتیب با فراوانی نسبی به

 (.  2غالب بودند )شکل 

طی دوره نمونه  :های صید شده در دام گوشگیرتعداد گونه       

های ذیل صید شدند: گونه شامل گونه 14برداری در دام گوشگیر 
Acipenser persicus, Alosa braschnikowi, A. caspia, 

Benthophilius lipidus, Clupeonella cultriventris, Cyrinus 

carpio, Liza saliens, Neogobius bathybius, N. caspia, N. 

flauviatilis, N. gorlap, Rutilus kutum, Rutilus rutilus, Vimba 

persa   . ین تعداد ماهیان صید شده را دو گونه تربیش 3مطابق شکل

C. cultriventris  وA. braschnikowi 73/27و  12/28ترتیب و به 

چنین در دام گوشگیر هم درصد از کل صید را به خود اختصاص دادند.

به  C. cultriventrisو   A. caspiaگونه و دو گونه  9در آذر ماه تعداد 

گونه و دو گونه  5اه تعداد درصد، در دی م 25/31و  81/32ترتیب 

A. braschnikowi  وC. cultriventris درصد،  22/22 و 56/55 ترتیببه

 منطقه مورد مطالعه
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 .Cو  A. braschnikowiگونه و دو گونه  5در بهمن ماه تعداد 

cultriventris درصد، در اسفند ماه تعداد  97/68و  24/17ترتیب به

ترتیب به C. cultriventrisو  A. braschnikowiگونه و دو گونه  3

 .Aگونه و دو گونه  4درصد، اردیبهشت ماه تعداد  36/36و  27/52

braschnikowi  وN. flauviatilis درصد،  15/46و  77/30ترتیب به

 N. gorlapsو  N. flauviatilisگونه و دو گونه  5در خرداد ماه تعداد 

گونه و دو  5 درصد و در نهایت در تیر ماه 23/19و  31/42ترتیب به

درصد در صید  54/11و  08/73ترتیب به V. persaو   A. caspiaگونه 

 (. 3غالب بودند )شکل

 

 
 93-1392شرقی دریای خزر )گهرباران( ای ماهیان صید شده در پره ریز چشمه در منطقه جنوبترکیب گونه: 2شکل 

 

 
 93-1392شرقی دریای خزر )گهرباران( ای ماهیان صید شده در دام گوشگیر در منطقه جنوبگونهترکیب : 3شکل 

برداری طی دوره نمونه :ای صید در پره صیادیترکیب گونه       

های گونه شامل گونه 6در دو پر صیادی در محدوده اجرای پروژه فقط 

 Alosa sp., Liza saliens, L. aurata, Rutilusذیل صید شدند: 

kutum, Cyprinus carpio, Sander lucioperca   .های آذر، در ماه

 78/87، 08/28، 70/81ترتیب به R. kutumدی، بهمن و اسفند گونه 

ترین فراوانی را دارا درصد بیش 05/73درصد و در مجموع  73/91و 

، 81/67، 01/16ترتیب مذکور به هایدر ماه  L. aurataبود. گونه 

خود درصد از کل صید را به 67/24درصد و در مجموع  27/8و  11/9

 97 /72مجموع  در گونه دو داده و در رده دوم قرار داشت. این اختصاص

 (. 4درصد از کل صید را تشکیل دادند )شکل 
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 1393های آذر الی اسفند شرقی دریای خزر )گهرباران( طی ماههای صیادی در منطقه جنوبماهیان صید شده در پرهای ترکیب گونه: 4شکل 

 

انحراف معیار( ±)میانگین  :ماهیانشاخصهای تنوع زیستی         

ای، یکنواختی و غالبیت وینر، غنای گونه -های تنوع شانونشاخص

های صید پره ریز چشمه، دام گوشگیر و پره صیادی ماهیان در روش

آورده شده است. براساس این نتایج  5در منطقه مورد مطالعه در شکل 

 ،صید پره ریزچشمه هایروش در تنوع شاخص انحراف معیار(±) میانگین

و  19/1±27/0، 15/1±44/0ترتیب دام گوشگیر و پره صیادی به

های آذر الی اسفند( بین شد. در دوره مشابه )ماهمحاسبه  19/0±49/0

داری میانگین شاخص تنوع در سه روش مختلف صید اختالف معنی

(. تغییرات میانگین شاخص P, 9/7=F ;ANOVA>05/0وجود دارد )

 18/1±41/0، 02/1±35/0ترتیب ای نیز مشابه تنوع بود و بهگونه غنای

ره مشابه از نظر آماری بین چنین در دوبرآورد شد. هم 37/0±16/0و 

(. P, 9/4=F ;ANOVA>05/0داری وجود دارد )ها اختالف معنیآن

ای تغییرات شاخص غالبیت نیز همانند دو شاخص تنوع و غنای گونه

، 78/0±20/0ترتیب بود. میانگین غالبیت در سه روش صید مذکور به

در دوره مشابه از نظر آماری   .محاسبه شد 28/0±13/0و  12/0±61/0

(. P, 1/9=F  ;ANOVA>05/0داری است )ها معنیاختالف بین آن

ولی تغییرات شاخص یکنواختی در مقایسه با سه شاخص قبلی 

متفاوت بود. حداقل مقدار این شاخص در پره ریز چشمه مشاهده شد. 

میانگین شاخص یکنواختی در سه روش صید پره ریز چشمه، دام 

  53/0±11/0و  69/0±15/0 ،41/0±13/0 ترتیببه صیادی پره و رگوشگی

ها ها نیز نشان داد که در دوره مشابه بین آنبود. مقایسه میانگین

 (. P, 4/4=F  ;ANOVA>05/0داری وجود دارد )اختالف معنی

نشان داده شده  5ها در شکل چنین مقایسه دو به دو میانگینهم

 است.
 

 
 شرقی دریای خزر )گهرباران( در منطقه جنوبهای مختلف صید ماهیان در روش هاانحراف معیار( شاخص ±): میانگین 5شکل 

 دهد.درصد خطا را نشان می 5های همسان در سطح مشابه کوچک التین گروه حروف
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 بحث

طبیعی الزم است از جهات مختلف  هایبرای مدیریت اکوسیستم       

ها از نظر شیالتی نیز مورد بررسی قرار گیرد. در بررسی اکوسیستم

ها شناسائی شده و عوامل الزم است گیاهان و جانوران این اکوسیستم

مختلف محیطی )فیزیکی و شیمیائی( مرتبط نیز مورد بررسی قرار 

گونه از انواع  79که ذکر شد طوری(. همانWooton ،1990گیرند )

نادری ماهیان در حوزه جنوبی دریای خزر )ایران( گزارش شده )

ها در منطقه مورد مطالعه گونه از آن 23( که 1383جلودار و عبدلی، 

ای منطقه گهرباران در مقایسه با شناسائی شدند. بنابراین غنای گونه

 باشد. کل سواحل ایران کم می

گونه از ماهیان  6در دو پره صیادی نوذرآباد و جهان نما فقط        

درصد از  97بیش از  L. aurataو  R. kutumصید شدند و دو گونه 

خود اختصاص دادند. مطالعات گذشته کل ماهیان صید شده را به تعداد

ترین فراوانی نسبی صید ایران در دریای نشان داد دو گونه مذکور بیش

زر در روش صید با پره صیادی را دارند. میانگین سهم صید ماهی خ

 88الی  78بین  1391الی  1384های سفید و کفال ماهیان در سال

؛ 1390؛ فضلی، 1388درصد گزارش شد )دریانبرد و همکاران، 

(. ولی فراوانی دو گونه مذکور در منطقه گهرباران 1392دریانبرد، 

ها در این منطقه قابل ه و سهم سایر گونهتر از کل دریای خزر بودبیش

 اغماض می باشد. 

خصوص در دهه گذشته( هطبق گزارشات موجود همواره )ب       

در  C. carpioترین مقدار صید و صید در واحد تالش ماهی بیش

خصوص استان گلستان و منطقه هسواحل شرقی ایران در دریای خزر ب

رسد شرایط اکولوژیکی این مینظر صیادی ترکمن گزارش شده و به

باشد )دریانبرد، منطقه برای تجمع و زادآوری ماهی کپور مهیا می

(. اگرچه سواحل گهرباران در منطقه شرق واقع شده ولی سهم 1392

 صید این گونه بسیار ناچیز بود. 

های صیادی در ای ماهیان صید شده در پرهچنین تنوع گونههم       

باشد. مقایسه با کل سواحل ایران بسیار کم می منطقه گهرباران در

های صید ماهیان استخوانی که بر روی داده (1394) فضلی گزارش طبق

های صیادی پره 1390-91الی  1375-76ی برداربهرهی هاسالطی 

ماهی سفید، های شامل: گونه/گروه 14در سواحل ایران انجام شد صید 

لی، شاه کولی، شگ ماهیان، ماش، کفال ماهیان، کپور، کلمه، سیاه کو

که در سیم، سوف، آزاد، اردک ماهی، اسبله گزارش شد در صورتی

 گونه شناسائی شد.  6منطقه مورد مطالعه فقط صید 

که ذکر شد در این مطالعه صید با تور پره ریز چشمه طوریهمان       

در مناطق کم عمق چسبیده به ساحل انجام شد. پره صیادی نیز مانند 

پره ریز چشمه در مناطق کم عمق چسبیده به ساحل مورد استفاده 

تر تر و عمق بیشگیرد با این تفاوت که سطح خیلی گستردهقرار می

متر است. دام میلی 30در کیسه دهد و اندازه چشمه را پوشش می

متر استفاده شد. چون پره صیادی  10الی  5گوشگیر در اعماق بین 

برای صید ماهیان تجاری طراحی شده ساختار جمعیت ماهیان صید 

با دو روش دیگر متفاوت بود. در سه روش پره ریز چشمه،  شده کامالً

شدند. در  گونه از انواع ماهیان صید 23دام گوشگیر و پره صیادی 

 N. caspiaو   L. saliens  ،A. caspiaصید پره ریز چشمه سه گونه 

در  پره   A. braschnikowiو   R. kutumهای در دام گوشگیر گونه

که طوریغالب بودند. همان L. aurataو   R. kutumصیادی دو گونه 

باشد. متفاوت می ترکیب جمعیتی ماهیان صید شده کامالً مالحظه شد

تمام ماهیان چسبیده به ساحل جاروب شده  پره ریز چشمه تقریباًدر 

هائی که در مناطق دورتر از ساحل و صید شدند. در دام گوشگیر گونه

بوده و در این مناطق پراکنش دارند صید شدند. بنابراین جهت 

ای ماهیان در مناطق مختلف مطالعات بیولوژیک و تعیین ترکیب گونه

زمان طور همهید کافی نبوده و ضروری است باستفاده از یک روش ص

 های صید که مکمل همدیگر هستند استفاده نمود.روش از همه

و در بوده ترکیب، تعداد و غنای موجودات شامل تنوع زیستی        

ح وسطدر ها و تنوع ها، بین گونهسه سطح تنوع ژنتیکی میان گونه

و نقش  (Burely ،2002) دهدیمقرار مطالعه  را مورداکوسیستم 

پایداری  دهندهنشاندارد و  هاستمیاکوسبسیار مهمی در حفظ ثبات 

تر در یک ی بیشهاگونهزیرا حضور  ،باشدیم هاستمیاکوستر بیش

ی طبیعی شده و هاستمیاکوسشدن  تردهیچیپاکوسیستم، سبب 

تری در پاسخ به تغییرات محیطی توانایی بیش هاستمیاکوس جهیدرنت

ی هاستمیاکوس(. در Parker  ،1998و Jenkins) هستند ترباثبات و اشتهد

تر و افزایش تولیدات دریایی ی سبب ثبات بیشاگونهدریایی نیز تنوع 

و همکاران،  Worm) دهدیمشده و کارآئی منابع شیالتی را افزایش 

ی صید در واحد تالش، شاخص تنوع هاداده لیتحل و هی(. تجز2006

ی شاخص که در سواحل ایران انجام شد نشان داد، سواحل هاگونهو 

توان به سه منطقه غرب میانی و شرق ایرانی دریای خزر را می

(. البته با توجه به وجود 1395ی نمود )فضلی و همکاران، بندمیتقس

سیکلون شرقی سیکلون غربی، سیکلون مرکزی و آنتیآنتی بیترتبه

(. 1375نیز صورت گرفته بود )پورغالم همکاران،  این تقسیم قبالً

وینر از غرب به شرق روندی کاهشی داشته و  -شاخص تنوع شانون

گزارش  70/0±011/0( این شاخص در منطقه شرق SD±میانگین )

گونه  8گونه/گروه،  14چنین از (. هم1395شد )فضلی و همکاران، 

گونه در منطقه  3گونه در منطقه میانی و  3شاخص منطقه غربی، 

شرقی بودند. البته باید توجه داشت که در برنامه احیاء ذخایر ماهیان 

 ردیگیماستخوانی در دریای خزر که توسط شیالت ایران انجام 

ی سیم، سوف فقط در منطقه غرب، ماهی آزاد در هاگونه
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ی رهاسازمنطقه میانی و ماهیان کلمه و کپور در منطقه شرق تکثیر و 

ی شاخص این هاگونهی مذکور، هاگونهر این مطالعه . دشوندیم

مناطق نیز تشخیص داده شدند. ماهی سفید در سرتاسر سواحل ایران 

 رسدیمنظر حداقل در دو دهه گذشته تکثیر و رهاسازی شد ولی به

گونه شاخص  عنوانبهتر در منطقه میانی گسترش داشته و که بیش

(. در این 1395)فضلی و همکاران،  شودیماین منطقه محسوب 

وینر در دو پره ریز چشمه و دام گوشگیر  –مطالعه شاخص تنوع شانون 

تر داری با روش پره صیادی داشتند. کممشابه و تفاوت معنی تقریباً

دلیل بودن این شاخص در پره صیادی در مقایسه با دو روش دیگر به

 دهد اشد که اجازه میبتر چشمه کیسه این تورها میاندازه بزرگ

های راحتی از چشمهههستند ب تری برخودارکوچک جثه که از هائیگونه

چنین مقایسه میانگین شاخص شانون تور رد شده و صید نگردند. هم

 ( نشان 49/0±19/0وینر در پره صیادی در منطقه مورد مطالعه )

در  های صیادی کهدهد که مقدار آن میانگین این شاخص در پرهمی

تر از اند کم( واقع شده70/0±011/0قسمت شرقی سواحل ایران )

گیری نمود که منطقه حساس گهرباران توان نتیجهاست. بنابراین می

که در نزدیکی نیروگاه نکا، بندر امیرآباد و کشتی سازی صدرا واقع 

 باشد.ای فقیرتر از کل منطقه شرقی میشده از نظر تنوع گونه
 

 تشکر و قدردانی
برداری ای تحت عنوان نمونهاین مقاله بخشی از خدمات مشاوره       

منظور مطالعه خصوصیات فیزیکی، شیمیائی، هخدمات آزمایشگاهی ب و

متر منطقه گهرباران  15تر از های آب در اعماق کمبیولوژیکی و آالینده

در  1392-93های باشد که طی سالحوزه جنوبی دریای خزر می

 موسسه از وسیلهکولوژی دریای خزر انجام گردید. بدینپژوهشکده ا

زمینه علمی و آزمایشگاهی و نیز  که شیالتی کشور تحقیقات علوم 

 تحقیق این شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران که پشتیبانی مالی

های بیولوژی و ارزیابی همکاران محترم بخشاز چنین هم را فراهم و

اکولوژی دریای خزر که در اجرای این  ذخایر و اکولوژی پژوهشکده

 گردد.اند قدردانی میای داشتهپروژه نقش ارزنده
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