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  دهیکچ
ـ چآن از روابـط پی  انآبزی رذخای کهحالیگشته در  نعجیی التشی تي خزر با فعالیاجنوبی دری هنفر در حاشی هامیلیونزندگی  اکولـوژي   دهی

ـ هاوپزوتای کغذایی با استفاده از تکنی رهمناطق مختلف در ارتباط با طول زنجی انماهی دصی زانمطالعه می نبرخوردار هستند. در ای  داري پای
 اشـهر، کی ،در مناطق آسـتارا، هشـتپر، انزلـی    الني استان گیهاهپراستخوانی در  انده ساله ماهی دصی نیانگ. میدبررسی گردی تروژنکربن و نی

مصـرف   ناولـی  عنـوان به )Cerastoderma glucaum(صدف  15تروژننی زوتوپای رغذایی با مقادی رهطول زنجی .شدلنگرود و چابکسر بررسی 
 جموجودات باالي شبکه محاسبه شد. نتـای  نوانعبه Alosa braschnokowiو شگ ماهی براشنکویی  (Sander lucioperca)کننده، ماهی سوف 

 در و )‰-7/21( نآسـتارا کمتـری   در C 13δمقـدار داشـته اسـت.    دارمعنـی از مناطق مختلف تفـاوت   مبنا N15δو  C13δمقدار نشان داد که 
 نچابکسـر کمتـری  و  اشـهر یک منـاطق  در و )‰ 7/5( نیشـتر در آسـتارا بی  N15δمقـدار   کـه حـالی بـود در   نیشتریب) ‰ -1/20( چابکسر

با شاخص طـول   انماهی دصی زانمناطق بود. اگر چه می راز سای شتري بیدارمعنیشکل هب اشهرکی هغذایی در ناحی رهیزنج طول. بود) ‰ 2/4(
   .دانست تکم اهمی ري بازسازي ذخایهاترا در فعالی انماهی چهتوان نقش رهاسازي بداشته نمی خوانیهمشبکه غذایی در مناطق مختلف 

  

 
  

  ماهی  دصی ،، سطح تروفیتروژنکربن و نی دار،پای زوتوپای: يدیلک يهاواژه
  

 
 
 

  
  
  

  

 دانشگاه تهران یعیدانشکده منابع طب ستیز طیمح یگروه مهندس .1

  بندر انزلی ،ي داخلیهابسازمان تحقیقات و آموزش کشاورزي، موسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور، پژوهشکده آبزي پروري آ. 2
  a.hamidian@ut.ac.ir :یکیترونکال پست اتبات،کم مسئول :*
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  مقدمه
خاص، وسعت، وجـود منـابع    ییایجغراف تیخزر با موقع يایدر

هـا، دلتاهـا و   جیو خلـ  هـا بقابل توجه نفت و گاز، وجود تـاال 
 انیـ مچـون ماه نادر ه ییهاهو گون ياقتصاد انیوجود انواع ماه

 يهـا هاچـ یدر نیفردتـر هاز منحصر ب یکیو فک خزر،  ياریخاو
خـط   لـومتر یک 4400. از حـدود  گـردد میبسته جهان محسوب 

) 4قـرار گرفتـه (   رانیآن در ا لومتریک 820خزر،  يایدر یساحل
 النیاســتان گــ یســاحل يهــاباز آن جــزء آ یمــیکــه حــدود ن

خـزر بـا    يایـ در ینوبج هینفر درحاش هامیلیون یشد. زندگبامی
 انیـ ماه ریذخـا  یابیـ گشـته اسـت. ارز   نیعجـ  یالتیشـ  تیفعال

 یدر برخـ  ار دیسواحل کاهش ص نیخزر در ا يایدر یاستخوان
بوده کـه   ییهاهدرصد آن مربوط به گون 95نشان داده که  هاسال

ـ 5و  3به بستر دارند ( ياهیتغذ دیشد یوابستگ طـور  ه). ساالنه ب
نفـر در   7000توسـط حـدود    یمـاه تـن   4000متوسط حدود 

ـ گـردد. م یمـ  دیصـ  النیپره استان گـ  يهایتعاون در  دیصـ  زانی
 دیمنـاطق صـ   یبرخـ  درمناطق مختلف متفاوت بوده و  يهاهپر

ا شـده  هـ یتعـاون  نیـ از ا يتعـداد  یلیبه تعط یمنته یاندك ماه
فعال  النیدر استان گ 1375در سال  يادیپره ص 74است. تعداد 

. افـت یکـاهش   1390دسـتگاه در سـال    57اد بوده کـه بـه تعـد   
ـ    هیدر ناح شده عمدتاً لیتعط يهاهپر  یحدفاصل آسـتارا تـا انزل

ـ در یاسـتخوان  انیماه دیص تواقع شده بودند. نوسانا خـزر   يای
 20شده که اعمـاق تـا    ریتفس ياهیحول محور ارتباطات تغذ زین

)، در 8و  7( ییمنـابع غـذا   یو فراوان ياهمتر به لحاظ تنوع گون
  .کند فایا یخزر نقش اساس يایدر انیماه دیتول

 يمهـم بـرا   يابـزار  عنـوان بـه  داریـ پا يهاوپزوتیا یبررس
مطــرح شــده اســت.  ییایــموجــودات در یمطالعــه بــوم شناســ

موجودات را در  یی) سطح غذاN15δ( 15تروژنین داریپا زوتوپیا
آن انعکـاس دهنـده    رییمشخص کرده و تغ ییغذا رهیداخل زنج

 و 14باشد (یم ییغذا رهیطول زنج انگریب ایه قابل دسترس طعم
ـ و پا ییغـذا  رهی). طول زنج25 همـواره از   هـا اکوسیسـتم  يداری

ان بـا  تومیبوده و  يدر عرصه اکولوژ زیموضوعات چالش برانگ
 رهیطول زنج نییو تع تروژنین داریپا زوتوپیاستفاده از سنجش ا

اسـتفاده   یی). کارآ17د (کر یرا بررس ستمیاکوس يداریپا ،ییغذا
ـ پا زوتوپیاز روش ا  یکـ یسـطح تروف  نیـی در تع تـروژن ین داری

تشـابهات   ياهیتغذ يهاهکه با داد دهیمشخص گرد کامالً هاهگون
 ي) الگـو 26( ن. وندرزنـدن وهمکـارا  را نشان داده است يادیز

کانـادا بـا    يهاهاچیرا در در ییغذا رهیو طول زنج ییروابط غذا
ارائه دادند. در مطالعه آنهـا طـول    داریپا يهاوپزوتیاستفاده از ا

ـ  يدر ارتبـاط بـا غنـا    ییغـذا  رهیجزن و گسـتره منطقـه    ياهگون
کـه طـول    یمشخص شده مناطق نی). همچن26( دیگزارش گرد

ـ و تـراکم کفز  هیاول داتیدارند از تول یمتفاوت ییغذا رهیزنج  انی
 ). 16برخوردار هستند ( یمتفاوت

مناطق مختلف در ارتباط با  انیماه دیص زانیمطالعه م نیا در
 نیـی تع يقرار گرفته است. بـرا  یمورد بررس ییغذا رهیطول زنج
وندرزنـدن و  ارائه شده توسط  يالگو و مبنا ییغذا رهیطول زنج
 زوتــوپی) بهــره گرفتــه شــده کــه داشــتن ا27و  26( همکــاران

ـ   بامی يضرور مبنا تروژنین موجـودات   وپیشـد. تغییـرات ایزوت
ـ ز یزیسـت  طیقبال تغییرات محـ  لید کننده درتو بـوده و نـرخ    ادی

ــابرابامــیپــذیري نیتــروژن در آنهــا ســریع برگشــت  نیشــد، بن
موجوداتی که طول عمر و اندازه بزرگتري داشته و کمتـر تحـت   

، هـا صدفتغییرات فصلی کوتاه مدت هستند مثل برخی از  تأثیر
). 26ند (اهمحسوب شد بناشاخص بهتري از ایزوتوپ نیتروژن م

 زوتوپیتري از امناسب هیاساس مصرف کنندگان اولیه نما نیبر ا
 نیتـر نیمطالعه پائ نیدر ا .)26 و 23، 15، 14دهند (یمبنا ارائه م
 Cerastodermaمصرف کننـده صـدف    نیاول یعنی ییسطح غذا

glucaum النیگرفته شده که در همـه سـواحل اسـتان گـ     درنظر 
 ییحلقـه بـاال   عنـوان بـه سوف  یماه نی). همچن20( اردحضور د
 1شد (بامی یو شکارچ خواریگونه ماه کیگرفته شده که  درنظر

خزر فراوان نبوده و بـه   يایسوف در تمام مناطق در ی). ماه11 و
 اتیبا دارا بودن خصوصـ  ییبراشنکو یگونه شگ ماه لیدل نیهم
 گرفته شد.  درنظر زی) ن28 و 12( يخواریماه

 
 هاروش و مواد

  استان  يهاهدر پر یاستخوان انیماه دیص نیانگیم یبررس نیا رد
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  )سیستم متریک براساسجغرافیایی  (واحد و ماهیان در حاشیه جنوب غربی دریاي خزر هاصدف بردارينمونهمناطق  .1شکل 

  
مورد اسـتفاده قـرار گرفـت. آمـار      1391تا  1380از سال  النیگ
) در نیهـر تـا فـرورد   هـر سـال (م   دیفصول صـ  کیبه تفک دیص

 نیهمچنـ  الن،یاسـتان گـ   التیش دیمعاونت ص یاطالعات ویآرش
 نیانگیـ موجـود بـود. م   یداخل يهابآ يپرور يآبزپژوهشکده

لنگرود  اشهر،یک ،یشش منطقه آستارا، هشتپر، انزل براساس دیص
 براسـاس  زیـ ن ییغـذا  رهیطول زنجشده و  یو چابکسر سامانده

 ). 1د (شکل شش منطقه مذکور محاسبه شدن

 يهاروش، C. glucaum صدف يهاهنمون آوريجمع يبرا
متر مورد  20تا عمق  یساحل يهابخشدر  بردارينمونهمختلف 

 ،یسـاحل  یبـا دسـت در نـواح    آوريجمـع استفاده قرار گرفت. 
متـر مربـع) و   یسـانت  400گـراب (  نیـ استفاده از دسـتگاه ون و 

 در متـر میلـی  6تـا   5/0متر و چشمه  3(طول  یترال کف دنیکش
 هـا روشجملـه   از آن تـر، قیـ عم یمختلف) در نواح يهابخش

ـ  شگاهیبودند. در آزما و  یشسـته شـده و پوسـته آهکـ     هـا هنمون
در  یعضـالن  يهـا بخش. بازو و دیجدا گرد یگوارش يهابخش

 24مـدت   يبراگراد سانتیدرجه  70و در آون  ياهشیظروف ش
از  ییو شگ براشنکوسوف  یساعت خشک شدند دو گونه ماه

 يهامکاناز  نانیپس از اطم یمناطق مورد بررس یمحل يبازارها
برداشـته شـده و در    انیماه یشدند. عضله بخش پشت هیته دیص

درجـه   70ساعت در آون  48تا  24مدت  يبرا ياهشیظروف ش
پـس از پـودر شـدن بـا      هـا هنمون هیخشک شدند. کل گرادیسانت

شـده و   نیگرم تـوز یلیم یک زانیم قلع به ياهیهاون، در قوط
 سیویـ دانشـگاه د  یزوتـوپ یا شـگاه یبه آزما یزوتوپیا زیآنال يبرا
نمونه بـا اسـتفاده از    يسازارسال شدند. آماده کایآمر يایفرنیکال

) انجام 25 و 24، 22، 21، 19، 18مندرج در مقاالت ( يهاروش
پـس از احتـراق کامـل     یزوتـوپ یسـنجش ا  شگاهیدر آزماگرفت. 

کـربن و   یزوتـوپ یا يهـا نسبت تروژن،یکربن، ن ي، محتواهاهنمون
ـ گرد نییتع PDZEuropaبا دستگاه مس اسپکت مدل  تروژنین . دی

ـ    براساسکربن  زوتوپیا ریمقاد -V یالمللـ  نیمقـدار اسـتاندارد ب

PDB تــروژنیمقــدار اســتاندارد ن براســاس تــروژنین زوتــوپیا و 
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  تعاونی پره استان گیالن هايشرکتتوسط  1391تا  1380ي هاسالی در میانگین صید ماهیان استخوان .2شکل 

  

  
 لیاز رابطه ذ ییمحاسبه سطح غذا يبراشده است.  انیاتمسفر ب

ـ  براسـاس مبنـا   تـروژن ین زوتـوپ یاستفاده شد که در آن ا  نیاول
ــده   ــرف کنن ــیمص ــد یعن و  Cerastoderma glucaumف ص
و شـگ   Sander luciopercaسوف  یماه ییمصرف کننده نها

نـد.  اهگرفته شد درنظر Alosa braschnokowi ییبراشنکو یماه
ـ پا تروژنین زوتوپیا رییمقدار تغ 4/3 بیرابطه ضر نیدر ا  داری

) بـوده  27 و 26، 14شـد ( بامی يدهر سطح نسبت به سطح بع
  است.  

 
و  هـا زوتـوپ یدار بـودن ا و آزمون تفـاوت معنـی   سهیمقا يبرا

هـا از  مناطق، بعد از نرمال کـردن داده  نیب ییغذا رهیطول زنج
دانکـن   نیانگیزوج م سهیو آزمون مقا طرفهیک انسیوار زیآنال

  .دشاستفاده 

    جینتا
نشان داد 1391تا  1380 يهاسال یط دیآمار ص لیو تحل هیتجر

در اطراف منطقه دستک در  دیص نیانگیم نیشتریب ) که2(شکل 
ر سال وجود داشـته در  تن د 120از  شیبا ب اشهریک هیشرق ناح

ـ در چنـد نقطـه از ناح   دیصـ  زانیم نیکمتر کهحالی هشـتپر و   هی
 يهـا هتن مشاهده شـده اسـت. پـر    10کمتر از  زانیلنگرود به م

ــ ــماه دیرتبــه دوم را در صــ یمســتقر در اطــراف بنــدر انزل  انی
  ). 2داشتند (شکل  یاستخوان
و  مقدار کربن نیانگینشان داد که م یزوتوپیسنجش ا جینتا

سـوف بـوده و    یاز مـاه  شـتر یب يبراشـنکو  یشگ ماه تروژنین
ود. شـ مـی  دهیکربن آن د ي) در محتوا>05/0p( دارمعنیتفاوت 

 یدر ماه N15δو  C13δ کهيطورهمتفاوت بوده ب یزوتوپیا ریمقاد
 N15δ قدارسنجش شده است. م يبراشنکو یاز ماه شتریسوف ب

و شـکل   1ند (جدول اهنشان داد دارمعنیدر سه موجود تفاوت 
 منـاطق  در و) ‰ 7/5( نیشـتر یدر آستارا ب مبنا N15δ). مقدار 2
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   ي مورد بررسی از سواحل استان گیالنهاهي پایدار و محتواي کربن و نیتروژن نمونهاوپایزوت. 1جدول 
  ).شندبامی) >p 05/0( دارمعنیهاي همگن در سطح (حروف بیانگر گروه

 Cerastoderma  گونه 
glucaum 

Alosa 
braschnokowi 

Sander 
lucioperca 

  13  15  20  تعداد نمونه
  یارعانحراف م ± میانگین محتواي کربن (میکروگرم)
  حداقل -حداکثر

a 2/146± 6/285  
555 -8/85  

b 2/156±3/638  
9/871-5/398  

a 1/189± 3/453  
762 -2/149  

  اریعم انحراف ± نیانگیم محتواي نیتروژن(میکروگرم)
 حداقل -حداکثر 

a 9/34 ± 7/66  
5/18-7/130  

b 1/39 ± 2/148  
4/218-5/106  

b 4/53 ± 2/127  
3/196- 26  

 C13δ )0%( اریمع انحراف ± نیانگیم   
 حداقل -حداکثر

8 ± 21-  
9/19- - 3/27-  

4/1 ± 3/21-  
3/19- -4/23-  

6/1 ± 6/20 -  
9/17- -7/24-  

N15δ )0%( اریمع انحراف ± نیانگیم  
  حداقل -حداکثر

a 6/0 ± 85/4  
6- 5/3  

b 2/1 ± 3/11  
7/12- 5/9  

c 6/0± 6/12  
2/13-1/11  

  
 
 

 
15و نیتروژن 13ي پایدار کربنهاوپایزوت براساسي مورد بررسی از سواحل جنوب غربی دریاي خزر هاهموقعیت گون .3شکل 

  

  

 
 دارمعنـی  تفـاوت  و بـوده ) ‰ 2/4( نیو چابکسر کمتر اشهرکی
)05/0p<شده است. مقدار  دهیدآنها  نیب زی) نN15δ يریگاندازه 

نشان ندادند دار یمختلف تفاوت معن اطقاز من یشده در دو ماه
)50/0p> ــدار ــاه N15δ). مق ــنکو  یدر م ــگ براش ــتارا  ییش آس

است.  افتهیتر مقدار آن کاهش یشرق یبوده و در نواح نیشتریب
مقـدار آن   کهطوري بهسوف متفاوت بوده  یدر ماه N15δمقدار 
از مناطق هشتپر و لنگرود  شتریب اشهریو ک یسوف انزل یدر ماه

  C. glucaumدر صـدف   مبنـا  C13δ ). مقدار4است (شکل  ودهب
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 در موجودات مورد بررسی از مناطق مختلف سواحل استان گیالن 15و  نیتروژن 13ي پایدار کربنهاوپمقدار ایزوت .4شکل 

 
ــه در آ    ــوده ک ــاوت ب ــف متف ــاطق مختل ــر از من ــتارا کمت  نیس

بوده وتفاوت  نیشتربی) ‰ -1/20( چابکسر در و) ‰ -7/21( 
ـ >50/0p( دارمعنی ).  4آنهـا مشـاهده شـده اسـت (شـکل       نی) ب

 خـوانی هـم  مبنا C13δبا مقدار  ییبراشنکو یدر ماه C13δمقدار 
شـده اسـت    دهیـ شـده د  ادیمناطق  نیب دارمعنیداشته و تفاوت 

متفـاوت داشـته    تیسوف وضع یدر ماه C13δ). مقدار 4(شکل 
ـ  دارمعنـی تفـاوت   کهطوري به در منـاطق مختلـف    ریمقـاد  نیب

ـ مشاهده نشد. مقدار آن از م ـ   مبنـا  C13δ زانی و  یدر منـاطق انزل
هـد. از طـرف   دمی انرا نش خوانیهملنگرود کمتر بوده که عدم 

و  اشهریکمتر از ک یسوف در منطقه انزل یماه C13δمقدار  گرید
  ).4(شکل  شدجش لنگرود سن

سـوف در   یبراسـاس مـاه   ییغـذا  رهیـ طـول زنج  محاسبه
ـ   نیکمتر و نیشتریمختلف خزر نشان داد که ب ینواح همقـدار ب
 دارمعنیوجود داشته و تفاوت  هشتپر و اشهریک هیدر ناح بیترت

)05/0p<براسـاس   رهیـ شده است. طول زنج دهیآنها د نیب زی) ن
 امـا نقـاط بـوده    ریاز سـا  شـتر یب اشهریدر ک زین ییشگ براشنکو

   ).5) وجود نداشته است (شکل <p 05/0( دارمعنیتفاوت 

  
  بحث 

ـ یا ریمقاد یبررس نیدر ا ـ پا يهـا وپزوت ) و C13δ( 13کـربن  داری
تفاوت نشان داده  گریکدیمناطق با  ی) در برخN 15δ( 15تروژنین

ــکل   ــت (ش ــاوت  4اس ــود تف ــی). وج ــربن دارمعن ــا 13ک   مبن
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  دو ماهی سوف و شگ براشنکویی در مناطق مختف سواحل استان گیالن براساسجیره غذایی طول زن .5 شکل

 
 

کننده مناطق داشته چرا که  هیاز متفاوت بودن منابع تغذ تیحکا
مختلف  هیاول منابعاز  ییغذا میرژ یبیکربن منشاء تقر زوتوپیا

) را کیـ بنت ای کیدور از ساحل، پالژ ای یآب، ساحل ای ی(خشک
 کیـ حضـور   انگریـ ممکن اسـت ب  C13δ رییند. تغکمیمشخص 

 N15δدر  رییــکــه تغ یباشــد در حــال دیــدر تول یعامــل خــارج
 ییغـذا  رهیـ انعکاس دهنده طعمه قابـل دسـترس در طـول زنج   

در مطالعه کمـو   یزوتوپیا ریمقاد ریی). تغ25 و 15، 14شد (بامی
 یمکـان  راتییـ مشاهده شده است. آنهـا تغ  زی) ن15و همکاران (

و کـربن را در مصـرف کننـدگان     تـروژن ین يهاوپزوتیا ریقادم
کردنـد.   یرسـوب بررسـ   یو در مواد آل یساحل يهابتاال هیاول
مصرف کنندگان سـاکن در   C13δآنها نشان داد که  یبررس جینتا

 کـه حـالی بـوده در   یساحل یاز نواح کمتردور از ساحل  ینواح
N 15δ ـ  دارعنـی منداشـته اسـت. تفـاوت     يرییـ گونه تغچیه  نیب
مهرگان مناطق مختلف سواحل یو ب انیدر ماه تروژنین زوتوپیا

 کــهحــالیمشــاهده شــد در  زیــ) ن24در مطالعــه شــروود و رز (
  نداشته است. یکربن تفاوت زوتوپیا

 یدر سه موجود مـورد بررسـ   N15δ دارمعنیوجود تفاوت  

 یهما کهطوري بهآنها را نشان داده  یتفاوت سطح تروف یخوببه
 ری). تفـاوت مقـاد  3س قـرار گرفتـه اسـت (شـکل     أسوف در ر

 زیـ ) ن18( گـر ید یدر بررسـ  ییغـذا  ییدر سطوح باال یزوتوپیا
مطالعـه   نیـ . در ااسـت آنها بـوده   ییدهنده تنوع منابع غذانشان

شـگ   یمـاه  يبـرا  رهیو طول زنج N 15δریمقاد اریانحراف از مع
تنوع اقالم  انگریکه ب )5 و 4، 3 يهابوده (شکل ادیز ییبراشنکو

 یاز نظر فراوان انیانواع شگ ماه یطور کلهشد. ببامیآن  ییغذا
خـزر دارنـد.    يایـ در یاسـتخوان  انیـ ماه دیرتبه چهارم را در ص

در سـواحل   (Alosa braschnikowi) یمـاه شگ  هیتغذ یبررس
ــدر ــزر ( يایـ ــل آذ 12خـ ــه گـ ــان داد کـ ــ) نشـ ــاه نیـ  یمـ

(Atherina caspia)  ــدود ــ 6/78حـ ــاه ددرصـ ــاو مـ  یو گـ
(Neogobius fluviatilis)  نیـ ا ییغـذا  میرژ درصد 2/18حدود 

کپور  ان،یگاو ماه ریسا ان،یماه لکایداده است. ک لیرا تشک یماه
داده بودنـد. بـا    لیرا تشـک  یمـاه  نیا ییاقالم غذا ریو کفال سا
شـگ   تـوان ی) مـ 29 و 13، 6، 1( نیآتـر  ییغـذا  میتوجه به رژ

چهـارم قلمـداد نمـود.     ایـ کننده سـوم   را در زمره مصرف یماه
) نشان داد کـه  1و همکاران ( یسوف توسط عباس هیتغذ یبررس
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 انیـ درصد ماه 13و  29 بیترتهب انیماه لکایو ک یماه نیگل آذ
در رتبـه   انیو کفال ماه یو گاو ماه دهدا لیخورده شده را تشک

را  انـواع طعمـه   یفراوان ینسب رییتغ نیاند. آنها همچنبوده يبعد
ـ     انیـ در معده سوف ماه مشـاهده   یمنـاطق شـرق و غـرب انزل

و طـول   15N يبـاال  اریـ فوق انحراف از مع حاتیکردند. با توض
ـ قابـل توج  ییشگ براشـنکو  یدر ماه رهیزنج بـوده چـرا کـه     هی

) حلقه مصرف کننـده دارد  نیدوم ای( نیبه اول يشتریب یوابستگ
  گرفته است.را در بر  يترعیوس ییغذا فیسوف ط کهحالیدر 

 یزوتـوپ یا يهـا هکه اشاره شد متفاوت بودن نشان طورهمان
) در 5و  4 يهـا (شـکل  یدر غرب و شرق منطقـه مـورد بررسـ   

بـه حـوزه    یکلـ  یکننده قـرار دارد. نگرشـ   هیارتباط با منابع تغذ
ـ  دمینشان  یمناطق مورد بررس ییایجغراف  يهـا ههد کـه رودخان
 تـر، هطـول کوتـا   تـر، کچـ کو زیاز گستره حوزه آبخ یغرب هیناح
کمتـر برخـوردار بـوده و     یعوامـل انسـان   اتتـأثیر و  ادیز بیش

ـ  ریدارند. سا يترمطلوب یفیک تیوضع و  یمناطق همچون انزل
 ) عمـدتاً 10برخوردارند ( یفیضع یفیک تیکه از وضع رودسفید

 يبرخوردار بـوده و مـواد مغـذ    يترعیوس اریبس زیاز حوزه آبخ
وارد منـاطق   یصـنعت و  یر از اماکن مسـکون را با گذ يترفراوان
 يهـا ان اذعـان نمـود کـه شـاخص    تـو مـی نند. کمیخود  یمصب

ـ ولوژیب تیفیک ،ياهتنوع گون لیاز قب کیاکولوژ ) و 10آب ( کی
 یمنطقه مورد بررسـ  یانی) بخش م5(شکل  ییغذا رهیطول زنج

  قرار دارد.  یو تاالب انزل رودسفیددو حوزه  ریفراگ تأثیرتحت 
 گریکـد یدر اکثـر منـاطق بـا     ییغـذا  رهیـ چه طول زنج راگ

 یاستخوان انیماه دیص جینتا سهیمقا ینداشته ول دارمعنیتفاوت 
ــ) و طــول زنج2(شــکل  ــاًی) تقر5(شــکل  ییغــذا رهی ــوع ب  ین

ـ ماه شـتر یهـد. ب دمیرا نشان  خوانیهم شـده توسـط    دیصـ  انی
 یسبادارند اما مدل من يخواريکفز ییغذا میرژ یساحل يهاهپر
ارائـه   انیـ ماه دیصـ  زانیثر در مؤم انیبر ارتباط تراکم کفز یمبن

ـ است. مسائل حل نشـده در زمـان حاضـر بـا تغ     دهینگرد  راتیی
 سـت یتر شده و مشـخص ن دهیچیخزر پ يایدر ستمیاکوس عیسر

 کیـ پالژ ایـ  يزبستر يهاهگون یتنوع و فراوان رییکه با فرض تغ
. شـواهد  ابـد ییم رییتغ هنچگو انیمختلف ماه يهاگروه یفراوان

ـ  ياریبس ریاز کاهش ذخا تیحکا انـدك   شیو افـزا  هـا هاز گون
درصد از کل  75 یطور کلهداشته است. ب هاهاز گون گرید یبرخ
از خـانواده شـگ    ییهـا هخزر شامل گون يایدر انیماه تیجمع
 یهستند که در سواحل جنـوب  انیماه و گاو انیماه کپور ان،یماه
ـ  ییبـه تنهـا   انیـ و کفال ماه دیسف یخزر ماه يایدر  90از  شیب

  ).5 و 2هند (دمی لیرا تشک یاستخوان انیماه دیدرصد ص
 کیخـوانی شـمات  ) هـم 8( همکارانو  یرزاجانیمطالعه م در

 بـه وجـود داشـته    انیبین ذخایر کفزیان و مقدار صید ماه یمثبت
شـامل   کـوچکی  يهـا بخشدر  انیکفز تودهزي نهیشیب کهطوري

 هیاز ناح ياهکیو بار انزلی تاالب روبرويهشتپر،  -قه آستارامنط
ینظـر مـ  ه. بدیگرد شاهدهرود مپل تا رودخانه رودسفید مصب 

وجود  رهیو طول زنج انیکفز تودهزي نیب خوانیهم ینوع رسد
ـ  زیکه مطالعه حاضر ن داشته باشد چرا  رودسـفید و  یمناطق انزل

 ییدر حد بـاال  زیآستارا ن هیداشته و ناحرا  رهیطول زنج نیباالتر
ـ  یمنـاطق مصـب   انیکفز یقرار داشته است. بررس  يهـا هرودخان

حاصـل از   جیبا نتا انیکفز ی) نشان داد که فراوان9( النیاستان گ
 بهکامل داشته است  خوانیهمسوف  یمنتج از ماه رهیطول زنج
 اشـهر، یدر منـاطق ک  بیـ ترتهب انیکفز یفراوان نیشتریب کهطوري
چنـد تفـاوت    لنگـرود و هشـتپر وجـود داشـته هـر      ،یانزل بندر
  مناطق مشاهده نشده است. نیب دارمعنی

و  رهیـ کـه ارتبـاط طـول زنج     آیکن و همکاران تحقیقی در
منـاطق   داتیـ شده بود، تفاوت تول یمناطق بررس هیاول داتیتول
 اتیو کمتر با خصوص ییسطوح غذا یکم يهابا شاخص شتریب
) 26( گـر ید ياه. در مطالعـ )16( تبط دانسته شده اسـت مر یفیک

 هـا هاچیو گستره در ياهگون يبا غنا ییغذا رهیچه طول زنج اگر
ـ  يقو هیداشته، اما نما باطارت و طـول   هـا هاچـ یدر در دیـ تول نیب
 یمنـاطق مصـب   انیـ کفز یمشاهده نشده است. در بررسـ  رهیزنج

ـ  9( النیاستان گـ  يهاهرودخان ـ نما براسـاس  ياه)، تنـوع گون  هی
ـ  نریو -شانون منـاطق بـوده امـا     ریکمتـر از سـا   یدر منطقه انزل

. در محاسـبات  تمناطق مشاهده نشده اس نیب يدارمعنیتفاوت 
مسـتتر بـوده    ییشـبکه غـذا   يهاهحلق هیکل ییغذا رهیطول زنج

نبـوده   یکاف جینتا ریتفس يبرا انیتنها شاخص تنوع کفز نیبنابرا
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ـ ن انیـ هـا و ماه پالنکتون نظیرها روهگ ریو الزم است تنوع سا  زی
  وجود ندارد.   يلحاظ گردد که در مورد آنها اطالعات مستند

 يهـا بخـش در  انیـ ماه یفصـل  دیقابل ذکر آنکـه صـ   نکته
از عوامـل   يارینبوده و تابع بسـ  هیمختلف تنها در ارتباط با تغذ

 آب ، جریـان آب ، دمايدریایی جریانات نظیر يو رفتار یطیمح
 نیهمچن د،یو استفاده از ابزار مناسب ص ادانی، مهارت صشیرین

 ریذخـا  يبازسـاز  يهـا تیفعالشد. بامی انیماه یمثل دیرفتار تول
مهم در نوسانات  یعامل عنوانبه ریاخ يهاههد یط رانیا التیش
و کپور در کنار مسائل  دیسف یهمچون ماه انیاز ماه یبرخ دیص

سـال   20 یگذار باشد. طتأثیراند وتمیمطرح شده که  کیاکولوژ
ـ  یبچه ماه اردیلیم 2گذشته حدود  بـه   یمنتهـ  يهـا هدر رودخان

 ي). هنگـام رهاسـاز  5 و 2شـده اسـت (   يخزر رهاسـاز  يایدر
آن  نیبوده که مهمتـر  لیدر انتخاب رودخانه دخ يعوامل متعدد

 يهـا به کارگاه یکیو نزد يآب رودخانه و دور تیو کم تیفیک
ـ تکث يهـا اطالعات موجود در کارگاه براساس. شدبامی ریتکث  ری

حـدود   یطور نسـب هگردد که بیعوامل سبب م نیا الن،یاستان گ
در داخل  النیشده در استان گ يرهاساز انیدرصد ماه 60تا  40

کـه در فصـل    ردیـ صـورت گ  سفید رودو رودخانه  یتاالب انزل
 ییالگـو  نیبرخوردارند. چن يترآب مطلوب تیاز کم يرهاساز

منطقه مورد  یانیم یرا در نواح يریتکث انیماه شتریب دیص زانیم
در  وفس یماه عدم حضور) سبب شده است. 2(شکل  یبررس
تا  4 شتریباشد چراکه ب لیدل نیهماند بهتومی زیمناطق ن ياریبس
 يرهاسـاز  ی)، در تاالب انزل11شده ( دیتول یبچه ماه ونیلیم 6

  وند. شمی
  

  یکل يریگجهینت
در مناطق مختلف با شـاخص   انیماه دیص زانیم یبررس نیا در

نقـش   دیـ داشته، امـا نبا  خوانیهمآن مناطق  ییغذا رهیطول زنج
ـ فعال یرا ط انیبچه ماه يهمچون رهاساز یعوامل  يبازسـاز  تی
مناطق  دیص زانیکه در م نگرفت چرا درنظر رانیا التیش ریذخا

  دارد.  ترشیب قیبه تحق ازیبوده که ن تأثیرگذارمهم و 
  

  يگزارسسپا
اسـتان   التیشـ  دیاز همکاران محترم معاونـت صـ   لهیوسنیبد 
از خـانم   نید. همچنشو یتشکر م دیخاطر ارائه آمار صهب النیگ

 وسیو خانم مـات  اینيفرهاد يآقا ،يساجد يو آقا یانیدکتر غاز
  ود.شمینمودند تشکر  يهمکار شاتیکه در انجام آزما
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