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  ها ترین یافته مهم
 هاي گلستان و مازندران و  در خصوص فوك خزري مشاهدات حاکی از افزایش حضور در ابتداي فصل سرد در استان

 . باشد تر در سواحل غربی دریاي خزر میشدیدماي سردلیل  باشد که به ان گیالن میانتهاي فصل سرما در است

 ها و تخریب زیستگاه دانست   حضور ساالنه سمور در رودخانهتوان  را می که دلیل آنبود کمی متفاوت اي وضعیت سمور رودخانه
 . شود ادان می مشاهده بیشتر توسط صیهاي انسانی و متعاقباً اي و حضور سمور در زیستگاه که منجر به ترك زیستگاه رودخانه

 هاي گذشته و به  ها در سال  عدم یادآوري مشاهدات گونهتوان ناشی از هاي اخیر را می طعی در سالافزایش مشاهده مق
  .    سپاري آنها دانستخاطر

 هاي مشاهده شده مبین این مطلب است که از فصل پاییز تا بهار بیشترین مشاهده سمور  هاي فصلی گونه بررسی
اي در سواحل  هاي گلستان، مازندران و گیالن بوده که بیانگر نوعی مهاجرت فصلی و منطقه ترتیب در استان اي به رودخانه

   .باشد جنوبی دریاي خزر از شرق به غرب می

 پستاندار آبزي، دریاي خزر، فوك، سمور، محیط زیست  :هاي کلیدي واژه

  92-311-16  شماره شناسهبا  یقاتیطرح تحق :افتهیمنبع 
 

اکبر هدایتی، سمیه نمرودي، حسن رضائی، محمد فروهر واجارگاه، عبداهللا اراضی، محمـدجواد          سیدعلی :)گان(نویسنده
 وثاقی، علینقی مقصودلو

در ) Lutra lutra(و سمور آبی ) Phoca caspica(ش فوك خزري بررسی شرایط اکولوژیکی، تولیدمثلی و پراکن :عنوان
  هاي آبریز آن  سواحل جنوبی دریاي خزر و حوزه

  92-311- 16 :شماره

 25/3/1394 :تاریخ

    علمیهاي کوتاه یافته

computer
persian
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  اهمیت موضوع
هاي صنعتی و  بهاي اکتشاف و صادرات نفت، ورود فاضال  از جمله مناطقی است که فعالیتاکوسیستم دریاي خزر

دار  هاي جانوري از جمله ماهیان خاوري، ورورد شانه رویه از گونه برداري بی کشاورزي حاوي فلزات سنگین، صید و بهره
   .ر این دریاچه و جانوران ساکن درآن وارد کرده استینظ هاي غیربومی لطمه سنگین بر پیکر بی خزر و گونه

هاي اخیر   در سالباشد و میز سواحل شمالی دریا تا سواحل ایران در سراسر دریاي خزر ا پراکندگی فوك خزر
هاي  و همچنین آلودگیویروس دیستمپر سگی رویه، تلفات ناشی از  متحمل صدمات زیادي ناشی از صید بی

المللی حفاظت از طبیعت و منابع  هایی است که توسط اتحادیه بین از گونهمحیطی شده است و به همین جهت  زیست
)IUCN (به آناز بین رفتن  شاخص است و یک گونه شنگ یا سگ آبی. در معرض خطر معرفی شده استعنوان گونه  به 

هاي راس هرم غذایی است و از بین رفتن آن نشانه تخریب محیط  کند، چون جزء گونه نوعی حیات انسان را تهدید می
   .هاست زیست سایر گونه

  )شرح مساله(مقدمه 
 تنها پستانداري است که در دریاي خزر زندگی  وها  نماینده خانواده فوكباشد  میبومی دریاي خزرکه  خزريفوك 

هاي اخیر   در سالباشد و می تا سواحل ایران آن از سواحل شمالی این دریادر سراسر  يپراکندگی فوك خزر. کند می
یک صیاد ماهیخوار  فوك. محیطی شده است هاي زیست رویه و همچنین آلودگی متحمل صدمات زیادي ناشی از صید بی

نواحی تولید . باشد  کیلکا میهاي ماهی است که سیکل زندگی کوتاه دارند و اساساً   وابسته به گونه آنغذاي اصلی و است
   .باشد زمستان میمثل در مثلی تحت شرایط مطلوب تولید دوره تولید و مرکز، شرق و شمال دریاي خزرآن  یمثل

تاکنون در  اناین حیوحضور  . خانواده راسوهاست راسته گوشتخوارن وحیوانی از) سمور آبی( شنگ یا سگ آبی
مناطق مختلف ایران از جمله تهران، گیالن، مازندران، گرگان، اصفهان، فارس، خوزستان، آذربایجان و لرستان گزارش 

ها و استخرهاي پرورش ماهی با  ها، تاالب هاي آبیاري، دریاچه ها، نهرها، کانال  اطراف رودخانه آن زیستگاه.شده است
کردستان تا خوزستان،  ناطق سیستان تا شمال خراسان، مازندران تا آذربایجان،پراکندگی از م پوشش گیاهی مناسب

   .باشد یا می اروپا، شمال آفریقا، آس،پراکنش جهانی  و از نظرفارس، چهارمحال، اصفهان و تهران
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  ) و سایر مستنداتلها، جداو مشتمل بر شکل(اطالعات تکمیلی 

  
  تعداد فوك خزري مشاهده شده به تفکیک سال در استان گلستان

  

  
  تعداد فوك خزري مشاهده شده به تفکیک سال در استان مازندران

  

  
  تعداد فوك خزري مشاهده شده به تفکیک سال در استان گیالن
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  ) و سایر مستنداتها، جداول مشتمل بر شکل(اطالعات تکمیلی 

  
  اي مشاهده شده به تفکیک سال در استان گلستان سمور رودخانهتعداد 

  

  
  اي مشاهده شده به تفکیک سال صید در استان مازندران تعداد سمور رودخانه

  

  
  اي مشاهده شده به تفکیک سال در استان گیالن تعداد سمور رودخانه


