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چکیده
در این بررسي به منظور شناسایي فون ماهیان دریاچه پریشان نمونه گیري طي چهار فصل در سال  8911انجام گرفت .ماهیان بوسیله تور ثابت
صید گردیده و جهت شناسایي به آزمایشگاه دانشکده دامپزشکي دانشگاه آزاد اسالمي واحد کازرون منتقل شدند .نتایج بدست آمده نشان داد 3
گونه ماهي در دریاچه پریشان زیست مينمایند که به ترتیب میانگین فراواني عبارتند از ماهي دشت ارژني Capoeta barroisi persica
( ،)54/93±8/54ماهي برگ بیدي  ،)81/33±5/39( Chalcalburnus sellalحمري  ،)87/35±3/17( Barbus luteusکپور معمولي
 ،)81/13±3/54(Cyprinus carpioماهي لجن خوار  ،)85/83±8/35( Garra rufa obtusaماهي کاراس Carassius carassius
( ،)1/75±5/11مارماهي آب شیرین  ،)8/59±8/31( Mastacebelus mastacembelusماهي بیاح  )3/78±8/55( Liza abuو ماهي
شیربت  )3/78±8/55( Barbus grypusاست .همچنین بررسي درصد فراواني ماهيها به تفکیک فصول نشان داد که در فصل بهار ماهي
دشت ارژني ،در فصل تابستان ماهي برگ بیدي ،در فصل پاییز ماهي دشت ارژني و در فصل زمستان کپور معمولي باالترین درصد فراواني را
دارا بودند.
کلمات کلیدی :دریاچه پریشان ،فون ماهیان ،فراواني ماهیان

مقدمه
ماهیان بیشترین گونه را در بین مهرهداران داشته و تا کنون

هاي آبي از اهمیت و ارزش زیادي برخوردارند .همچنین با

حد ود  51333گونه از آنها شناسایي شده است که حد ود

وجود فشارهاي فزآیندهاي که در اثر رشد جمعیت بر منابع

 88433گونه از آنها در آبهاي شیرین زیست مينمایند.

محدود کنوني وارد ميشود ،نیاز مبرمي به شناخت هر چه

بررسي ماهیان در بوم سامانههاي آبي به جهت بررسي

بهتر خصوصیات آبزیان و محیط زندگي آنها احساس شده و

تکامل ،بوم شناختي ،رفتارشناسي ،حفاظتي ،مدیریت منابع

به منظور اعمال مدیریت صحیح ،شناخت بیولوژي و داشتن

آبي ،بهره برداري ذخایر و پرورش ماهي حائز اهمیت بوده

اطالعات کافي و مناسب در مورد آبزیان بسیار حائز اهمیت

[ ]83و در مطالعه شیالتي آبها ،قبل از هر چیز بررسي بر

است .با وجود وسعت زیاد ایران و وجود منابع آبي متنوع و

روي ماهیان صورت ميگیرد [ .]85به عبارتي شناسایي

فراوان چشمهها ،نهرها ،رودخانهها ،تاالبها ،دریاچههاي

ماهیان در بومسامانههاي آبي اولین قدم محسوب ميشود.

طبیعي و مصنوعي ،خلیجها و آببندانها ،مطالعات ماهي-

شناخت ،بررسي زیستشناختي و بومشناختي گونههاي

شناسي ناچیزي روي آنها صورت گرفته است [.]88

مختلف ماهیان در یک اکوسیستم آبي ،سبب حفظ و

دریاچه پریشان نیز یکي از دریاچههاي آب شیرین دائمي

بازسازي ذخایر آنها شده و در این راستا تمامي آنها

کشور بوده و غالب ماهيهاي موجود در آن به عنوان بخش

(اقتصادي و غیراقتصادي) به دالیل نقششان در اکوسیستم-

مهمي از منبع پروتئیني با ارزش ساکنین بومي منطقه
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محسوب ميشود [ ]4که ضرورت انجام بررسيهاي همه

استفاده گردید .روش صید بدین صورت انجام شد که رشته

جانبه در ارتباط با این بوم سازگان آبي را به خوبي آشکار

تورهاي گوشگیر ثابت به تعداد حدود  53رشته بصورت

ميکند .این مطالعه با هدف شناخت گونههاي موجود در

متوالي عمود بر خط نوار ساحلي دریاچه با استفاده از انواع

منطقه دریاچه پریشان ،درصد فراواني آنها و آشنایي با

ابزارهاي نگهدارنده بصورت ثابت به مدت  55ساعت در 5

وضعیت کنوني این گونه از ماهيها و مقایسه آن با تحقیقات

جهت شمال ،جنوب ،شرق و غرب دریاچه مستقر گردید

سالهاي گذشته انجام گرفته است.

[ .]1ماهیان پس از صید در محفظههاي حاوي فرمالین 83
درصد قرارداده شده و به آزمایشگاه آبزیان دانشکده

مواد و روش کار

دامپزشکي واحد کازرون منتقل گردیدند ومورد بررسي قرار

دریاچه پریشان در میان کوهستان فامور در  85کیلومتري

گرفتند .براي این منظور با ترازوي با حساسیت  3/8گرم

جنوب شرقي کازرون و  854کیلومتري غرب شیراز در طول

ماهي وزن شده و ابعاد ماهيها شامل طول کلي و ارتفاع

جغرافیایي " 48 45' 54و " 48 59' 43و عرض جغرافیایي

بدن با استفاده از خطکش و کولیس اندازهگیري شد .ماهي

" 53 55' 54و "53 51' 53واقع شده است .نمونهگیري از

با استفاده از کلیدهاي شناسائي ]87 ،84[ Bergو Coad

چهار ایستگاه شمال ،جنوب ،شرق و غرب دریاچه انجام

[ ]81 ،81در حد گونه شناسائي گردیده و نهایتاً تمام

گرفته است [ .]4جهت ارزیابي فراواني ماهیهاي دریاچه

اطالعات ماهي اعم از تعداد ماهي ،جنس و گونه ،طول کلي

پریشان در طول سال  8911با در نظر گرفتن تغییرات فصلي

و وزن به همراه تاریخ نمونهگیري در جداول مخصوصي که

اقدام به صید در هر چهار فصل انجام گرفت که در طي آن

به همین منظور تهیه شده بود ثبت شد.

گونههاي مختلف در نیمه میاني فصول بهار ،تابستان ،پاییز و

جهت بررسي آماري از روش میانگین براي یافتن میانگین

زمستان صید گردید .روش صید در هر چهار فصل در چهار

فراواني ماهیان در مجموع چهار فصل و آنالیز واریانس

منطقه از دریاچه با استفاده از تور ثابت ممکن شد .براي این

یکطرفه براي ارزیابي رابطه بین فراواني ماهیان با فصل

منظور از تورهاي گوشگیر به طول  81-58متر و عرض -1

نمونهگیري با استفاده از نرمافزار  SPSS 18بهرهگیري شد.

 7متر با جنس بافته نایلوني با اندازه چشمه گره تا گره
مجاور  53-43میليمتر و بافته گره دار با گره دوبل چپ
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شکل 8ـ وضعیت جغرافیایي دریاچه پریشان

نتایج
نتایج بدست آمده در این بررسي نشان داد  3گونه ماهي در

ندارد( .)p>3/34تصاویر  5تا  83ماهیان صید شده از

دریاچه پریشان زیست مينمایند که با توجه به میانگین

دریاچه پریشان را نشان ميدهد .نتایج بدست آمده از

فراواني به ترتیب عبارتند از ماهي دشت ارژني Capoeta

میانگین فراواني گونهها در طول دوره نشان داد ماهي دشت

 ،)54/93 ± 8/54( barroisi persicaماهي برگ بیدي

ارژني باالترین درصد فراواني ( )54/9 ± 8/54و ماهي بیاح

حمري

و شیربت از پایینترین درصد فراواني ()3/78 ±8/55

کپور

برخوردار بودند .نمودار  8میانگین فراواني گونههاي ماهي را

معمولي  ،)81/13 ± 3/54( Cyprinus carpioماهي لجن

در طول سال نشان ميدهد .نتایج به دست آمده به تفکیک

خوار  ،)85/83±8/35( Garra rufa obtusaماهي

فصول سال بدین ترتیب است:

کاراس  ،)1/75± 5/11( Carassius carassiusمارماهي

فصل بهار :در این فصل ماهي دشت ارژني باالترین درصد

آب شیرین Mastacembelus mastacembelus

فراواني( )95/4و مارماهي پایینترین درصد فراواني( )5/4را

( ،)8/59± 8/31ماهي بیاح  )3/78± 8/55( Liza abuو

به خود اختصاص دادند .در این فصل ماهي بیاح و شیربت

ماهي شیربت  .)3/78± 8/55( Barbus grypusجدول 8

صید نگردید.

تعداد ماهیان صید شده در چهار فصل سال را نشان ميدهد.

فصل تابستان :در این فصل ماهي برگ بیدي باالترین درصد

همچنین آنالیز واریانس یکطرفه نشان داد بین میزان فراواني

فراواني( )54و ماهي کپور معمولي پایینترین درصد

ماهیان و فصل نمونهگیري رابطه معنيداري وجود

فراواني( )4/94را نشان دادند در این فصل ماهي بیاح،

Chalcalburnus sellal
luteus

Barbus

(،)81/33±5/39
(،)87/35±3/17
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شیربت و مارماهي صید نگردید.

فصل زمستان :در این فصل ماهي کپور معمولي باالترین

فصل پاییز :در این فصل ماهي دشت ارژني باالترین درصد

درصد فراواني ( )53و ماهي بیاح و مارماهي پایین ترین

فراواني ( )94/51و ماهي شیربت پایینترین درصد فراواني

درصد فراواني ( )5/14را نشان دادند .در این فصل ماهي

( )9/55را دارا شدند .در این فصل ماهي بیاح و مارماهي

شیربت صید نگردید .نمودار  5درصد فراواني گونههاي

صید نگردید.

ماهي را در فصول مختلف سال نشان ميدهد.
جدول 8ـ تعداد ماهیان صید شده در فصول مختلف سال  8911از دریاچه پریشان
گونه ماهی

زمستان

پاییز

تابستان

بهار

83

7

3

5

Cyprinus carpio

7

5

83

1

Barbus luteus

حمري

3

8

3

3

Barbus grypus

شیربت

5

5

1

9

Carassius carassius

کاراس

5

9

85

1

Chalcalburnus sellal

برگ بیدي

5

7

7

1

Garra rufa obtusa

لجن خوار

8

3

3

8

Mastacmbelus mastacmbelus

8

3

3

3

Liza abu

1

88

83

3

Capoeta barroisi persica

94

98

47

53

جمع کل875 :

شکل 5ـ ماهي حمري Barbus luteus
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کپور معمولي

مارماهي
بیاح
دشت ارژني
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شکل 9ـ ماهي شیربت Barbus grypus

شکل 5ـ ماهي کاراس Carassius carassius

شکل 4ـ ماهي کپور معمولي Cyprinus carpio
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شکل 7ـ ماهي دشت ارژني capoeta barroisi persica

شکل 1ـ ماهي برگ بیدي Chalcalburnus sellal

شکل 1ـ ماهي لجن خوار Garra rufa obtuse

شکل 3ـ ماهي بیاح Liza abu
33
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شکل 83ـ مارماهي آب شیرین Mastacembelus mastacembelus
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نمودار 8ـ میانگین فراواني ماهيهاي صید شده در دریاچه پریشان درطول سال
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نمودار 5ـ درصد فراواني ماهيهاي صید شده در دریاچه پریشان در فصول سال
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بحث
در بررسي حاضر مجموعاً  3گونه ماهي دشت ارژني ،ماهي

است .طبق بررسي که توسط علیزاده ثابت ( )8915بر روي

برگ بیدي ،حمري ،کپور معمولي ،ماهي لجنخوار ،ماهي

شناسایي ماهیان رودخانه جراحي در استانهاي کهگیلویه و

کاراس ،مارماهي آب شیرین ،ماهي بیاح و ماهي شیربت

بویر احمد و خوزستان انجام گرفت  3خانواده لجنخوار

صید گردید که از خانوادههاي کپورماهیان ،رفتگرماهیان و

خاردار ( ،)Bagridaeرفتگرماهیان (،)Balitoridae
(،)Cyprinidae

مارماهیان بوده و میانگین درصد فراواني آنها به ترتیب 8/54

کپورماهیان

،81/13±3/54 ،87/35 ±3/17 ،81/33± 5/39 ،54/93±

(،)Heteropneustidae

 3/78 ±8/55 ،8/59 ± 8/31 ،1/75±5/11 ،85/83±8/35و

(،)Mastacembelidae

 3/78±8/55بود .در بررسيهاي انجام شده بر روي دریاچه

گامبوزیا ( ،)Poeciliidaeگربهماهیان ( )Siluridaeو

پریشان مي توان به بررسي مال الهي ( )8911و وثوقي و

سیسوریده ( )Sisoridaeصید شده و ثبت گردیدند که 81

همکاران ( )8941اشاره نمود [ 3و  .]85محققین اخیر موفق

جنس و  51گونه را شامل ميشوند [.]1

به صید  7گونه ماهي شدند که شامل ماهي لجن خوار 3/73

در تحقیقاتي که توسط مشکاني و همکاران ( )8915به

درصد ،ماهي دشت ارژني  54/13درصد ،ماهي حمري 9/53

منظور شناسایي ماهیان قناتهاي بخش مرکزي شهرستان-

درصد ،ماهي برگ بیدي  7/53درصد ،ماهي بوتک 53/93

هاي بیرجند صورت گرفت  5گونة سیاه ماهي )Capoeta

درصد و ماهي شیربت  54/13درصد ميباشد که داراي

( fuscaوگونه گل چراغ ) (Garra rossicaکه متعلق

اختالفاتي با مطالعه حاضر دارد از جمله اینکه فراواني ماهي

به خانواده کپور ماهیان هستند شناسایي گردید [.]83

شیربت به شدت افزایش یافته است اما برخي دیگر مانند

ابراهیمي ( )8913به منظور شناسایي ماهیان رودخانههاي

حمري و برگ بیدي افزایش فراواني را نشان ميدهند ،ضمن

دائمي حوضة آبریز جازموریان (استان کرمان) مجموعاً 118

اینکه در این مطالعه مارماهي آب شیرین و بیاح و کپور

عدد ماهي مورد بررسي قرار داد که شامل  5راسته9 ،

معمولي را نیز به ماهیان صید شده اضافه نمود که البته گونه

خانواده و  1گونه ميشوند و عبارتند از Cyprinus

اخیر جزء ماهیان بومي دریاچه محسوب نميگردد .در

،Gurra persica ،Cyprinion watsoni ،carpio

مطالعه مال الهي ( 83 )8911گونه ماهي صید گردید که از

Carassius auratus yibelio

Capoeta

نظر گونهها و فراواني ماهیان نزدیکي بیشتري با این مطالعه

 damascinaاز خانوادة Nemacheilus ،Cyprinidae

دارد و اختالف در تنوع گونه هاي صید شده آن مربوط به

 sp.از خانواده  Cobitidaeکه این دو خانواده متعلق به

ماهي گامبوزیا ميباشد .بنظر ميرسد تغییرات ایجاد شده در

راسته  Cypriniformesميباشند و Channa gachua

ترکیب گونهاي ماهیان بین مطالعه وثوقي و همکاران

از خانواده  Channidaeمتعلق به راسته Channiformes

( )8941و این مطالعه و مطالعه مالالهي ( )8911بدلیل

است [ .]8عباسي و همکاران ( )8917در شناسایي و بررسي

معرفي برخي گونههاي غیربومي و ازدیاد بيرویه آنها و از

پراکنش ماهیان رودخانه سیاه درویشان (حوزه تاالب انزلي)

طرفي صید قاچاق ماهیان دریاچه باشد .البته تغییرات آب و

تعداد  93گونه و زیرگونه ماهي از یازده خانواده دهانگرد

هوایي را نیز نباید از ذهن دور داشت .بررسيهاي متعدد

ماهیان ،اسبله ماهیان ،رفتگرماهیان ،کپورماهیان شگماهیان،

دیگري نیز تا کنون بر روي منابع آبي کشور انجام گرفته

تاسماهیان ،سوفماهیان ،گامبوزیاماهیان ،آزادماهیان ،اردك-
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(،)Mugilidae
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شناسایي فون ماهیان بومي و ...

ماهیان و گاوماهیان صید نمودند .کپورماهیان داراي  53گونه

 -9اسکندري ،غ ،.سبزعلیزاده ،س ،.دهقان مدیسه ،س،.

بوده و بیشترین فراواني  34/3را دارا بودند [ .]1در جنوب

میاحي ،ي .8917 .ساختار ماهیان در دریاچه سد دز .مجله

غرب کشور اسدي و همکاران ( 83 )8913گونه از 4

پژوهش و سازندگي ،امور دام و آبزیان شماره  ،15صفحات

خانواده و  88جنس را در تاالب هویزه [ ،]5اسکندري و

.855-853

همکاران ( 85 )8917گونه از  9خانواده را در دریاچه سد

 -5بوراني ،م ،.نظامي ،ش ،.حسن زاده کیابي ،ب.8913.

دز [ ]9و هاشمي و همکاران ( 84 )8913گونه را در تاالب

زیست سنجي و پویایي جمعیت ماهي کاراس تاب انزالي.

شادگان گزارش نمودهاند [ Hussein .]89و همکاران

صفحات .8-5

( )5337در بخش عراقي تاالب هویزه گزارش نمودند که
بیشترین تعداد به گونههاي ماهي بیاح با  57/73درصد و بعد

 -4دهقاني ،ع .8915 .اکوسیستم تـاالب پریشـان ،انتشـارات

از آن کاراس با  88/14درصد و حمري  51/97درصد و

نقش مهر 435 ،صفحه.

شلج ( )Aspius varaxبا  1/18درصد تعلق داشته است

 -7صیاد بوراني ،م ،.نحني نژاد ،د .8919 .ارزیابي ذخایر

[ Mohamed .]53و همکاران ( )5331در همین منطقه

ماهیان دریاچه مخزني سد ماکو .مجله علمي شیالت ایران
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