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چکیده
امروزه اثرات زیست محیطی ناشی از پرورش ماهی بر کیفت آب و جوامع کفزی امری بدیهی بر آلودگی آب است .بههمین منظور،
مطالعهای جهت بررسی پراکنش ،فراوانی و توده زنده بزرگ بیمهرهگان خلیج گرگان در محدوده حصارهای پرورشی ماهیان خاویاری صورت
گرفت .تحقیق بهصورت فصلی از مرداد  1394الی تیرماه  1395انجام شد 5 .ایستگاه با  3تکرار بهترتیب شامل مرکز حصار 50 ،25 ،5 ،و
 100متری از حصار درنظر گرفته شد .نمونهبرداری از بستر توسط نمونهبردار ون وین گرب با سطح  0/05مترمربع ( 20×25سانتیمتر) صورت
گرفت .تراکم ،درصد فراوانی و میزان زیتوده هر گروه تعیین گردید .در مجموع  11جنس و  10خانواده از  3شاخه بزرگ جانوری شامل نرمتنان
( ،)Mollusksبندپایان ) ،(Arthropodsکرمها ( )Annelidsمشاهده شد .براساس نتایج بهدست آمده بیشترین درصد فراوانی نمونهها در طول
سال متعلق به خانواده پیرگولیده ( Pyrgulidae (Hydrobiidaeو کوکلیپویده ) (Cochliopidaeاز شکم پایان ) (Gastroppdaبهترتیب
 % 33/83و  ،%26/05کمترین آن متعلق به خانواده گاماریده ) (Gammaridaeاز سختپوستان ) (Crustaceanبا  % 0/05بودند .نتایج نشان
داد ،بیشترین پراکنش و فراوانی متعلق به جنس  Pyrgohydrobia sp.از خانواده پیرگولیده ( 3410عدد) بود .بیشترین و کمترین فراوانی
گونههای مشاهدهشده بهترتیب مربوط به فصل پاییز ( 3263عدد) و بهار ( 2044عدد) بود .بیشترین و کمترین فراوانی مربوط به ایستگاههای 3
و  1بهترتیب با 2469و  1821عدد بود .با اینحال ،مطالعات نشان داد که تفاوت معنیداری در پراکنش فراوانی جوامعکفزی در اطراف حصارهای
پرورشی دیده نشد (.)p<0/05
کلمات کلیدی :کیفیت آب ،آلودگی آب ،زیتوده ،ماهیان خاویاری ،خلیج گرگان ،دریای خزر
* پست الکترونیکی نویسنده مسئول:
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فرهنگی و همکاران

مطالعه اثرات پرورش ماهیان خاویاری بر پراکنش ،تراکم و تودهزنده بزرگ بیمهرهگان....

ﻣﻮرد تﻮﺟﻪ بﻮده اﺳﺖ (بﺎﻗﺮي و ﻫمﻜﺎران1392 ،؛ ﻋﻘﻴﻠﻲ و ﻫمﻜﺎران،
 .)1393اﮔﺮچﻪ ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن و ﺷﺒﻪﺟزیﺮه ﻣﻴﺎﻧﻜﺎﻟﻪ ﻣﺤﺪوده زیﺴﺘﻲ
حفﺎﻇﺖﺷﺪه ﻣﻲ بﺎﺷﻨﺪ ،وﻟﻲ وﺟﻮد صﻴﺪ بﻲرویﻪ و بﻲﻣﻮﻗﻊ ،اﻓزایﺶ
ﻓﺎضالبﻫﺎي صﻨعﺘﻲ ،داﻣﺪاري و ﮐشﺎورزي از یﻚ ﺳﻮ و اﻫمﻴﺖ زیﺴﺖ
ﻣﺤﻴطﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن و ﻟزوم بﻬﺮهبﺮداري بﻴﺶتﺮ از ﻣﻨﺎبﻊ ﻏﺬایﻲ بﺮاي
ﺟمعﻴﺖ ﻓزایﻨﺪه ﮐشﻮر از ﺳﻮي دیﮕﺮ از ﺟمﻠﻪ ﻣﺴﺎﺋﻠﻲ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻲتﻮاﻧﺪ
ﻟزوم تﻮﺟﻪ بﻴﺶتﺮ و اﻧﺠﺎم ﭘژوﻫﺶﻫﺎي ﻓﺮاوانتﺮ را در بﺮرﺳﻲ ﺧصﻮصﻴﺎت
ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن تﻮﺟﻴﻪ ﻧمﺎیﺪ .از طﺮﻓﻲ یﻜﻲ از بﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ﻣﻬم ﺟﻬﺖ
تﻮﺳعﻪ اﺳﺘﺎن ،اﻓزایﺶ و تﻮﺳعﻪ ﺳطح زیﺮﮐشﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎویﺎري در
حصﺎر در ﻣﻨطﻘﻪ ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن اﺳﺖ .این اﻣﺮ ﺧﻮد ﻣﻲتﻮاﻧﺪ بﺎ ایﺠﺎد
آﻟﻮدﮔﻲ تﺎﺛﻴﺮ ﻣعﻨﻲداري در ﻓﺮاواﻧﻲ و ﭘﺮاﮐﻨﺶ ﺟﻮاﻣﻊ ﮐفزي ﻣﻨطﻘﻪ
داﺷﺘﻪ بﺎﺷﺪ .ﻟﺬا تﻮﺳعﻪ ﻫمﮕﺎم بﺎ حفظ ﻋﻮاﻣل ﻣﺤﻴط زیﺴﺘﻲ از ﻧﻜﺎت
بﺴﻴﺎر ﻣﻬم در این زﻣﻴﻨﻪ اﺳﺖ .تﻮﺳعﻪ صﻨعﺖ آبزيﭘﺮوري بﻪروش
ﻣﺤصﻮر (حصﺎرﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ) ﺳﺒب اﻓزایﺶ ﻣﻮاد ﻏﺬایﻲ ﺧﺎرﺟﻲ بﻪ آب
و ﻣﺘعﺎﻗﺒﺎ ﻓﺮایﻨﺪ یﻮتﺮیفﻴﻜﺎﺳﻴﻮن ﻣﻲﺷﻮد .این اﻣﺮ ﺳﺒب بﺮﻫم زدن
ﻋﻮاﻣل ﮐﻴفﻲ آب و تغﻴﻴﺮ در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻓﻮن ﮐفزي ﻣﻲﺷﻮد .ﻟﺬا ﻫﺪف از
اﻧﺠﺎم این تﺤﻘﻴق ضمن بﺮرﺳﻲ و ﺷﻨﺎﺳﺎیﻲ ﮔﻮﻧﻪﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠف ﻣﺎﮐﺮوبﻨﺘﻮز
ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن ،ﻧﺤﻮه تﻮزیﻊ و ﭘﺮاﮐﻨﺶ آنﻫﺎ را در ﻣﺤﺪوده حصﺎرﻫﺎي
ﭘﺮورﺷﻲ ﻧشﺎن داده و تﺎﺛﻴﺮ احﺘمﺎﻟﻲ ﻧﺎﺷﻲ از ﭘﺮورش را بﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻓﻮن
ﮐفزي ﻧشﺎن ﻣﻲدﻫﺪ.

مقدمه
ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن بزرگتﺮین ﺧﻠﻴﺞ دریﺎي ﻣﺎزﻧﺪران و در ﺟﻨﻮبﺷﺮﻗﻲ
این دریﺎ واﻗﻊ اﺳﺖ .بﻮمﺷﻨﺎﺳﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن تﺤﺖ تﺄﺛﻴﺮ دریﺎي
ﻣﺎزﻧﺪران ،رودﻫﺎي ﻣﺠﺎور و ﺷﺒﻪﺟزیﺮه ﻣﻴﺎﻧﻜﺎﻟﻪ ﻗﺮار دارد و در رﺷﺪ و
تﻜﺜﻴﺮ آبزیﺎن ،ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ و ﻏﻀﺮوﻓﻲ و ﺟﺬب ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﻣﻬﺎﺟﺮ
زﻣﺴﺘﺎﻧﻲ ﻧﻘﺶ ﻣﻬمﻲ دارد .یﻜﻲ از ﮔﻮﻧﻪﻫﺎي ﻣﻬم در این راﺳﺘﺎ ﻣﺎﻫﻴﺎن
ﺧﺎویﺎري اﺳﺖ.
ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎویﺎري ﮐﻪ بﻪﻋﻨﻮان ﺧﺎﻧﻮاده تﺎسﻣﺎﻫﻴﺎن ()Acipenseridae
و اﺳﺘﺮوژن ( )Sturgeonﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ ،ﮔﻮﻧﻪﻫﺎي ﮐمﻧﻈﻴﺮي ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﮐﻪ در ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠف ﺟﻬﺎن و بﻪوِیژه در دریﺎي ﺧزر زیﺴﺖ ﻣﻲﮐﻨﻨﺪ
(ﺳﺘﺎري .)1382 ،بﺎ تﻮﺟﻪ بﻪ واﻗعﻴﺖﻫﺎي تﻠخ حﺎﮐم بﺮ دریﺎي ﺧزر و
ﻋﺪم اﻋمﺎل ﻣﺪیﺮیﺖ اصﻮﻟﻲ تﻮﺳط ﺷﻴالت ﮐشﻮرﻫﺎي حﺎﺷﻴﻪ دریﺎي
ﺧزر ﮐﺎﻫﺶ ذﺧﺎیﺮ طﺒﻴعﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎویﺎري ﻫمچﻨﺎن اداﻣﻪ دارد .در
چﻨﻴن ﺷﺮایطﻲ بﻪﻣﻮازات حمﺎیﺖ از ذﺧﺎیﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎویﺎري حﻮضﻪ
دریﺎي ﺧزر ،تﻮﺟﻪ بﻪ ﭘﺮورش تﺠﺎري این ﻣﺎﻫﻴﺎن بﻪﻣﻨﻈﻮر تﻮﻟﻴﺪ ﮔﻮﺷﺖ
و ﺧﺎویﺎر از اﻫمﻴﺖ ویژهاي بﺮﺧﻮردار ﻣﻲبﺎﺷﺪ و بﺴﻴﺎري از ﻣﻨﺎطق ﮐشﻮر
بﺮاي این اﻣﺮ بﺴﻴﺎر ﻣﺴﺘعﺪ ﻣﻲبﺎﺷﻨﺪ .یﻜﻲ از ﻣﻨﺎطق ﻣﻮرد تﻮﺟﻪ
ﺳﻮاحل دریﺎي ﺧزر و ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن اﺳﺖ .ﻟﺬا در ﮐﻨﺎر تﻮﺟﻪ بﻪ این اﻣﺮ
ﻣﻬم ،ﻫمﻮاره آﻟﻮدﮔﻲﻫﺎي ﻧﺎﺷﻲ از ﭘﺮورش و تﺎﺛﻴﺮ آن بﺮ ﮐﻴفﻴﺖ آب و
ﺟﻮاﻣﻊ بﻲﻣﻬﺮه ﮐفزي از اﻫمﻴﺖ ویژهاي بﺮﺧﻮردار اﺳﺖ.
ﻣﺎﮐﺮوبﻨﺘﻮزﻫﺎ بﺨشﻲ از زﻧﺠﻴﺮه ﻏﺬایﻲ زیﺴﺘﮕﺎهﻫﺎي آبﻲ بﻮده و
ﻧﻴﺎز ﻏﺬایﻲ بﺴﻴﺎري از ﮔﻮﻧﻪﻫﺎي آبزي بﻪویژه ﻣﺎﻫﻴﺎن را تأﻣﻴن ﻣﻲﻧمﺎیﻨﺪ
( Narwaniو  .)2012 ،Mazumderاﮐﺜﺮ بزرگ بﻲﻣﻬﺮﮔﺎنﮐفزي ﻗﺎدر
بﻪ زﻧﺪﮔﻲ در آبﻫﺎي آﻟﻮده ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ .ﻣﻘﺎوﻣﺖ این ارﮔﺎﻧﻴزمﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ بﻪ
آﻟﻮدﮔﻲﻫﺎ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻋﻜساﻟعملﻫﺎي ﻣﺘفﺎوتﻲ ﻧﺴﺒﺖ بﻪ
آﻟﻮدﮔﻲ دارﻧﺪ و ﻗﺎدرﻧﺪ اﺛﺮات زیﺴﺖﻣﺤﻴطﻲ ﭘﻨﻬﺎن را ﻧشﺎن دﻫﻨﺪ .این
ﺧصﻮصﻴﺎت ﻣﻮﺟب ﺷﺪه ﮐﻪ این ﮔﺮوه بﻬﺘﺮین ﻧشﺎﻧﮕﺮ تغﻴﻴﺮات ﮐﻴفﻲ و
ﺳالﻣﺖ ﻣﻨﺎبﻊ آبﻲ بﺎﺷﻨﺪ (احمﺪي و ﻧفﻴﺴﻲ1380 ،؛ ﻗﺎﻧﻊ1383 ،؛
 Montajamiو ﻫمﻜﺎران2012 ،؛  Sanz-Lázaroو.)2011 ،Marín
ﺟﻮاﻣﻊ ﮐفزي ﻫمچﻨﻴن ﻣﻮادآﻟﻲ را ﻣﺴﺘﻘﻴمﺎً ﻣعﺪﻧﻲ ﻣﻲﮐﻨﺪ .این
ﻓﺮایﻨﺪ ﻣمﻜن اﺳﺖ تﺎ  15درصﺪ از ﮐل تﻨفس رﺳﻮب را تشﻜﻴل دﻫﺪ.
بﻪدﻧﺒﺎل این اﺳﺘﺪالل ،ﺟﻮاﻣﻊ ﮐفزي بﻪدﻟﻴل در دﺳﺘﺮس بﻮدن ﻣﻮاد
آﻟﻲ و اﻓزایﺶ ﻣﻴزان آن ،ﻣﻲتﻮاﻧﻨﺪ تﺎ آﺳﺘﺎﻧﻪ ﻣشﺨصﻲ رﺷﺪ ﮐﻨﻨﺪ
( Bantaو ﻫمﻜﺎران1999 ،؛  Sanz-Lázaroو.)2011 ،Marín
تﺎﮐﻨﻮن ﻣطﺎﻟعﺎت ﻣﺨﺘﻠفﻲ در زﻣﻴﻨﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎیﻲ بﻲﻣﻬﺮﮔﺎن ﺧﻠﻴﺞ
ﮔﺮﮔﺎن صﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ (ﮐﻮﺛﺮي و ﻫمﻜﺎران1388 ،؛ ﻫﺎﺷمﻴﺎن،
1377؛ ﻣﻮﺳﻮي و ﻫمﻜﺎران1389 ،؛ طﺎﻫﺮي و ﻫمﻜﺎران ،)1386 ،ﻟﻜن
اﺛﺮات ﻣﺨﺘﻠف ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ بﺮ ﺟﻮاﻣﻊ ﮐفزي در این ﻣﻨطﻘﻪ ﮐمتﺮ
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مواد و روشها
ﻣﻨطﻘﻪ ﻣﻮرد ﻣطﺎﻟعﻪ در ﺟزیﺮه آﺷﻮراده -بﻨﺪرتﺮﮐمن از تﻮابﻊ
اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن و در ﻣﺤﺪوده حصﺎرﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎویﺎري بﻮد.
بﺮاي این ﻣﻨﻈﻮر  5ایﺴﺘﮕﺎه ﻣطﺎﻟعﺎتﻲ از ﻧﻘطﻪ ﻣﺮﮐزي حصﺎر ﭘﺮورﺷﻲ
تﺎ ﻧﻘﺎط  50 ،25 ،5و  100ﻣﺘﺮي در ﺟﻬﺎت ﺟﻨﻮب ،ﺷﺮق و ﻏﺮب درﻧﻈﺮ
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ (ﺷﻜل  .)1ﻣﺨﺘصﺎت ایﺴﺘﮕﺎهﻫﺎي ﻧمﻮﻧﻪبﺮداري در ﺟﺪول 1
آﻣﺪه اﺳﺖ:
جدول :1مختصات ایستگاههای نمونهبرداری
ﺷمﺎره ایﺴﺘﮕﺎه

ﺟﻬﺖ

طﻮل ﺟغﺮاﻓﻴﺎیﻲ

1

ﻣﺮﮐز حصﺎر
ﺟﻨﻮب

Eº

ً  39/26ﹶ 53 58
ً  39/05ﹶ E º 53 58

Nº

ً  53/3ﹶ36 53
ً  52/59ﹶ N º 36 53

2

ﺷﺮق
ﺟﻨﻮب
ﺷﺮق
ﺟﻨﻮب
ﺷﺮق
ﺟﻨﻮب
ﺷﺮق
ﻏﺮب

Eº

Nº

Eº

Nº

3
4
5

ﻋﺮض ﺟغﺮاﻓﻴﺎیﻲ

ً  40/49ﹶ 53 58
ً  39/01ﹶ 53 58
ً  41/45ﹶ E º 53 58
ً  39/05ﹶ E º 53 58
ً  42/46ﹶ E º 53 58
ً  38/97ﹶ E º 53 58
ً  43/85ﹶ E º 53 58
 33/98 ً Eﹶ º 53 58

ً  53/52ﹶ36 53
ً  52/01ﹶ36 53
ً  53/47ﹶN º 36 53
ً  51/09ﹶN º 36 53
ً  53/41ﹶN º 36 53
ً  49/48ﹶN º 36 53
ً  52/86ﹶN º 36 53
 52/52 ً Nﹶº 36 53
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شکل  :1نمایی از موقعیت مکانی :الف– موقعیت مکانی در خلیج ،ب -موقعیت ایستگاههای نمونهبرداری (برگرفته از )Google earth

بﻪﻣﻨﻈﻮر بﺮرﺳﻲ وضعﻴﺖ ﻓﻮن ﮐفزي ﻧمﻮﻧﻪبﺮداري از بﺴﺘﺮ
تﻮﺳط دﺳﺘﮕﺎه ﻧمﻮﻧﻪبﺮدار ﮔﺮب ﻣﺪل  20×25( Van Veenﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ)
صﻮرت ﮔﺮﻓﺖ .بﺪین ﻣﻨﻈﻮر ﭘس از ﻧمﻮﻧﻪبﺮداري ،ﻣﺤﺘﻮیﺎت درون وین
ﮔﺮب ،ابﺘﺪا درون تشﺘﻚ ریﺨﺘﻪ و ﺳپس تﻮﺳط ﻧﺎیﻠﻮنﻫﺎي ﭘالﺳﺘﻴﻜﻲ
بﺎ ﻣشﺨص ﮐﺮدن ﻫﺮ ایﺴﺘﮕﺎه بﻪ آزﻣﺎیشﮕﺎه اﻧﺘﻘﺎل یﺎﻓﺘﻨﺪ .در آزﻣﺎیشﮕﺎه
ابﺘﺪا ﺧﺎﻟصﺳﺎزي ﻧمﻮﻧﻪﻫﺎ بﺎ اﺳﺘفﺎده از اﻟﻚﻫﺎیﻲ بﺎ چشمﻪ  1 ،0/5و
 2ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ صﻮرت ﮔﺮﻓﺖ (یعﻨﻲ ﻣﻮاد زاﺋﺪي ﻣﺜل ﺷن و ﺳﻨﮕﺮیزه و
ﻟﺠن و ﻣﻮادآﻟﻲ از ﻣﻮﺟﻮدات ﮐفزي ﺟﺪا ﺷﺪﻧﺪ) .ﺳپس ﻧمﻮﻧﻪﻫﺎ بﺎ
ﻣﺤﻠﻮل رز بﻨﮕﺎل بﻪﻣﻴزان  1ﮔﺮم در ﻫﺮ ﻟﻴﺘﺮ آب ﻣﻘطﺮ رﻧگآﻣﻴزي
ﺷﺪﻧﺪ و ﺳپس بﺎ ﻓﺮﻣﺎﻟﻴن  %4تﺜﺒﺖ و ﺟﻬﺖ بﺮرﺳﻲﻫﺎي بعﺪي آﻣﺎده
ﺷﺪﻧﺪ ( Aboweiو ﻫمﻜﺎران2012 ،؛ بﺎﻗﺮي و ﻫمﻜﺎران.)1392 ،
بﻪﻣﻨﻈﻮر ﺷمﺎرش دﻗﻴقتﺮ ﻧمﻮﻧﻪﻫﺎ در ﭘﺘﺮيدیﺶ ریﺨﺘﻪ ﺷﺪ .ﻧﻬﺎیﺘﺎً بﺎ
اﺳﺘفﺎده از ﻟﻮپ ﻣﺪل  Leica, zoom 2000بﺎ بزرگﻧمﺎیﻲ  10تﺎ  40ﻣشﺎﻫﺪه
و ﺷمﺎرش ﺷﺪﻧﺪ .ﻧمﻮﻧﻪﻫﺎ بﺎ اﺳﺘفﺎده از ﮐﻠﻴﺪﻫﺎي ﺷﻨﺎﺳﺎیﻲ ﻣﻮﺟﻮد
ﺷﻨﺎﺳﺎیﻲ ﺷﺪﻧﺪ (بﺎﻗﺮي و ﻫمﻜﺎران1392 ،؛ دﻟﻴﻨﺎد و ﻧﻈﺮي1380 ،؛
2004 ،Bouchard؛  Gloeriو 2015 ،Mrkvicka؛  Woźniczkaو
ﻫمﻜﺎران .)2011 ،بعﺪ از ﺷﻨﺎﺳﺎیﻲ ﻣﻮﺟﻮدات ﮐفزي ،ﻧمﻮﻧﻪﻫﺎ ﺷمﺎرش
ﺷﺪه و تﺮاﮐم بﺮ حﺴب تعﺪاد در واحﺪ ﺳطح ﻣﻘطﻊ ﮐﺎﺳچﻨگ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ
و ﺳپس بﻪ یﻚ ﻣﺘﺮﻣﺮبﻊ تعمﻴم داده ﺷﺪ (بﺎﻗﺮي و ﻫمﻜﺎران.)1392 ،
ﻫمچﻨﻴن ﻓﺮاواﻧﻲ ﻧمﻮﻧﻪﻫﺎ بﺮحﺴب درصﺪ در ﻣﺤﻴط ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت
آن در ﻓصﻮل ﻣﺨﺘﻠف ﺳﺎل تعﻴﻴن ﺷﺪ.
آزﻣﺎیﺶﻫﺎ در طﺮح بﻠﻮک ﮐﺎﻣل تصﺎدﻓﻲ در ﻗﺎﻟب اﺳپﻠﻴﺖ ﭘالت
در زﻣﺎن ،اﺟﺮا و دادهﻫﺎ بﺎ اﺳﺘفﺎده از آﻧﺎﻟﻴز واریﺎﻧس یﻚطﺮﻓﻪ ﻣﻮرد
ارزیﺎبﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .ﻣﻘﺎیﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴنﻫﺎ بﺎ اﺳﺘفﺎده از ﻧﺮماﻓزارﻫﺎي Excle
و  SPSS 16و بﺎ اﺳﺘفﺎده از آزﻣﻮن داﻧﻜن  LSDدر ﺳطح ﻣعﻨﻲداري
 0/05صﻮرت ﮔﺮﻓﺖ.

نتایج
گونههای شناسایی شده در ایستگاههای نمونهبردرای :ﻧﺘﺎیﺞ
حﺎصل از تﺤﻘﻴق ﻧشﺎن داد ﮐﻪ ﻧمﻮﻧﻪﻫﺎي ﺷﻨﺎﺳﺎیﻲ ﺷﺪه ﻣﺘعﻠق بﻪ ﺳﻪ
ﺷﺎﺧﻪ ﻣﻬم ﺟﺎﻧﻮري ﺷﺎﻣل ﻧﺮمتﻨﺎن ،بﻨﺪﭘﺎیﺎن و ﮐﺮمﻫﺎ بﺎ  4رده10 ،
ﺧﺎﻧﻮاده و  11ﺟﻨس بﻮد (ﺟﺪول  .) 2بﺮاﺳﺎس ﻧﺘﺎیﺞ بﻪدﺳﺖ آﻣﺪه
بﻴﺶتﺮین ﻓﺮاواﻧﻲ ﻧمﻮﻧﻪﻫﺎي ﺷﻨﺎﺳﺎیﻲ ﺷﺪه در طﻮل ﺳﺎل ﻣﺘعﻠق بﻪ
ﺧﺎﻧﻮاده  (Hydrobiidae) pyrgulidaeو  Cochliopidaeاز ﺷﻜمﭘﺎیﺎن
) (Gastroppdaبﻪتﺮتﻴب بﺎ بﺎ  % 33/83و  %26/25و ﮐمتﺮین آن ﻣﺘعﻠق
بﻪ ﺧﺎﻧﻮاده  Gammaridaeاز ﺳﺨﺖﭘﻮﺳﺘﺎن ) (Crustaceanبﺎ  %0/05بﻮد.
ﻫمچﻨﻴن بﺮاﺳﺎس ﺟﺪول ﻓﻮق بﻴﺶتﺮین ﮔﺮوه ﺷﻨﺎﺳﺎیﻲ ﺷﺪه ﻣﺘعﻠق
بﻪ ﻧﺮمتﻨﺎن بﺎ  5ﺧﺎﻧﻮاده بﻮد ﮐﻪ در بﻴن آنﻫﺎ بﻴﺶتﺮین ﭘﺮاﮐﻨﺶ و
ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺘعﻠق بﻪ ﺟﻨس  Cerastoderma sp.از ﺧﺎﻧﻮاده  Cardidaeبﻮد.
تغییرات فراوانی گونههای شناسایی شده در طول سال:
بﺮاﺳﺎس ﻧﺘﺎیﺞ بﻪدﺳﺖ آﻣﺪه ﺟﻨس ﺳﺮاﺳﺘﻮدرم تغﻴﻴﺮات ﻣعﻨﻲداري را
در بﻴن ایﺴﺘﮕﺎهﻫﺎي ﻧمﻮﻧﻪبﺮداري در ﻓصﻮل ﺳﺎل ﻧشﺎن داد (.)p>0/05
بﻪطﻮريﮐﻪ بﻴﺶتﺮین آن در ایﺴﺘﮕﺎه  3و ﮐمتﺮین آن در ایﺴﺘﮕﺎه 1
ﻣشﺎﻫﺪه ﺷﺪ .ﺟﻨس ﮔﺎﻣﺎروس تﻨﻬﺎ در ﻓصل زﻣﺴﺘﺎن و در ایﺴﺘﮕﺎه 1
ﻣشﺎﻫﺪه ﺷﺪ (ﺟﺪول  .)3در بﻴن ﺳﺎیﺮ ﮔﻮﻧﻪﻫﺎ اﺧﺘالف ﻣعﻨﻲداري در
بﻴن ایﺴﺘﮕﺎهﻫﺎي ﻧمﻮﻧﻪبﺮداري در طﻮل ﺳﺎل دیﺪه ﻧشﺪ (.)p<0/05
ﺟﻨسﻫﺎي ﮐﺎردیﻮ ،آبﺮا ،ﻫﻠﻮبﻴﺎ و ﭘﻴﺮﮔﻮﻫﻴﺪروبﻴﺎ اﺧﺘالف ﻣعﻨﻲداري را
در بﻴن ﻓصﻮل ﺳﺎل ﻧشﺎن دادﻧﺪ (()p<0/05ﺟﺪول .)3ﻫمچﻨﻴن بﺮاﺳﺎس
ﺟﺪول  3بﻴﺶتﺮین ﭘﺮاﮐﻨﺶ صﺪفﻫﺎي ﺷﻨﺎﺳﺎیﻲ ﺷﺪه در ایﺴﺘﮕﺎه 3
ﻣﻲبﺎﺷﺪ .ﻓﺮاواﻧﻲ ﺧﺮچﻨگ و ﻧﺮیﻴس بﺎ دور ﺷﺪن از حصﺎرﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ
اﻓزایﺶ ﻧشﺎن داد ،بﻪطﻮريﮐﻪ بﻴﺶتﺮین ﻓﺮاواﻧﻲ آنﻫﺎ در ایﺴﺘﮕﺎه  5بﻮد.
ﻣطﺎﻟعﻪ حﺎضﺮ ﻧشﺎن داد بﻴﺶتﺮین ﻓﺮاواﻧﻲ ﮐﺎردیﻮم ،آبﺮ ،بﻪتﺮتﻴب
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فرهنگی و همکاران

ایﺴﺘﮕﺎهﻫﺎي ﻧمﻮﻧﻪبﺮداري و ﻓصﻮل ﺳﺎل ،در ﻓﺮاواﻧﻲ ﮐل ﻧمﻮﻧﻪﻫﺎي
ﺷﻨﺎﺳﺎیﻲ ﺷﺪه در طﻮل ﺳﺎل اﺧﺘالف ﻣعﻨﻲداري بﻴن ایﺴﺘﮕﺎهﻫﺎي
ﻧمﻮﻧﻪبﺮداري ﻣشﺎﻫﺪه ﻧشﺪ (( )p<0/05ﺟﺪول .)4

ﻣﺮبﻮط بﻪ ﻓصل تﺎبﺴﺘﺎن و بﻬﺎر بﻮد و بﻴﺶتﺮین ﻓﺮاواﻧﻲ ﺟﻨسﻫﺎي
ﻫﻠﻮبﻴﺎ و ﭘﻴﺮﮔﻮﻫﻴﺪروبﻴﺎ ﻧﻴز ﻣﺮبﻮط بﻪ ﭘﺎیﻴز بﻮد .ﻣطﺎﻟعﺎت ﻧشﺎن داد ﮐﻪ
بﺎ وﺟﻮد ﻣعﻨﻲدار بﻮدن تفﺎوت بﺮﺧﻲ ﺟﻨسﻫﺎي ﺷﻨﺎﺳﺎیﻲ ﺷﺪه در بﻴن

جدول  :2جنسهای شناسایی شده از کفزیان با درصد فراوانی کل در ایستگاههای نمونهبرداری در طول سال
شاخه

جنس

فراوانی %

خانواده

رده

Cerastoderma sp.

9/79

Cardium sp.

7/36

Semelidae

abra sp.

4/43

Dreisseniidae
)(Zebar mussels

Dreissana sp.

0/23

Hydrobiidae/pyrgulidae

Pyrgohydrobia sp.

33/83

Cochliopidae

Heleobia sp.

26/25

Balanidae

Balanus sp.

11/90

Gammaridae

Gammarus sp.

0/05

Crab

-

0/19

Nereidae

Nereis Sp.

)Terebellida (Ampharetidae

Hypania

4/87
1/01

-

Nematode sp.

0/10

Cardiidae
Bivalvia
Molluscas

Gastropods
)(snails

Arthropods

Crustacean

Annelids

Polychaeta

Nemathelminthes / Nematoda

Nematodes

100

جدول  :3تغییرات فراوانی کل جنسهای کفزی به تفکیک ایستگاه و فصل در طول سال (تعداد در سطح  0/05مترمربع)



حﺮف ﻣشﺘﺮک بﻴﺎﻧﮕﺮ ﻋﺪم اﺧﺘالف ﻣعﻨﻲدار در بﻴن ﮔﺮوهﻫﺎﺳﺖ (.)p <0/05

جدول  :4تغییرات ساالنه فراوانی کل نمونهها در بین ایستگاههای نمونهبرداری (تعداد در سطح  0/05مترمربع)
ایستگاه
1
2
3
4
5


بهار
20/83 ±8/37
37/42 ±13/77a
60/75 ±22/91a
22/83 ±7/41a
28/50 ±8/93a
a

تابستان
23/50 ±7/81
16/33 ±5/18a
61/75 ±29/60a
47/50 ±15/88a
55/67 ±24/94a
a

84/50 ±44/46
65/25 ±36/27a
50/92 ±18/99a
24/67 ±9/86a
46/42 ±21/44a

22/92 ±8/03
43/83 ±16/09a
32/08 ±12/66a
42/75 ±13/49a
51/58 ±22/69a
a

حﺮف ﻣشﺘﺮک بﻴﺎﻧﮕﺮ ﻋﺪم اﺧﺘالف ﻣعﻨﻲدار در بﻴن ﮔﺮوهﻫﺎﺳﺖ (.)p <0/05

بررسی فراوانی ،زیتوده و درصد فراوانی گونههای
کفزی در طول سال :ﻓﺮاواﻧﻲ ،زيتﻮده و درصﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﮔﻮﻧﻪﻫﺎي
ﺷﻨﺎﺳﺎیﻲ ﺷﺪه در ﻫﺮ ایﺴﺘﮕﺎه و ﻓصل بﻪصﻮرت ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ در
350

پاییز
a

زمستان

ﺟﺪاول  5و  6آﻣﺪه اﺳﺖ .ﻫمﺎنطﻮريﮐﻪ در ﺟﺪول  5آﻣﺪه اﺳﺖ
بﻴﺶتﺮین و ﮐمتﺮین ﻓﺮاواﻧﻲ ﮐل ﮔﻮﻧﻪﻫﺎي ﻣشﺎﻫﺪه ﺷﺪه در بﻴن
ایﺴﺘﮕﺎهﻫﺎي ﻧمﻮﻧﻪبﺮداري بﻪتﺮتﻴب ﻣﺮبﻮط بﻪ ﻓصل ﭘﺎیﻴز (3263
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( )%38/25در ﻓصل ﭘﺎیﻴز و ﻧمﺎتﻮد ( )%0/05در ﻓصل بﻬﺎر بﻮد .بﺮ
اﺳﺎس ﻧﺘﺎیﺞ بﻪدﺳﺖ آﻣﺪه در بﻴن ﻧﺮمتﻨﺎن ،ﺳﺮاﺳﺘﻮدرﻣﺎ بﻴﺶتﺮین
درصﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ را در بﻴن ﻓصﻮل ﺳﺎل ،در زﻣﺴﺘﺎن ( )%12/90و در
بﻴن ایﺴﺘﮕﺎهﻫﺎ در ایﺴﺘﮕﺎه  4دارد ( .)%12/10بﻴﺶتﺮین درصﺪ
ﻓﺮاواﻧﻲ در طﻮل ﺳﺎل ﻧﻴز ﻣﺮبﻮط بﻪ ﭘﻴﺮﮔﻮﻫﻴﺪروبﻴﺎ بﺎ  %33/82بﻮد.

ﻋﺪد) و بﻬﺎر ( 2044ﻋﺪد) بﻮد .ﻫمچﻨﻴن در بﻴن ایﺴﺘﮕﺎهﻫﺎي
ﻧمﻮﻧﻪبﺮداري در طﻮل ﺳﺎل ،ایﺴﺘﮕﺎه  3بﺎ  2469ﻋﺪد بﻴﺶتﺮین
ﻓﺮاواﻧﻲ و ایﺴﺘﮕﺎه  1بﺎ  1821ﻋﺪد ﮐمتﺮین ﻓﺮاواﻧﻲ در بﻴن ﺟﻨسﻫﺎي
ﺷﻨﺎﺳﺎیﻲ ﺷﺪه داﺷﺖ .در ﮐل ایﺴﺘﮕﺎهﻫﺎي ﻧمﻮﻧﻪبﺮداري ،بﻴﺶتﺮین
و ﮐمتﺮین درصﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ بﻪتﺮتﻴب ﻣﺮبﻮط بﻪ ﺟﻨس ﭘﻴﺮﮔﻮﻫﻴﺪروبﻴﺎ

جدول  :5فراوانی و درصد فراوانی جنسهای کفزی به تفکیک ایستگاه و فصل در طول سال (تعداد در سطح  0/05مترمربع)
نمونه

1

2

3

4

5

بهار

تابستان

پاییز

زمستان

فراوانی ساالنه

فراوانی %

ﺳﺮاﺳﺘﻮدرم
ﮐﺎردیﻮم
آبﺮا
دریزﻧﺎ
ﭘﻴﺮﮔﻮﻫﻴﺪروبﻴﺎ
ﻫﻠﻮبﻴﺎ
بﺎالﻧﻮس
ﮔﺎﻣﺎروس

10/43
7/96
1/65
0/16
33
31/91
9/71
0/27
0/05
3/73
1/10
0

10/07
6/85
4/70
0/20
36/86
25/20
10/74
0
0/05
3/63
1/23
0/46

10/90
5/63
5/75
0/36
34/55
28/23
9/40
0
0/12
3/89
1/01
0/16

12/10
11/98
3/87
0/24
27/89
16/52
19/30
0
0/12
7/27
0/73
0

5/99
5/81
5/44
0/14
35/41
27/54
11/94
0
0/55
6/22
0/96
0

12/57
9/20
13/06
0/10
30/14
19/91
9/93
0
0/10
4/04
0/88
0/05

10/87
10/83
2/24
0/25
32/44
23/89
13/51
0
0/08
4/84
1/06
0

5/03
2/70
1/69
0/28
38/25
36/10
9/81
0
0/12
4/87
1/07
0/09

12/90
8/87
3/02
0/26
32/31
20/45
14/84
0/22
0/47
5/61
0/99
0/26

987
743
447
23
3410
2646
1199
5
19
491
102
10

9/79
7/37
4/43
0/23
33/82
26/24
11/89
0/05
0/19
4/87
1/01
0/1

ﻓﺮاواﻧﻲ ﮐل

1821

1956

2469

1653

2186

2044

2457

3263

2318

10082

100

ﺧﺮچﻨگ

ﻧﺮیﻴس
ﻫﻴپﺎﻧﻴﺎ
ﻧمﺎتﻮد

ﻧمﻮﻧﻪﻫﺎي ﺷﻨﺎﺳﺎیﻲ ﺷﺪه ﻣﺮبﻮط بﻪ ﺟﻨس ﺳﺮاﺳﺘﻮدرﻣﺎ در ﻓصل زﻣﺴﺘﺎن
بﻮد ( )%49/90و ﮐمتﺮین وزن زيتﻮده ﻣﺮبﻮط بﻪ ﺟﻨس ﻧمﺎتﻮد (0/01
ﮔﺮم بﺮﻣﺘﺮﻣﺮبﻊ) در ﻓصل بﻬﺎر بﻮد .بﻪطﻮرﮐﻠﻲ در بﻴن ﻧمﻮﻧﻪﻫﺎي ﺷﻨﺎﺳﺎیﻲ
ﺷﺪه ،بﻴﺶتﺮین ﺳﻬم تﺮاﮐم و زيتﻮده ﻣﺮبﻮط بﻪ رده دوﮐفﻪايﻫﺎ بﻮد.
در بﻴن دوﮐفﻪايﻫﺎ ،ﺳﺮاﺳﺘﻮدرﻣﺎ ﻏﺎﻟب بﻮد (ﺟﺪول .)6

بﺮاﺳﺎس ﺟﺪول  6ﻫمﺎنطﻮريﮐﻪ ﻣشﺨص اﺳﺖ بﻴﺶتﺮین ﻣﻴزان
تﺮاﮐم ﻧمﻮﻧﻪﻫﺎي ﺷﻨﺎﺳﺎیﻲ ﺷﺪه ﻣﺮبﻮط بﻪ ﻓصل ﭘﺎیﻴز ( 32610ﻋﺪد
درﻣﺘﺮﻣﺮبﻊ) و ﮐمتﺮین ﻣﺮبﻮط بﻪ ﻓصل بﻬﺎر ( 20440ﻋﺪد در ﻣﺘﺮﻣﺮبﻊ)
بﻮد .بﻴﺶتﺮین ﻣﻴزان زيتﻮده در طﻮل ﺳﺎل ﻣﺮبﻮط بﻪ ﻓصل زﻣﺴﺘﺎن
( 1234/47ﮔﺮم بﺮ ﻣﺘﺮﻣﺮبﻊ) بﻮد .بﻴﺶتﺮین درصﺪ زيتﻮده در بﻴن

جدول  :6تراکم ،بیوماس و درصد بیوماس جوامع کفزی درفصول سال (تعداد در مترمربع)
فصل

تابستان

بهار

زمستان

پاییز

نمونه

تﺮاﮐم

بﻴﻮﻣﺎس

بﻴﻮﻣﺎس%

تﺮاﮐم

بﻴﻮﻣﺎس

بﻴﻮﻣﺎس%

تﺮاﮐم

بﻴﻮﻣﺎس

بﻴﻮﻣﺎس%

تﺮاﮐم

بﻴﻮﻣﺎس

بﻴﻮﻣﺎس%

ﺳﺮاﺳﺘﻮدرﻣﺎ
ﮐﺎردیﻮم
آبﺮا
دریزﻧﺎ
ﭘﻴﺮﮔﻮﻫﻴﺪروبﻴﺎ
ﻫﻠﻮبﻴﺎ
بﺎالﻧﻮس
ﮔﺎﻣﺎروس

2570
1880
2670
20
6160
4070
2030
20
830
180
10

233/87
169/2
224/28
4/8
36/96
24/42
30/45
4/6
21/58
0/54
0/01

31/15
22/54
29/88
0/64
4/92
3/25
4/06
0/61
2/87
0/07
0/001

2670
2660
550
60
7970
5870
3320
20
1190
260
-

157/53
159/6
24/2
13/8
47/82
35/22
49/8
19/4
10/71
0/78
-

30/36
30/76
4/66
2/66
9/22
6/79
9/60
3/74
2/06
0/15
-

1640
880
550
90
12480
11780
3200
40
1590
350
30

109/88
62/48
39/95
21/6
74/88
70/68
105/6
22
39/75
1/05
0/03

19/73
11/22
8/79
3/88
13/45
12/69
18/96
3/95
7/14
0/19
0/005

2990
2010
700
60
7490
4740
3440
50
110
1300
230
60

615/94
203/01
91
15
44/94
43/44
72/24
0/45
113/3
49/4
0/69
0/06

49/90
16/44
7/37
1/22
3/64
2/30
5/85
0/04
9/18
4
0/06
0/004

ﻓﺮاواﻧﻲ ﮐل

20440

750/71

100

24570

518/86

100

32610

556/88

100

23180

1234/47

100

ﺧﺮچﻨگ

ﻧﺮیﻴس
ﻫﻴپﺎﻧﻴﺎ
ﻧمﺎتﻮد

بحث
بﺮرﺳﻲ ﭘﺮاﮐﻨﺶ ،تﺮاﮐم و زيتﻮده ﺟﻮاﻣﻊ ﮐفزي اطﺮاف حصﺎرﻫﺎي
ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎویﺎري درﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن از اﻫﺪاف طﺮح حﺎضﺮ بﻮد.

ﺟﻮاﻣﻊ ﮐفزي ﻧﻘﺶ ﻣﻬم و ویژهاي در اﻧﺘﻘﺎل اﻧﺮژي در اﮐﻮﺳﻴﺴﺘمﻫﺎي
آبﻲ دارﻧﺪ و ﻣطﺎﻟعﻪ این ﺟﻮاﻣﻊ ﻣعﻴﺎر ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ بﺮاي ارزیﺎبﻲ وضعﻴﺖ
اﮐﻮﻟﻮژیﻜﻲ یﻚ اﮐﻮﺳﻴﺴﺘم آبﻲ ﻣﻲبﺎﺷﺪ .آﻧﻬﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﻣعﺪﻧﻲ ﺷﺪن ﻣﻮاد
آﻟﻲ رﺳﻮبﺎت را اﻓزایﺶ داده و بﺎﻋﺚ تﻬﻮیﻪ رﺳﻮبﺎت ﻣﻲﮔﺮدﻧﺪ )Heilskov
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و  .)2001 ،Holmerﺷﺮایط ﻣﺨﺘﻠف اﮐﻮﻟﻮژیﻜﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋمق ،دﻣﺎ ،ﻓصل،
ﻣﻴزان ﻣﻮادآﻟﻲ و داﻧﻪبﻨﺪي رﺳﻮبﺎت بﺴﺘﺮ روي ﭘﺮاﮐﻨﺶ این ﻣﻮﺟﻮدات
ﻣﻮﺛﺮﻧﺪ ( .)2001 ،Nybakkeاین اﻣﺮ بﺎ یﺎﻓﺘﻪﻫﺎي حﺎضﺮ ﮐﺎﻣالً ﻣطﺎبﻘﺖ
دارد ،بﻪطﻮريﮐﻪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﮐفزیﺎن در ایﺴﺘﮕﺎه  1بﺎ بﺴﺘﺮ ﻣﺎﺳﻪاي ﮐمتﺮ
از ﺳﺎیﺮ ایﺴﺘﮕﺎهﻫﺎ بﻮد و بﻴﺶتﺮین درصﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺘعﻠق بﻪ ایﺴﺘﮕﺎه 3و
 5بﺎ بﺴﺘﺮ ﮔﻠﻲ بﻮد .در ﭘژوﻫﺶ حﺎضﺮ ﻣشﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﮐﻪ تغﻴﻴﺮات ﻓﺮاواﻧﻲ
ﺟﻮاﻣﻊ ﮐفزي بﻪطﻮر ﻣشﺨصﻲ از چﺮﺧﻪ زﻣﺎﻧﻲ و ﻣﻜﺎﻧﻲ تﺒعﻴﺖ ﻣﻲﮐﻨﺪ،
بﻪطﻮريﮐﻪ از بﻬﺎر تﺎ ﭘﺎیﻴز اﻓزایﺶ در ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣشﺎﻫﺪه ﺷﺪ و در ﻓصل
زﻣﺴﺘﺎن ﻣﺠﺪداً ﮐﺎﻫﺶ در ﻓﺮاواﻧﻲ ﮐل دیﺪه ﺷﺪ .بﻪطﻮريﮐﻪ در ﺟﺪول
 7ﻣشﺨص اﺳﺖ ،ﮐمتﺮین ﻓﺮاواﻧﻲ و تﻨﻮع ﮐفزیﺎن در دوره بﻬﺎر بﺎ 2044
ﻋﺪد و بﻴﺶتﺮین ﻓﺮاواﻧﻲ و تﻨﻮع در دوره ﭘﺎیﻴز بﺎ  3263ﻋﺪد بﻮد .بﻪﻧﻈﺮ
ﻣﻲرﺳﺪ ﮐﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﻓﺮاواﻧﻲ در ﻓصل زﻣﺴﺘﺎن بﻪﻋﻠﺖ ﮐﺎﻫﺶ ﺷﺪت ﻧﻮر
و دﻣﺎي آب و حﺘﻲ حﻀﻮر ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﻣﻬﺎﺟﺮ آبزي بﺎﺷﺪ .اﻣﺎ اﻓزایﺶ تﺎبﺶ
ﻧﻮر و دﻣﺎ بﺎ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺴﺘﺎن ،ﻣﻲتﻮاﻧﺪ دﻟﻴﻠﻲ بﺮ اﻓزایﺶ ﻓﺮاواﻧﻲ از بﻬﺎر
تﺎ ﭘﺎیﻴز بﺎﺷﺪ .این اﻣﺮ بﺎ یﺎﻓﺘﻪﻫﺎي ﻗﺮایﻲ و ﻫمﻜﺎران ( ،)1395تﺠﺮي و
ﻫمﻜﺎران ( )1392ﻫمﺧﻮاﻧﻲ دارد .ﻣﻮﺳﻮي و ﻫمﻜﺎران ( )1389در بﺮرﺳﻲ
ﮐﻪ روي ﻓﺮاواﻧﻲ و زيتﻮده ﻣﺎﮐﺮوبﻨﺘﻮزﻫﺎي ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ،
حﺪاﮐﺜﺮ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺎﮐﺮوبﻨﺘﻮزﻫﺎ را بﺎ  341ﻋﺪد در ﻣﺘﺮﻣﺮبﻊ در ﻓصل
تﺎبﺴﺘﺎن تﺎ حﺪاﻗل  199ﻋﺪد در ﻣﺘﺮﻣﺮبﻊ در ﻓصل زﻣﺴﺘﺎن بﻴﺎن ﮐﺮدﻧﺪ.
ﺳﻘﻠﻲ و ﻫمﻜﺎران ( )1391ﮐمتﺮین تﺮاﮐم را در ﻓصل زﻣﺴﺘﺎن بﺮابﺮ بﺎ
 29/25ﻋﺪد در ﻣﺘﺮﻣﺮبﻊ و بﻴﺶتﺮین تﺮاﮐم را ﻣﺮبﻮط بﻪ ﻓصل بﻬﺎر بﺎ
 4110ﻋﺪد در ﻣﺘﺮﻣﺮبﻊ بﻴﺎن ﮐﺮدﻧﺪ .بﺎ وﺟﻮد تفﺎوت در حﺪاﮐﺜﺮ ﻓﺮاواﻧﻲ،
در تمﺎم ﻣطﺎﻟعﺎت حﺪاﻗل ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺮبﻮط بﻪ زﻣﺴﺘﺎن بﻮد.
ﻣﻴﺮدار و ﻫمﻜﺎران ( )1388در بﺮرﺳﻲ ﭘﺮاﮐﻨﺶ و ﻓﺮاواﻧﻲ
ﻣﺎﮐﺮوبﻨﺘﻮزﻫﺎي ﺧﻮرﻫﺎي ﺷمﺎﻟﻲ اﺳﺘﺎن بﻮﺷﻬﺮ دریﺎﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ حﺪاﮐﺜﺮ
ﻓﺮاواﻧﻲ آنﻫﺎ در ﻓصل بﻬﺎر و حﺪاﻗل در ﻓصل ﭘﺎیﻴز بﻮد .این ﻧﺘﺎیﺞ
ﻋﻠﻲرﻏم تفﺎوت ﻣشﺨص ،بﻴﺎن ﻣﻲﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﺮاﮐﻨﺶ ﻣﻮﺟﻮدات ﮐفزي
و ﻓﺮاواﻧﻲ آنﻫﺎ را تﺎبعﻲ از ﺷﺮایط ﺟغﺮاﻓﻴﺎیﻲ ،بﺴﺘﺮ ،وضعﻴﺖ آب و
ﻫﻮایﻲ ،ﺟﺮیﺎﻧﺎت آبﻲ و بﺴﻴﺎري ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎي دیﮕﺮ ﻣﺘغﻴﻴﺮ اﺳﺖ.
بﺮرﺳﻲ ﻓﻮن ﮐفزي ﺳﻮاحل ﺟﻨﻮبﻲ دریﺎي ﺧزر ﻧشﺎن داد ﮐﻪ
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴن ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺎﮐﺮوبﻨﺘﻮزﻫﺎ در ﮐل ﺳﻮاحل دریﺎي ﺧزر بﻴن حﺪاﻗل
 4526ﻋﺪد در ﻣﺘﺮﻣﺮبﻊ درﻓصل تﺎبﺴﺘﺎن و حﺪاﮐﺜﺮ  7551ﻋﺪد در
ﻣﺘﺮﻣﺮبﻊ در ﻓصل ﭘﺎیﻴز ﻧﻮﺳﺎن داﺷﺖ (ﻫﺎﺷمﻴﺎن .)1377 ،از طﺮﻓﻲ
ﺷﺮیعﺘﻲ ( )1371در ﻣﻘﺎیﺴﻪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺎﮐﺮو بﻨﺘﻮزﻫﺎي ﻧﻮاحﻲ ﻏﺮبﻲ ﺧزر
ﻣﻴﺎﻧﻲ و ﺟﻨﻮبﻲ بﺎ ﻧﻮاحﻲ ﺷﺮﻗﻲ ﺧزر ﻣﻴﺎﻧﻲ و ﺟﻨﻮبﻲ تعﺪاد آنﻫﺎ را
 8093و  1151ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮبﻊ اﻋالم و در بﺨﺶ ﻏﺮبﻲ ﺧزر ﺷمﺎﻟﻲ
ﮐﻪ از ﻣﻨﺎطق ﮐمﻋمق ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲﺷﻮد ،تﺮاﮐم ﻣﻮﺟﻮدات ﮐفزي را
14874ﻋﺪد در ﻣﺘﺮﻣﺮبﻊ بﻪدﺳﺖ آورد .بﺎ ﻣﻘﺎیﺴﻪ ﻣطﺎﻟعﻪ حﺎضﺮ و
ﻣطﺎﻟعﺎت  20ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ،روﻧﺪ اﻓزایﺶ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﻮﺟﻮدات ﮐفزي در
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ﻣﻨطﻘﻪ ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن بﻪ اﺛﺒﺎت ﻣﻲرﺳﺪ ،بﻪطﻮريﮐﻪ ﻣطﺎﻟعﻪ حﺎضﺮ ﻧشﺎن
داد ،حﺪاﮐﺜﺮ تﺮاﮐم و ﻓﺮاواﻧﻲ ﮐل ﮐفزیﺎن در ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن ﻣعﺎدل
 32610ﻋﺪد در ﻣﺘﺮﻣﺮبﻊ در ﻓصل ﭘﺎیﻴز ﻣﻲبﺎﺷﺪ.
ﻣطﺎﻟعﻪ حﺎضﺮ ﻧشﺎن داد ،ﻓﺮاواﻧﻲ ﮐفزیﺎن بﺎ دور ﺷﺪن از حصﺎر
تﺎ ایﺴﺘﮕﺎه  3اﻓزایﺶ ﻧشﺎن داده و ﺳپس در ایﺴﺘﮕﺎه  4ﻣﺠﺪداً ﮐﺎﻫﺶ
ﻧشﺎن داده اﺳﺖ (ﺟﺪول .)7بﻪطﻮريﮐﻪ بﻴﺶتﺮین ﻓﺮاواﻧﻲ ﮐل ﮐفزیﺎن
در ایﺴﺘﮕﺎه  3بﻮد ( 2469ﻋﺪد) .ﻫمچﻨﻴن ﻣطﺎﻟعﻪ ﻧشﺎن داد ﮐﻪ بﻴن
ﭘﺮاﮐﻨﺶ ﻧﺮمتﻨﺎن ،ﮐﺮمﻫﺎ و ﺳﺨﺖﭘﻮﺳﺘﺎن بﻪتﺮتﻴب در ایﺴﺘﮕﺎه  2 ،3و 5
بﻮد (ﺟﺪول  .)4اﻓزایﺶ ﻓﺮاواﻧﻲ ﮐفزیﺎن بﺎ دور ﺷﺪن از حصﺎر ﻣﻲتﻮاﻧﺪ
دﻟﻴل آﻟﻮدﮔﻲ ایﺠﺎد ﺷﺪه در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ و بﺴﺘﺮ ﻣﻮﺟﻮد بﺎﺷﺪ.
از طﺮﻓﻲ اﻓزایﺶ ﺟﻨسﻫﺎي بﺎالﻧﻮس ،ﻧﺮیﻴس و ﻫﻴپﺎﻧﻴﺎ بﺎ دور ﺷﺪن از
حصﺎرﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﻲتﻮاﻧﺪ ﻧﺘﻴﺠﻪاي از ﺳﺎزﮔﺎري ﻣﻮﺟﻮدات بﺎ بﺴﺘﺮ
ﮔﻠﻲ بﺎﺷﺪ .بﻪطﻮريﮐﻪ بﺎ دور ﺷﺪن از حصﺎرﻫﺎ ،بﺴﺘﺮ از ﻣﺎﺳﻪاي بﻪ ﮔﻠﻲ
تغﻴﻴﺮ ﮐﺮد .بﺮاﺳﺎس ﻧﺘﺎیﺞ بﻴﺶتﺮین و ﮐمتﺮین ﻓﺮاواﻧﻲ بﻪتﺮتﻴب ﻣﺮبﻮط
بﻪ ایﺴﺘﮕﺎه  5و  1بﻮد .حﻀﻮر ﺧﺮچﻨگ در ایﺴﺘﮕﺎه  2و  5بﻪﻧﻈﺮ ﻣﻲرﺳﺪ
ارتﺒﺎط ﻧزدیﻜﻲ بﺎ ﻣﻴزان ﻣﺎدهآﻟﻲ در این ﻧﻘﺎط داﺷﺘﻪ بﺎﺷﺪ .بﻪطﻮريﮐﻪ
بﺎال بﻮدن ﻣﻴزان ﻣﺎدهآﻟﻲ در ایﺴﺘﮕﺎه  2ﻧﺘﻴﺠﻪاي از اﺛﺮ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ و
در ایﺴﺘﮕﺎه  5ﻧﺘﻴﺠﻪاي از ﻧﻮع بﺴﺘﺮ ﻣﻲبﺎﺷﺪ ).)2001 ،Nybakken
ﻧﺒﻮي و ﻫمﻜﺎران ( )1389و اﺟالﻟﻲﺧﺎﻧﻘﺎ و ﻫمﻜﺎران ( )1389بﻴﺎن ﮐﺮدﻧﺪ،
ﺟﻮاﻣﻊ ﮐفزي بﻪطﺮق ﻣﺨﺘﻠف در ﻣﻘﺎبل ﻗفسﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ
واﮐﻨﺶ ﻧشﺎن ﻣﻲدﻫﻨﺪ ﮐﻪ بﻴﺶ از ﻫمﻪ بﻪ ﻣﻴزان ﻣﻮادآﻟﻲ و ﻋﻨﺎصﺮ
ﻏﺬایﻲ بﺴﺘﮕﻲ دارد .بﻴﺶتﺮین ﻣطﺎﻟعﺎت بﺮ این ﻧﻜﺘﻪ تﺎﮐﻴﺪ دارﻧﺪ ﮐﻪ
اﺛﺮات ﻗفسﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن دریﺎیﻲ بﺮ ﻣﺤﻴط ،ﻏﻨﺎي ﻣﻮادآﻟﻲ در
زیﺮ ﻗفس اﺳﺖ .درصﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﮔﻮﻧﻪﻫﺎي ﮐفزي در ایﺴﺘﮕﺎهﻫﺎي ﻧمﻮﻧﻪ
بﺮداري و ﻓصﻮل ﺳﺎل ﻣﺘفﺎوت بﻮد .در بﻴن ﮔﻮﻧﻪﻫﺎي ﺷﻨﺎﺳﺎیﻲ ﺷﺪه
بﻴﺶتﺮین درصﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ بﻪتﺮتﻴب ﻣﺮبﻮط بﻪ دو ﺟﻨس ﭘﻴﺮﮔﻮﻫﻴﺪروبﻴﺎ
و ﻫﻠﻮبﻴﺎ ( %33/83و  )%26/25از رده ﺷﻜمﭘﺎیﺎن بﻮد .ﮐمتﺮین درصﺪ
ﭘﺮاﮐﻨﺶ ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺮبﻮط بﻪ ﻧمﺎتﻮد بﺎ  %0/1و ﮔﺎﻣﺎروس بﺎ  %0/05بﻮد.
بﺎ اینحﺎل بﻴﺶتﺮین ﮔﻮﻧﻪﻫﺎي ﺷﻨﺎﺳﺎیﻲ ﺷﺪه ﻣﺮبﻮط بﻪ ﺷﺎﺧﻪ ﻧﺮمتﻨﺎن
بﺎ ﺳﻪ ﺧﺎﻧﻮاده بزرگ ﮐﺎردیﺪه ،ﺳمﻴﻠﻴﺪه و دریزیﻨﻴﺪه بﻮد و ﮐمتﺮین ﮔﺮوه
ﻣﺮبﻮط بﻪ رده ﺳﺨﺖﭘﻮﺳﺘﺎن (ﮔﺎﻣﺎروس) بﻮد .حﻀﻮر ﮔﺎﻣﺎروس در ﻓصل
زﻣﺴﺘﺎن ﻧﻴز دﻟﻴل واضﺤﻲ از ﻋﺪم آﻟﻮدﮔﻲ و ﺷفﺎﻓﻴﺖ آب در این ﻓصل
بﻮد .ﻫمچﻨﻴن حﻀﻮر ﻧمﺎتﻮد در ایﺴﺘﮕﺎه  2بﺎ تﻮﺟﻪ بﻪ آﻟﻮدﮔﻲ بﻴﺶتﺮ
این ایﺴﺘﮕﺎه در طﻮل ﻧمﻮﻧﻪبﺮداري ،ﻣﻲتﻮاﻧﺪ ﻧشﺎﻧﻪاي از ﭘﺮاﮐﻨﺶ این
ﺟﻨس در ﻣﻜﺎنﻫﺎي بﺎ آﻟﻮدﮔﻲ بﺎال بﺎﺷﺪ .ﺷﺎیﺪ بﺎ تﻮﺟﻪ بﻪ اﻧﮕل بﻮدن
ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ بﺮاي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎویﺎري ﻧﺘﻴﺠﻪاي از حﻀﻮر ﮔﻮﻧﻪ در
ارتﺒﺎط بﺎ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎویﺎري بﺎﺷﺪ .طﺮﻓﻲ درﺳﺘﻜﺎراحمﺪي ()1386
ضمن بﺮرﺳﻲ و ﻣطﺎﻟعﻪ ﻣﺎﮐﺮوبﻨﺘﻮزﻫﺎي ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن ﻋﻨﻮان ﮐﺮدﻧﺪ،
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بﻴﺶتﺮین ﻓﺮاواﻧﻲ بﻪتﺮتﻴب ﻣﺮبﻮط بﻪ ﺳﺨﺖﭘﻮﺳﺘﺎن بﺎ،%34/59
ﺷﻜمﭘﺎیﺎن بﺎ  ،%24/31ﭘﺮتﺎران بﺎ  ،%22/65دوﮐفﻪايﻫﺎ بﺎ  %18/37و
ﻧمﺎتﻮدﻫﺎ بﺎ  %0/06بود .ﻣﻴزان ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺎﮐﺮوبﻨﺘﻮزﻫﺎ در ﻓصل ﭘﺎیﻴز
بﻴﺶتﺮ از ﻓصﻮل دیﮕﺮ بﻮده اﺳﺖ ( 44580/75ﻋﺪد در ﻣﺘﺮﻣﺮبﻊ) .ایشﺎن
بﻴﺎن داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻓﺮاواﻧﻲ و ﭘﺮاﮐﻨﺶ ﻣﻜﺎﻧﻲ (ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻓﺮاواﻧﻲ در
ایﺴﺘﮕﺎهﻫﺎي ﻧمﻮﻧﻪبﺮداري) و زﻣﺎﻧﻲ (تغﻴﻴﺮات ﻓﺮاواﻧﻲ در ﻣﺎهﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠف
ﻧمﻮﻧﻪبﺮداري) ﻣﻮرد بﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ بﻴﺎﻧﮕﺮ تﻮزیﻊ و ﭘﺮاﮐﻨﺶ ﻧﺎﻫمﮕﻮن
ﻣﺎﮐﺮوبﻨﺘﻮزﻫﺎ بﻪصﻮرت ﻣﻜﺎﻧﻲ و ﻓصﻠﻲ در ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن بﻮد .ﻧﺘﺎیﺞ حﺎضﺮ
ضمن تﺎیﻴﺪ تﺤﻘﻴﻘﺎت ﻓﻮق بﺎ ﻧﺘﺎیﺞ حﺎﺟﻲ ﻣﺮادﻟﻮ و ﻫمﻜﺎران ()1386
ﻧﻴز ﻣﻮاﻓق اﺳﺖ .طﺎﻫﺮي و ﻫمﻜﺎران ( )1386در بﺮرﺳﻲ بﻮمﺷﻨﺎﺳﻲ
ﺟمعﻴﺖ ﭘﺮتﺎران ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن ﻧشﺎن دادﻧﺪ ﮐﻪ بﻴﺶتﺮین زيتﻮده ﻣﺮبﻮط
بﻪ ﻓصل بﻬﺎر و ﮐمتﺮین زيتﻮده ﻣﺮبﻮط بﻪ ﻓصل زﻣﺴﺘﺎن اﺳﺖ .این
درحﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟمعﻴﺖ ﭘﺮتﺎران در ﻣطﺎﻟعﻪ حﺎضﺮ در ﻓصل تﺎبﺴﺘﺎن
ﮐمتﺮین ﻣﻴزان و در ﻓصل زﻣﺴﺘﺎن از بﻴﺶتﺮین ﻣﻴزان بﺮﺧﻮردار اﺳﺖ
(ﺟﺪول  .)8ﻋﻠﺖ تفﺎوت اوالً ﻣﺮبﻮط بﻪ ﻓﺮاواﻧﻲ بﻴﺶتﺮ ﭘﺮتﺎران در
ایﺴﺘﮕﺎهﻫﺎي ﻧمﻮﻧﻪبﺮداري در دو ﻓصل زﻣﺴﺘﺎن و ﭘﺎیﻴز و ﺛﺎﻧﻴﺎ وزن
اﻧفﺮادي بﻴﺶتﺮ آنﻫﺎ در ﻓصل زﻣﺴﺘﺎن اﺳﺖ .ﺳﻘﻠﻲ و ﻫمﻜﺎران ()1391
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴن ﮐل تﺮاﮐم ﻣﺎﮐﺮوبﻨﺘﻮزﻫﺎ را در ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن 2727±1303
ﻋﺪد در ﻣﺘﺮﻣﺮبﻊ و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴن زيتﻮده ﮐل را  88/9±22/93ﮔﺮم در
ﻣﺘﺮﻣﺮبﻊ بﻪدﺳﺖ آورد .ﻫمچﻨﻴن بﻴﺎن ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ دوﮐفﻪايﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ بﻪ
دیﮕﺮ ﻣﺎﮐﺮوبﻨﺘﻮزﻫﺎ بﻴﺶتﺮین ﻣﻘﺪار زيتﻮده و ﭘﺮتﺎران بﺎالتﺮین ﻣﻴزان
تﺮاﮐم را در تمﺎم ایﺴﺘﮕﺎهﻫﺎ داﺷﺘﻨﺪ .این در حﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣطﺎﻟعﻪ
حﺎضﺮ بﻴﺶتﺮین تﺮاﮐم ﻣﺮبﻮط بﻪ ﺷﻜمﭘﺎیﺎن و بﻴﺶتﺮین زيتﻮده ﻣﺮبﻮط
بﻪ ﻧﺮمتﻨﺎن بﻮد .ﻣﻮﺳﻮيﮐشﻜﺎ و ﻫمﻜﺎران ( ،)1388ﮐﻮﺛﺮي و ﻫمﻜﺎران
( )1388و ﻋﻘﻴﻠﻲ و ﻫمﻜﺎران ( )1393ﻧشﺎن دادﻧﺪ ﮐﻪ بﻴﺶتﺮین ﻓﺮاواﻧﻲ
در ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن بﻪتﺮتﻴب ﻣﺮبﻮط بﻪ ﺷﻜمﭘﺎیﺎن ،دوﮐفﻪايﻫﺎ و ﭘﺮتﺎران
ﻣﻲبﺎﺷﺪ .ﻣﻘﺎیﺴﻪ یﺎﻓﺘﻪﻫﺎي حﺎضﺮ بﺎ ﺳﺎیﺮین ﻣشﺨص ﻣﻲﻧمﺎیﺪ ﮐﻪ در
ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن و ﺳﻮاحل ﺟﻨﻮبﻲ دریﺎي ﻣﺎزﻧﺪران تﺮﮐﻴب ﻣﺎﮐﺮوبﻨﺘﻮزي
تﻘﺮیﺒﺎ ﻣشﺎبﻪ اﺳﺖ ،اﮔﺮچﻪ بﺎ تﻮﺟﻪ بﻪ ایﺴﺘﮕﺎهﻫﺎي ﻧمﻮﻧﻪبﺮداري در
ً
ﻣطﺎﻟعﺎت ﻣﺨﺘﻠف درصﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﮔﻮﻧﻪﻫﺎ ﻣﺘفﺎوت اﺳﺖ .بﻪطﻮرﮐﻠﻲ تفﺎوت
در ﻓﺮاواﻧﻲ و زيتﻮده ﮐفزیﺎن در ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠف را ﻣﻲتﻮان بﻪ ﻋﻮاﻣل
ﻣﺘعﺪدي از ﺟمﻠﻪ ﻣﻘﺪار ﻏﺬا ،ﻋمق آب ،ﻧﻮع بﺴﺘﺮ ،ﺷﺮایط ﻓﻴزیﻜﻲ و
ﺷیمﻴﺎیﻲ ﻣﺤﻴطزیﺴﺖ ،ﻣﻘﺪار ﻣﻮادآﻟﻲ ،تغﻴﻴﺮات بﻴﻮﻟﻮژیﻜﻲ ﻣﺜل رﻗﺎبﺖ
ﺷﻜﺎر و احﻴﺎء ﻣﺮتﺒط داﻧﺴﺖ (ﻧﻴﻜﻮیﻴﺎن1376 ،؛ ﻣﻮﺳﻮي و ﻫمﻜﺎران،
1389؛ ﺳﻠﻴمﺎﻧﻲراد و ﻫمﻜﺎران1390 ،؛ ﺳﻘﻠﻲ و ﻫمﻜﺎران1391 ،؛
تﺠﺮي و ﻫمﻜﺎران1392 ،؛ 1986 ،Grey؛  Heilskovو ،Holmer
2001؛  Currieو 2004 ،Small؛  Sarvankumarو ﻫمﻜﺎران.)2007 ،
در ﻣطﺎﻟعﺎت حﺎضﺮ بﻴﺶتﺮین تﺮاﮐم ﻣﻮﺟﻮدات در ایﺴﺘﮕﺎه  3و ﻓصل
ﭘﺎیﻴزبﻮد .این اﻣﺮ ﻧﺎﺷﻲ از بﺴﺘﺮ رﺳﻲ -ﺳﻴﻠﺘﻲ در
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ایﺴﺘﮕﺎه  3و ﺛﺒﺎت ﺷﻮري و دﻣﺎ در ﻓصل ﭘﺎیﻴز و زﻣﺴﺘﺎن بﻮد (ﺟﺪول .)6
بﺪیﻬﻲ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ تغﻴﻴﺮ در ﻣﺤﻴطزیﺴﺖ ﻣﺤﺪوده حصﺎرﻫﺎي
ﭘﺮورﺷﻲ بﻪتﺪریﺞ ﻣﻲتﻮاﻧﺪ در ﮐل ﻣﻨطﻘﻪ ﭘﺨﺶ ﺷﻮد .درﻧﺘﻴﺠﻪ آﻟﻮدﮔﻲ
ایﺠﺎد ﺷﺪه ﻣﻲتﻮاﻧﺪ ،آﺳﻴب وﺳﻴعﻲ بﻪ اﺟزاي زیﺴﺘﻲ اﮐﻮﺳﻴﺴﺘم وارد
ﮐﻨﺪ ،ازﺟمﻠﻪ ﺟﻮاﻣﻊ ﮐفزي ﮐﻪ ﻣﺘﺎﺛﺮ از ﺷﺮایط بﺴﺘﺮ ﻣﻲبﺎﺷﻨﺪ.
ﻣطﺎﻟعﺎت ﻧشﺎن داد ﮐﻪ ﮐمتﺮین ﻓﺮاواﻧﻲ در بﻴن ایﺴﺘﮕﺎهﻫﺎي ﻧمﻮﻧﻪبﺮداري
ﻣﺮبﻮط بﻪ ﺟﻨسﻫﺎي ﻧمﺎتﻮد و ﮔﺎﻣﺎروس بﻮد ﮐﻪ ﻣﻲتﻮاﻧﺪ دﻟﻴل بﺮ حﻀﻮر
اتفﺎﻗﻲ این ﮔﻮﻧﻪﻫﺎ بﺎﺷﺪ .دربﻴن ﻧﺮمتﻨﺎن حﻀﻮر ﺧﺎﻧﻮاده ﭘﻴﺮﮔﻮﻟﻴﺪه در
تمﺎﻣﻲ ایﺴﺘﮕﺎهﻫﺎ دﻟﻴﻠﻲ بﺮ ﻣﻘﺎوﻣﺖ این ﮔﻮﻧﻪ در بﺮابﺮ ﻋﻮاﻣل ﻣﺤﻴطﻲ
بﻮده و از طﺮﻓﻲ ﻓﺮاواﻧﻲ بﺎالي ﮔﻮﻧﻪﻫﺎي ﺷﻨﺎﺳﺎیﻲ ﺷﺪه در ایﺴﺘﮕﺎه 3
ﻣﻲتﻮاﻧﺪ دﻟﻴﻠﻲ بﺮ آﻟﻮدﮔﻲ و اﺛﺮﭘﺬیﺮي ﮐمتﺮ ﻧﺎﺷﻲ از ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ در ﻣﺤﻴط
ﻣﺤصﻮر در این ایﺴﺘﮕﺎه بﺎﺷﺪ و از طﺮﻓﻲ ﮐمتﺮین ﻓﺮاواﻧﻲﮔﻮﻧﻪﻫﺎ در ایﺴﺘﮕﺎه
 1و  2بﻮد ﮐﻪ ﺧﻮد دﻟﻴﻠﻲ بﺮ وﺟﻮد آﻟﻮدﮔﻲ بﻴﺶتﺮ این دو ایﺴﺘﮕﺎه ﻣﻲبﺎﺷﺪ.
ﻋﻠﻲرﻏم آﻟﻮدﮔﻲ ﭘﺎیﻴن ﻧﺎﺷﻲ از ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎویﺎري در ﻣﺤﻴط ﻣﺤصﻮر،
بﺎیﺪ تﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﮐﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎیﻲ ﮔﻮﻧﻪﻫﺎ ،زیﺴﺘﮕﺎهﻫﺎي آنﻫﺎ و ﻫمچﻨﻴن
بﺮرﺳﻲ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺟمعﻴﺖ ﮔﻮﻧﻪﻫﺎ بﺮاﺳﺎس روشﻫﺎي ﻋﻠمﻲ ،ﻣﻲتﻮاﻧﺪ ﻧﻘﺶ
ﻣﻬمﻲ در تعﻴﻴن وضعﻴﺖ ﮐمﻲ و ﮐﻴفﻲ تغﻴﻴﺮات بﻪوﺟﻮد آﻣﺪه داﺷﺘﻪ
بﺎﺷﺪ و این اﻣﺮ ﺧﻮد ﻣﻲتﻮاﻧﺪ ﻣﺪیﺮیﺖﻫﺎي الزم را ﺟﻬﺖ ﮐﻨﺘﺮل بﻪﻣﻮﻗﻊ
اﻋمﺎل ﮐﻨﺪ.

تشکر و قدردانی
از زحمﺎت و حمﺎیﺖﻫﺎي ﻣﺎﻟﻲ ادارهﮐل حفﺎﻇﺖ ﻣﺤﻴطزیﺴﺖ
اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن ،اداره ﻣﺤﻴطزیﺴﺖدریﺎیﻲ بﻨﺪرتﺮﮐمن ،ادارهﮐل ﻣﺎﻫﻴﺎن
ﺧﺎوریﺎري اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن آﻗﺎیﺎن دﮐﺘﺮ ﻣﻬﺎﺟﺮ ،دﮐﺘﺮ ﻋﻘﻴﻠﻲﻧژاد ،ﻣﻬﻨﺪس
روﺷن ،ﻣﻬﻨﺪس ﺟعفﺮيﻧژاد ،ﻣﻬﻨﺪس بﻴﺎﻧﻲ ،ﻣﻬﻨﺪس ﺧﻴﺮآبﺎدي ،ﻣﻬﻨﺪس
ﻣﻴﺮا ،ﻣﻬﻨﺪس ﺧزیﻨﻲ ،ﺳﺮﮐﺎرﺧﺎﻧم ﻣﻬﻨﺪس ﺳفالیﻲ و ﮐﻠﻴﻪ ﻋزیزاﻧﻲ
ﮐﻪ در این راه ﻣﺴﺎﻋﺪت ﻧمﻮدﻧﺪ ﻧﻬﺎیﺖ تشﻜﺮ و ﻗﺪرداﻧﻲ را دارم.
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