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چکیده
هدف از این مطالعه تعیین ترکیب گونه ای ،پراکنش زمانی و مکانی ماهیان مختلف در سه روش مختلف صید سواحل جنوبی دریای خزر
(منطقه گهرباران) طی آذر  1392تا تیر  1393میباشد .براساس نتایج بهدست آمده در پره ریز چشمه  17گونه از انواع ماهیان صید شدند که
بیشترین تعداد ماهیان را دو گونه  Neogobius caspiaو  Atherina boyeriبهترتیب  39/73و  28/61درصد از کل صید را به خود اختصاص
دادند .در دام گوشگیر  14گونه صید شده و دو گونه  Clupeonella cultriventrisو  ،Alosa braschnikowiبهترتیب  28/12و 27/73
درصد و در پره های صیادی نیز فقط  6گونه صید شده و گونههای  Rutilus kutumو  Liza aurataبهترتیب  73/05و  24/67درصد از کل
صید را به خود اختصاص دادند .بین میانگین شاخصهای تنوع شانون – وینر ،غنای گونهای و شاخص یکنواختی در روشهای مختلف صید
اختالف معنیداری وجود داشت ( .)P<0/05میانگین شاخصهای تنوع شانون – وینر و غنای گونهای در روش پره صیادی کمتر از صید پره ریز
چشمه و دام گوشگیر بود و میانگین شاخص یکنواختی پره ریز چشمه کمتر از دو روش دیگر محاسبه شد .براساس این نتایج تنوع گونهای در
منطقه حساس گهرباران که در نزدیکی نیروگاه نکا و بندر امیرآباد واقع شده کمتر از تنوع گونهای کل منطقه شرقی در سواحل ایران در دریای
خزر میباشد.
کلمات کلیدی :ترکیب گونهای ،پره ساحلی ،دام گوشگیر ،دریای خزر
* پست الکترونیکی نویسنده مسئول:

hn_fazli@yahoo.com
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فضلی و همکاران

بررسی پراکنش و ترکیب گونهای ماهیان در منطقه شرق دریای خزر (گهرباران)

مقدمه

مواد و روشها

براساس آخرین مطالعات انجام شده فون ماهیان حوضه آبریز
دریای خزر  126گونه میباشد ( .)1998 ،CEPهمچنین در سواحل
ایرانی دریای خزر تاکنون  53جنس و  79گونه که متعلق به 18
خانواده و  10راسته از ماهیان بومی و غیربومی شناسایی و گزارش
شده است .خانواده کپور ماهیان و گاو ماهیان به لحاظ تعداد جنس و
گونه متنوعترین خانوادهها میباشند (نادری جلودار و عبدلی.)1383 ،
براساس مطالعات انجامشده از میان ماهیان شناسایی شده اغلب ساکن
آب شیرین (رودخانهها و تاالبها) میباشند و حدود  23درصد از
آنها را ماهیان مهاجر از دریا به رودخانه تشکیل میدهند 44 .درصد
از گونههای ماهیان این منطقه قابلیت بهرهبرداری اقتصادی دارند24 .
درصد از گونههای ماهیان این منطقه ،انحصاری دریای خزر بوده و در
سایر نقاط دنیا وجود ندارند .این گونهها به لحاظ حفاظتی دارای ارزش
ویژهای بوده ،ضمن آنکه از خصوصیات ویژه این اکوسیستم منحصر
به فرد بودن آنها میباشد که میبایست نسبت به حفاظت از آنها
تمهیدات خاصی صورت گیرد (نادریجلودار .)1392 ،دریای خزر به
خاطر وجود گونههائی از قبیل ماهیان خاویاری و ماهیان استخوانی
دارای ارزش اکولوژیک بسیاری میباشد .علیرغم تنوع زیستی منحصر
به فرد دریای خزر ،بهدلیل فشار روزافزون چالشهای زیست محیطی،
بهتدریج گونههای با ارزش آبزی با کاهش جمعیت روبرو شده و
شماری از آنها نیز در معرض انقراض قرار گرفته است ( Kiabiو
همکاران .)1999 ،در سواحل ایران ،ذخایر ماهیان دریای خزر به سه
گروه ماهیان خاویاری ،استخوانی و کیلکا تقسیم شده و بهترتیب با
استفاده از دام گوشگیر ،تور پره ساحلی و تور قیفی صید میشوند.
ماهیان استخوانی شامل کپور ماهیان (ماهی سفید ،کپور ،کلمه و ،)...
کفال ماهیان ،سوف و  ...میباشند .ماهی سفید و کفال ماهیان به
تنهائی حدود  90درصد صید ماهیان استخوانی را تشکیل میدهند
(فضلی.)1395 ،
در مطالعات گذشته بر روی پراکنش ماهیان سواحل ایرانی
دریای خزر با استفاده روشهای صید با تور ترال کف (فضلی و
همکاران 1391b ،1391a ،و  )1393و تور پره صیادی (دریانبرد و
همکاران )1394 ،مطالعاتی صورت گرفته است .این مطالعه در یک
منطقه ویژه یعنی در سواحل گهرباران در نزدیکی نیروگاه نکاه صورت
گرفته است .هدف از این مطالعه تعیین ترکیب گونهای ماهیان در
منطقه گهرباران با استفاده از روشهای صید دام گوشگیر ،پره ریز
چشمه و پره صیادی و پراکنش زمانی و مکانی ماهیان در منطقه مهم
گهرباران میباشد.

در این تحقیق ،نمونهبرداری در سواحل شرقی استان مازندران
در دریای خزر در منطقه حساس گهرباران صورت گرفت (شکل .)1
نمونهبرداری بهطور ماهانه و طی ماههای آذر  1392الی تیر 1393
انجام شد .برای صید ماهیان از تور پره ریز چشمه با مشخصات :طول
 100متر ،ارتفاع  5متر و اندازه چشمه از گره تا گره مجاور  8میلیمتر
استفاده شد .در هر بار نمونهبرداری پرهکشی با سه تکرار در محدوده
ایستگاه در منطقه ساحلی عمق کمتر  3متر انجام شد .تقریباً بهطور
همزمان جهت بررسی وضعیت پراکنش ماهیان در اعماق بین  7 ،5و
 10متر از دام گوشگیر منوفالمنت با مشخصات زیر استفاده شد:
هر رشته دام شامل  6قطعه دام با طول پشت زده  30متر و
ارتفاع  4متر که بهطور سری بهترتیب با اندازه چشمه از گره نا گره
مجاور  45 ،40 ،33 ،26 ،22و  56میلیمتر استفاده شد .در هر بار
دامگذاری از سه سری دام در سه نقطه بهکار برده شد .دامها بهمدت
 24ساعت در دریای مستقر بودند .همچنین همزمان با فصل صید
تجاری ماهیان استخوانی (معموالً از دهه سوم مهر ماه شروع شده و
تا دهه دوم فروردین ماه سال بعد ادامه دارد) (فضلی ،)1395 ،همزمان
با نمونهبرداریهای پره ریز چشمه و دام گوشگیر ،ترکیب گونهای
ماهیان صید شده در دو پره نوذرآباد و جهان نما (شکل  )1نیز تعیین
شد .تور پره ساحلی بهطول تقریبی  1200متر و اندازه چشمه  30تا
 33میلیمتر در قسمت کیسه تور بوده و معموالً در منطقه ساحلی
اعماق کمتر  10متر صورت میگیرد (فضلی .)1395 ،در مطالعات
اکولوژیک شاخص تنوع شانون-وینر بهطور گستردهای استفاده
میشود .این شاخص بطور خطی با لگاریتم تعداد گونهها رابطه
مستقیم دارد .برای محاسبه شاخص تنوع شانون-وینر (’ )Hاز فرمول
زیر استفاده شد (:)1974 ،Pielou
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n

𝑖𝑃 H′ = − ∑ 𝑃𝑖 Log
i=1

که در آن  Piفراوانی نسبی گونه  iام و تعداد گونه میباشد.
برای محاسبه غنای گونهای ( )R1از شاخص مارگالوف استفاده
𝑆−1
= 𝑅1
شد ( Ludwigو :)1988 ،Reynolds
)𝑁(ln
که در این معادله  Sتعداد کل گونه موجود در هر واحد نمونهگیری و
 Nتعداد نمونههای مشاهده شده میباشد .برای محاسبه شاخص
یکنواختی (’ )Jاز فرمول زیر استفاده شد ( Ludwigو ،Reynolds
𝐻′

= 𝐽′

:)1988
برای تعیین شاخص غالبیت ( )λاز شاخص سیمپسون که یکی
از شاخصهای معتبر برای بررسی وضعیت گونههای شاخص میباشد
𝜆 = ∑si=1 𝑃𝑖2
استفاده شد ( Ludwigو :)1988 ،Reynolds
)𝑆(ln
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برای انجام تجزیه و تحلیلهای فوق از نرمافزار  PAST 3.02استفاده
شد ( Hammerو همکاران .)2001 ،برای مقایسه این دادهها و شاخصهای
مختلف تنوع در گروههای مختلف از آزمون تجزیه واریانس یکطرفه
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( )ANOVAو آزمون مقایسه میانگین دانکن استفاده شد (،Zar
 .)2010برای تجزیه و تحلیلهای فوق از نرمافزار SPSS ver 18
استفاده شد.

منطقه مورد مطالعه

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

نتایج
تعداد گونههای صید شده در پره ریز چشمه :براساس
نتایج بهدست آمده طی سالهای  17 ،1392-93گونه شاملAlosa :
braschnikowi, A. caspia, Atherina boyeri, Carassius auratus,
Alburnus chalcoides, Clupeonella cultriventris, Gasterosteus
aculeatus, Liza aurata, Liza saliens, Neogobius caspia, N.
flauviatilis, N. gorlap, N. melanostomus, Neogobius sp.,
 Rutilus kutum, Syngnathus abaster, Vimba persaدر منطَقه
صید شدند که بیشترین فراوانی نسبی ماهیان را دو گونه N. caspia

و  A. boyeriبهترتیب  39/73و  28/61درصد از کل صید را بهخود
اختصاص دادند (شکل  ،)2شدند .نمونههای بررسی شده در ماههای
مختلف نیز نشان داد که ترکیب گونهای (تعداد گونهها و فراوانی نسبی
گونهها) در ماههای مختلف تفاوت فاحشی داشتند .در آذر ماه 12
گونه و گونههای  A. boyeriو  N. caspiaبا فراوانی نسبی بهترتیب
 88/4و  3/4درصد ،در دی ماه  7گونه و گونههای  A. boyeriوL. saliens
با فراوانی نسبی بهترتیب  52/63و  44/35درصد ،در بهمن ماه فقط
 6گونه دو گونه  A. boyeriو  N. caspiaبا فراوانی نسبی بهترتیب
 51/58و  42/22درصد ،در اسفندماه نیز فقط  6گونه و  2گونه N. caspia

و  L. saliensبا فراوانی نسبی بهترتیب  68/78و  7/14درصد ،در
اردیبهشت ماه  9گونه و دو گونه  A. boyeriو  L. saliensبا فراوانی
نسبی بهترتیب  26/89و  33/00درصد ،در خرداد ماه  10گونه و دو
گونه  A. boyeriو  N. caspiaبا فراوانی نسبی بهترتیب  28/14و
 31/40درصد و در تیر ماده تعداد  10گونه و دو گونه  A. boyeriو
 R. kutumبا فراوانی نسبی بهترتیب  31/13و  34/92درصد در صید
غالب بودند (شکل .)2
تعداد گونههای صید شده در دام گوشگیر :طی دوره نمونه
برداری در دام گوشگیر  14گونه شامل گونههای ذیل صید شدند:
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
 . persaمطابق شکل  3بیشترین تعداد ماهیان صید شده را دو گونه

 C. cultriventrisو  A. braschnikowiو بهترتیب  28/12و 27/73
درصد از کل صید را به خود اختصاص دادند .همچنین در دام گوشگیر
در آذر ماه تعداد  9گونه و دو گونه  A. caspiaو  C. cultriventrisبه
ترتیب  32/81و  31/25درصد ،در دی ماه تعداد  5گونه و دو گونه
 A. braschnikowiو  C. cultriventrisبهترتیب  55/56و  22/22درصد،
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در بهمن ماه تعداد  5گونه و دو گونه  A. braschnikowiو
 cultriventrisبهترتیب  17/24و  68/97درصد ،در اسفند ماه تعداد
 3گونه و دو گونه  A. braschnikowiو  C. cultriventrisبهترتیب
 52/27و  36/36درصد ،اردیبهشت ماه تعداد  4گونه و دو گونه A.
 braschnikowiو  N. flauviatilisبهترتیب  30/77و  46/15درصد،
C.

در خرداد ماه تعداد  5گونه و دو گونه  N. flauviatilisو
بهترتیب  42/31و  19/23درصد و در نهایت در تیر ماه  5گونه و دو
گونه  A. caspiaو  V. persaبهترتیب  73/08و  11/54درصد در صید
غالب بودند (شکل.) 3
N. gorlaps

شکل  :2ترکیب گونهای ماهیان صید شده در پره ریز چشمه در منطقه جنوبشرقی دریای خزر (گهرباران) 1392-93

شکل  :3ترکیب گونهای ماهیان صید شده در دام گوشگیر در منطقه جنوبشرقی دریای خزر (گهرباران) 1392-93

ترکیب گونهای صید در پره صیادی :طی دوره نمونهبرداری
در دو پر صیادی در محدوده اجرای پروژه فقط  6گونه شامل گونههای
ذیل صید شدندAlosa sp., Liza saliens, L. aurata, Rutilus :
 . kutum, Cyprinus carpio, Sander luciopercaدر ماههای آذر،
دی ،بهمن و اسفند گونه  R. kutumبهترتیب 87/78 ،28/08 ،81/70
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و  91/73درصد و در مجموع  73/05درصد بیشترین فراوانی را دارا
بود .گونه  L. aurataدر ماههای مذکور بهترتیب ،67/81 ،16/01
 9/11و  8/27درصد و در مجموع  24/67درصد از کل صید را بهخود
اختصاص داده و در رده دوم قرار داشت .این دو گونه در مجموع 97 /72
درصد از کل صید را تشکیل دادند (شکل .)4
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شکل  :4ترکیب گونهای ماهیان صید شده در پرههای صیادی در منطقه جنوبشرقی دریای خزر (گهرباران) طی ماههای آذر الی اسفند 1393

شاخصهای تنوع زیستی ماهیان :میانگین (±انحراف معیار)
شاخصهای تنوع شانون -وینر ،غنای گونهای ،یکنواختی و غالبیت
ماهیان در روشهای صید پره ریز چشمه ،دام گوشگیر و پره صیادی
در منطقه مورد مطالعه در شکل  5آورده شده است .براساس این نتایج
میانگین (±انحراف معیار) شاخص تنوع در روشهای صید پره ریزچشمه،
دام گوشگیر و پره صیادی بهترتیب  1/19±0/27 ،1/15±0/44و
 0/49±0/19محاسبه شد .در دوره مشابه (ماههای آذر الی اسفند) بین
میانگین شاخص تنوع در سه روش مختلف صید اختالف معنیداری
وجود دارد ( .)ANOVA; F=7/9, P<0/05تغییرات میانگین شاخص
غنای گونهای نیز مشابه تنوع بود و بهترتیب 1/18±0/41 ،1/02±0/35
و  0/37±0/16برآورد شد .همچنین در دوره مشابه از نظر آماری بین
آنها اختالف معنیداری وجود دارد (.)ANOVA; F=4/9, P<0/05

تغییرات شاخص غالبیت نیز همانند دو شاخص تنوع و غنای گونهای
بود .میانگین غالبیت در سه روش صید مذکور بهترتیب ،0/78±0/20
 0/61±0/12و  0/28±0/13محاسبه شد .در دوره مشابه از نظر آماری
اختالف بین آنها معنیداری است (.)ANOVA; F=9/1, P<0/05
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
گوشگیر و پره صیادی بهترتیب  0/69±0/15 ،0/41±0/13و 0/53±0/11
بود .مقایسه میانگینها نیز نشان داد که در دوره مشابه بین آنها
اختالف معنیداری وجود دارد (.)ANOVA; F=4/4, P<0/05
همچنین مقایسه دو به دو میانگینها در شکل  5نشان داده شده
است.

شکل  :5میانگین ( ±انحراف معیار) شاخصها در روشهای مختلف صید ماهیان در منطقه جنوبشرقی دریای خزر (گهرباران)
حروف مشابه کوچک التین گروههای همسان در سطح  5درصد خطا را نشان میدهد.
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بررسی پراکنش و ترکیب گونهای ماهیان در منطقه شرق دریای خزر (گهرباران)

بحث
برای مدیریت اکوسیستمهای طبیعی الزم است از جهات مختلف
مورد بررسی قرار گیرد .در بررسی اکوسیستمها از نظر شیالتی نیز
الزم است گیاهان و جانوران این اکوسیستمها شناسائی شده و عوامل
مختلف محیطی (فیزیکی و شیمیائی) مرتبط نیز مورد بررسی قرار
گیرند ( .)1990 ،Wootonهمانطوریکه ذکر شد  79گونه از انواع
ماهیان در حوزه جنوبی دریای خزر (ایران) گزارش شده (نادری
جلودار و عبدلی )1383 ،که  23گونه از آنها در منطقه مورد مطالعه
شناسائی شدند .بنابراین غنای گونهای منطقه گهرباران در مقایسه با
کل سواحل ایران کم میباشد.
در دو پره صیادی نوذرآباد و جهان نما فقط  6گونه از ماهیان
صید شدند و دو گونه  R. kutumو  L. aurataبیش از  97درصد از
تعداد کل ماهیان صید شده را بهخود اختصاص دادند .مطالعات گذشته
نشان داد دو گونه مذکور بیشترین فراوانی نسبی صید ایران در دریای
خ زر در روش صید با پره صیادی را دارند .میانگین سهم صید ماهی
سفید و کفال ماهیان در سالهای  1384الی  1391بین  78الی 88
درصد گزارش شد (دریانبرد و همکاران1388 ،؛ فضلی1390 ،؛
دریانبرد .)1392 ،ولی فراوانی دو گونه مذکور در منطقه گهرباران
بیشتر از کل دریای خزر بوده و سهم سایر گونهها در این منطقه قابل
اغماض می باشد.
طبق گزارشات موجود همواره (بهخصوص در دهه گذشته)
بیشترین مقدار صید و صید در واحد تالش ماهی  C. carpioدر
سواحل شرقی ایران در دریای خزر بهخصوص استان گلستان و منطقه
صیادی ترکمن گزارش شده و بهنظر میرسد شرایط اکولوژیکی این
منطقه برای تجمع و زادآوری ماهی کپور مهیا میباشد (دریانبرد،
 .)1392اگرچه سواحل گهرباران در منطقه شرق واقع شده ولی سهم
صید این گونه بسیار ناچیز بود.
همچنین تنوع گونهای ماهیان صید شده در پرههای صیادی در
منطقه گهرباران در مقایسه با کل سواحل ایران بسیار کم میباشد.
طبق گزارش فضلی ( )1394که بر روی دادههای صید ماهیان استخوانی
طی سالهای بهرهبرداری  1375-76الی  1390-91پرههای صیادی
در سواحل ایران انجام شد صید  14گونه/گروههای شامل :ماهی سفید،
کفال ماهیان ،کپور ،کلمه ،سیاه کولی ،شاه کولی ،شگ ماهیان ،ماش،
سیم ،سوف ،آزاد ،اردک ماهی ،اسبله گزارش شد در صورتیکه در
منطقه مورد مطالعه فقط صید  6گونه شناسائی شد.
همانطوریکه ذکر شد در این مطالعه صید با تور پره ریز چشمه
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
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قرار میگیرد با این تفاوت که سطح خیلی گستردهتر و عمق بیشتر
را پوشش میدهد و اندازه چشمه در کیسه  30میلیمتر است .دام
گوشگیر در اعماق بین  5الی  10متر استفاده شد .چون پره صیادی
برای صید ماهیان تجاری طراحی شده ساختار جمعیت ماهیان صید
شده کامالً با دو روش دیگر متفاوت بود .در سه روش پره ریز چشمه،
دام گوشگیر و پره صیادی  23گونه از انواع ماهیان صید شدند .در
صید پره ریز چشمه سه گونه  A. caspia ، L. saliensو N. caspia
در دام گوشگیر گونههای  R. kutumو  A. braschnikowiدر پره
صیادی دو گونه  R. kutumو  L. aurataغالب بودند .همانطوریکه
مالحظه شد ترکیب جمعیتی ماهیان صید شده کامالً متفاوت میباشد.
در پره ریز چشمه تقریباً تمام ماهیان چسبیده به ساحل جاروب شده
و صید شدند .در دام گوشگیر گونههائی که در مناطق دورتر از ساحل
بوده و در این مناطق پراکنش دارند صید شدند .بنابراین جهت
مطالعات بیولوژیک و تعیین ترکیب گونهای ماهیان در مناطق مختلف
استفاده از یک روش صید کافی نبوده و ضروری است بهطور همزمان
از همه روشهای صید که مکمل همدیگر هستند استفاده نمود.
تنوع زیستی شامل ترکیب ،تعداد و غنای موجودات بوده و در
سه سطح تنوع ژنتیکی میان گونهها ،بین گونهها و تنوع در سطوح
اکوسیستم را مورد مطالعه قرار میدهد ( )2002 ،Burelyو نقش
بسیار مهمی در حفظ ثبات اکوسیستمها دارد و نشاندهنده پایداری
بیشتر اکوسیستمها میباشد ،زیرا حضور گونههای بیشتر در یک
اکوسیستم ،سبب پیچیدهتر شدن اکوسیستمهای طبیعی شده و
درنتیجه اکوسیستمها در پاسخ به تغییرات محیطی توانایی بیشتری
داشته و باثباتتر هستند ( Jenkinsو  .)1998 ،Parkerدر اکوسیستمهای
دریایی نیز تنوع گونهای سبب ثبات بیشتر و افزایش تولیدات دریایی
شده و کارآئی منابع شیالتی را افزایش میدهد ( Wormو همکاران،
 .)2006تجزیه و تحلیل دادههای صید در واحد تالش ،شاخص تنوع
و گونههای شاخص که در سواحل ایران انجام شد نشان داد ،سواحل
ایرانی دریای خزر را میتوان به سه منطقه غرب میانی و شرق
تقسیمبندی نمود (فضلی و همکاران .)1395 ،البته با توجه به وجود
بهترتیب آنتیسیکلون غربی ،سیکلون مرکزی و آنتیسیکلون شرقی
این تقسیم قبالً نیز صورت گرفته بود (پورغالم همکاران.)1375 ،
شاخص تنوع شانون -وینر از غرب به شرق روندی کاهشی داشته و
میانگین ( )±SDاین شاخص در منطقه شرق  0/70±0/011گزارش
شد (فضلی و همکاران .)1395 ،همچنین از  14گونه/گروه 8 ،گونه
شاخص منطقه غربی 3 ،گونه در منطقه میانی و  3گونه در منطقه
شرقی بودند .البته باید توجه داشت که در برنامه احیاء ذخایر ماهیان
استخوانی در دریای خزر که توسط شیالت ایران انجام میگیرد
گونههای سیم ،سوف فقط در منطقه غرب ،ماهی آزاد در

فصلنامه علمی پژوهشی محیط زیست جانوری

منطقه میانی و ماهیان کلمه و کپور در منطقه شرق تکثیر و رهاسازی
میشوند .در این مطالعه گونههای مذکور ،گونههای شاخص این
مناطق نیز تشخیص داده شدند .ماهی سفید در سرتاسر سواحل ایران
حداقل در دو دهه گذشته تکثیر و رهاسازی شد ولی بهنظر میرسد
که بیشتر در منطقه میانی گسترش داشته و بهعنوان گونه شاخص
این منطقه محسوب میشود (فضلی و همکاران .)1395 ،در این
مطالعه شاخص تنوع شانون – وینر در دو پره ریز چشمه و دام گوشگیر
تقریباً مشابه و تفاوت معنیداری با روش پره صیادی داشتند .کمتر
بودن این شاخص در پره صیادی در مقایسه با دو روش دیگر بهدلیل
اندازه بزرگتر چشمه کیسه این تورها میباشد که اجازه میدهد
گونههائی که از جثه کوچکتری برخودار هستند بهراحتی از چشمههای
تور رد شده و صید نگردند .همچنین مقایسه میانگین شاخص شانون
وینر در پره صیادی در منطقه مورد مطالعه ( )0/0±49/19نشان
میدهد که مقدار آن میانگین این شاخص در پرههای صیادی که در
قسمت شرقی سواحل ایران ( )0/0±70/011واقع شدهاند کمتر از
است .بنابراین میتوان نتیجهگیری نمود که منطقه حساس گهرباران
که در نزدیکی نیروگاه نکا ،بندر امیرآباد و کشتی سازی صدرا واقع
شده از نظر تنوع گونهای فقیرتر از کل منطقه شرقی میباشد.
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