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 مقدمه

 ینواحدر  یجزر و مد نیب طقهکه در من حرّا هایسامانهبوم       

با ارزش  یساحل مناطق وجزقرار دارند،  یریگرمسمهیو ن یریگرمس

 هایسامانهبوم .(2009و همکاران،  Pengباشند )میباال  یشناختبوم

پناهگاه، عنوان می باشد و به انیآبز از یمختلف یهاگروه ستگاهیز حرّا

 یهااز گونه یادیتعداد ز یزیرو تخم یمحل نوزادگاه ه،یمحل تغذ

 (.2005و همکاران،  Manson) آیندشمار میی بهتجار ریو غ یتجار

 (Hara Biosphere Reserve) حرّا کرهستیز گاهرهیذخ در مثال عنوانبه

 یدو گونه مهم تجار یزیرمکان تخم سامانهاین بوم ،فارسجیدر خل

 (Lutjanus johni) یمعمول یسرخو و (Pampus argenteus) دیسف حلوا

 یبرا( Ecosystem services) یستمیخدمات اکوس دگاهید از. است

 یبرا یعنوان منبعبه یلحاظ اقتصادبه هانهسامابوم نیا ز،یانسان ن

 زی(، دارو و نحرّا اهانیدام از برگ گ ی)چوب و غذا یجنگل داتیتول

 هاآن دیفوا از (.2008و همکاران،  Krauss) ندیآیشمار مبه انیآبز دیص

چرخه  زیو ن شیبه محافظت از سواحل در برابر فرسا توانیم نیچنهم

 ینقش مهم یساحل یهایکه در کاهش آلودگاشاره نمود  یمواد مغذ

 انیاز آبز یمهم اریگروه بس یکفز مهرگانیب درشت. کنندیم فایا

کنند یم فایا مانگرو سامانهبوم ییدر شبکه غذا یهستند که نقش مهم

حضور خود  ریتحت تأث سازگانبوم نیو مواد را در ا یانرژ انیو جر

 نیانقش  نیترمهم (.2006و همکاران،  Nordhaus) دهندیقرار م

 ییغذا رهیدر سطح اول زنج هیاول داتیتول نیارتباط ب واقع، درگروه 

کنار  در(. Macintosh ،1980) ها در سطوح باالتر استکنندهو مصرف

 ییایدر هایسامانهبوم یداریسالمت و پا درگروه  نیاکه  ینقش مهم

اثرات  یبررس یراب ندهینما کیعنوان ها بهاز آن کنند،یم فایا

 (.Brey ،2012) شودیاستفاده م زین هایو آلودگ یطیمح هایتنش

 تیاز وضع توانندیدر حرکت، نم تیمحدود لیدلنخست به رایز

در امان باشند.  افتدیآب و رسوبات اتفاق م تیفیک یکه برا ینامساعد

بر تنوع، ساختار  میطور مستقبه تواندیم یرونیب راتییتغ یاز طرف

و همکاران،  Shojaei) بگذارد ریها تأثعملکرد آن زیاجتماعات و ن

 یهاباعث پاسخ یدر سطح فرد ،یانسان و یعیطب یهاتنش (.2015

ساختار  ،که در موارد مزمنیشود. درحالیم یکیولوژیزیمختلف ف

 گیردیقرار م هاتنش نیا ریتاث تحت اجتماعات ختیشناستیز

(Rambouts  ،3201و همکاران.) اثرات مخرب  ریاخ یهاسال در

باعث  میاقل راتییتغ نیچنشدن و هم یصنعت ،یتوسعه مناطق ساحل

و همکاران،  Walters)شده است  هامانگرو سالمت  دیتهد ایو  بیتخر

 یمانگروها %50 حدود گذشته سال 50 یط کهیطوربه(. 2008

فارس و  جیچند در خل هر (.Alongi ،2002) اندرفته نیب از جهان

با ارزش  هایسامانهبوم نیا بیتخر زانیاز م یقیعمان آمار دق یایدر

سالمت دهد که یشواهد نشان م یول ،گذشته وجود ندارد یهادر سال

 ،ینفت یهایآلودگ مانندی انسان زایآسیب یهاتیفعال ریتاث تحت هاآن

 شدتبه گردشگریو صنعت  یخانگ یهافاضالب  ،یپروریآبز عیصنا

 های مانگرو، لزومسامانهبا توجه به اهمیت باالی بوم .شودمی دیتهد

ها و در پیش گرفتن اقدامات مناسب برای حفاظت  مطالعه دقیق آن

 عبارتند حاضر قیتحق اهدافها بسیار مهم است. در همین راستا از آن

 در حرا سامانهبوم یکفز مهرگانیب درشت یهاگونه ییشناسا( الف :از

 اجتماعات ساختار و زیستیتنوع یبررس (ب طبل و ریبندرخم منطقه دو

و مقایسه آن در زیستگاه دارای پوشش گیاهی و فاقد  مناطق نیا در

 از استفاده با سامانهبوم سالمت تیوضع یبررس( ج و پوشش گیاهی

 کره حرا.گاه زیستشناختی در ذخیرههای مختلف بومشاخص

 

 هامواد و روش

طبل  حرای سامانهبوم یبردارمنطقه نمونه: یبردارنمونه منطقه       

عنوان که به بود ریبندر خمحرای مردو در و  قشم رهیجز شمالدر 

 نیتریشمال در منطقه نیا. شودیحرا شناخته م کرهستیز رگاهیذخ

 وسعت. است شده واقع هند انوسیاق در مانگرو پراکنش حد

 حدود که است لومترمربعیک 107 دودح رانیا در مانگرو یهاجنگل

 تنها. (Danehkar ،2001) دارد پراکنش قشم منطقه در آن درصد 62

 Avicenniaگونه حرا  مطالعه موردمانگرو در منطقه طبیعی گونه 

marina  رشد یمد و جزر یباال مناطق در اغلب گونه نیباشد. ایم 

و همکاران،  Shahraki) است متر 6 تا 3 هاآن متوسط ارتفاع و کندیم

 روز در بار دو صورتبه منطقه نیدر ا یو مد جزر میرژ(. 2016

(Semidiurnal) که منطقه دو بار جزر و دو بار مد  یمعن نیاست. به ا

متر و در حالت  3تا  1 نهیکه در حالت کم کندیرا در روز تجربه م

مورد  منطقه (.Reynolds ،2002)متر ارتفاع دارد  4تا  3 نهیشیب

 سال در متریلیم 200 ریز بارش متوسط با یابانیب یمیمطالعه اقل

 ریتبخ باعث زمستان در دیشد یبادها و تابستان در باال یدما. است

 در واحد 39 یباال یشور باعث که شودیم سال در متر 2 تا 1

منطقه  یهااز بخش یاریدر بس (Part Per Thousand) =PPTهزار

 .(1)شکل  (2010و همکاران،  Sheppard)ت مورد مطالعه شده اس

از بزرگ  یبردارنمونه: هانمونه شناساییو  یبردارنمونه       

 4و  ریدر منطقه بندر خم ستگاهیا 4) ستگاهیا 8در  یکفز مهرگانیب

انجام شد.  یمد و جزربین  طقهدر منطقه طبل( و در من گرید ستگاهیا

در  ستگاهیدر هر منطقه، دو ا یبردارنمونه ستگاهیمجموع چهار ا از

که در واقع منطقه ( Vegetated) حرا یاهیگ پوشش یدارامنطقه 

در   گرید ستگاهیو دو ا است( Pneumatophore) واجد نماتوفورها

قرار  (Creek bank) مانگرو یاطراف نهرها یبستر گل هیناح
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 25*25) رسوبات از یمشخص مقطع سطح ،ایستگاه هر درداشتند. 

 یشد. رسوبات حاو یبردارنمونه متریسانت 25عمق  بهمتر(  یسانت

توسط  ،یمتریلیم 5/0الک  یپس از شستشو بر رو یکفز یهانمونه

 یجانورشناس شگاهیآزما به ییشناسا جهت و شده ثابتدرصد  70 الکل

 .شدند منتقل تهران دانشگاه
 

 محاسبه منظوربه: ها و تجزیه و تحلیل آماریبررسی شاخص       

 وینر-شانون شاخص از هاستگاهیا در یکفز مهرگانیب بزرگ یستیزتنوع

 ABC (Abundanceشاخص  سهیمقا یبراچنین استفاده گردید. هم

Biomass Comparison )ینمودار فراوان مختلف از یهاستگاهیا نیب 

 یباال تودهیز یکه منحن یزماندر این شاخص . شداستفاده  تودهیز

 یدارد. درحال یترسالم طیشرا سامانهبوم رد،یگیقرار م یفراوان یمنحن

 یدارا سامانهبومتوده باشد فراوانی باالی منحنی زی یکه اگر منحن

 هانمودار که یموارد در (.Warwick ،1986) است ایآشفته طیشرا

 نیب و متوسط سامانهبوم سالمت طیشرا باشند داشته یپوشانهم هم با

دو  نیب ریمقاد ،W (W-Statistics) یکم شاخص. است باال حالت دو

(. Clarke ،1990) کندیم یریگرا اندازه یو فراوان تودهیز یمنحن

 -1( تا سامانهبوم سالم طیه شرادهند+ )نشان1از  یشاخص کمّ نیا

 زانیکه می( در نوسان است. زمانسامانهبومناسالم  طیدهنده شرا)نشان

آشفته  نسبتاً سامانهبوم طیشرا ردیگیصفر قرار م کیشاخص نزد

 دیگرد محاسبه ریز رابطه قیطر از نمودار نیا یکم شاخص است.

(Clarke ،1990): 

W=  
∑ (𝐵𝑖−𝐴𝑖)𝑠

𝑖=1

50(𝑆−1)
=ABC index 

را  iگونه  یفراوان مقدار  iAو  iتوده گونه یز مقدار iBرابطه  نیا در

 یبردارها در نمونهگونه تعداد دهندهنشان S نیچنهم دهد.ینشان م

از  سامانهبومدست آمده از این شاخص، هر براساس اعداد بهاست. 

 Marín)شود بخش تقسیم می 5نقطه نظر وضعیت سالمت آن به 

Guirao  ،یبررس یبرادر این تحقیق  (.1 )جدول( 2005و همکاران 

در  یزمهرگان کفیاجتماعات بزرگ بو یا تفاوت شباهت  زانیم

ها از روش نآ پراکنش یالگو ییو شناسا یبردارنمونه یهاستگاهیا

 nMDS (Non-metric multidimensional scaling) یبندطبقه

ANOSIM (Analysis of similarity )آزمون از  نیچنهم شد. استفاده

 شده ییشناسا اجتماعات نیب اختالف دار بودنمعنی صیتشخ یبرا

مناطق  تفاوت ای و شباهت باعث کهیی هاهیآرا ییشناسا. شد استفاده

 SIMPER (Similarity آزمون کمکبه شوندمی یبردارنمونه

analysis Percentage )نیها در اداده لیو تحل هی. تجزانجام گردید 

 )E, Permanova-Primer( 7نسخه  مریافزار پراکمک نرمبه قیتحق

 (.Clarke ،1993)صورت گرفت 

 

 Wکمی  اکوسیستم به کمک شاخص شناختی: محدوده وضعیت کیفیت بوم1جدول 

 عالی خوب متوسط ضعیف بد سازگانوضعیت سالمت بوم

 1تا  49/0 49/0تا  15/0 14/0تا  -14/0 -15/0تا  -49/0 -5/0تا  -w 1شاخص 

 نتایج
 بندراز دو منطقه   هیآرا 27 تعداد مجموع در قیتحق نیا در       

 4در حد گونه،  هیآرا 19تعداد،  نیشدند. از ا یآورو طبل جمع ریخم

اساس برشدند.  ییدر حد خانواده شناسا هیآرا 4در حد جنس و  هیآرا

 Opusiaگونه ،منطقه دو هر در گونه نیترفراوان حاضر قیتحق جینتا

indica استاندارد(  ی)خطا 27/103±35/41 یفراوان نیانگیم با انیپاده از

 طبل در مترمربع در 67/190 ± 45/83و   ریبندرخم در مترمربع در

 Perinereis و .Ctenodrilus sp هیدو آرا ،گونه نی. پس از اباشدیم

horsti  در (. 2 )شکل دارند قرار ینفراوا یبعد یهارده دراز پرتاران

ها با درنظر گرفتن نوع پوشش، در منطقه مقایسه نوع و فراوانی گونه

 15/118±69/41 یبا فراوان O. indica دارای پوشش گیاهی، گونه

عدد در متر  15/86 ± 23/33 یفراوان با .Ctenodrilus sp ،مترمربع در عدد

به ترتیب  مترمربع در عدد 07/43 ± 42/14 یبا فراوان P. horstiمربع و 

 
و موقعیت  (TA)و طبل  (KH)برداری در بندر خمیر : مناطق نمونه1شکل 

 برداری مورد مطالعه در هر منطقههای نمونهایستگاه
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. در منطقه فاقد (2خود اختصاص دادند )شکل ترین فراوانی را بهبیش

 30/188± 28/97 یبا فراوان O. indica یهاگونه زین یاهیپوشش گ

در متر  00/14 ± 07/8 یبا فراوان Manningis arabicumدر مترمربع، 

در مترمربع  عدد 08/12 ±13/11 یفراوان با .Assiminea spمربع و 

 (.2 شکلها بودند )گونه نیترفراوان بیترتبه

   

 
 حرا یاهیگ پوشش یدارا واحین در ریبندرخم و طبل دو منطقه در مربع()تعداد در متر هاآن یفراوانهمراه های شناسایی شده بهگونه :2شکل

 فراوانی، ریشه دوم گرفته شده است. هایاز داده ،حرا( یهاجنگل یاطراف نهرها یگل یبسترهاو فاقد پوشش گیاهی ) (درختان حرا شهیر شامل)

 و ریخم بندر منطقه در شانون یستیتنوع ز شاخص نیانگیم       

 انحراف±) 14/1±45/0( و اریانحراف مع ±) 25/1±47/0 بیترتبه طبل

 پوشش یدارا منطقه در شاخص نیا نیچندست آمد. هم( بهاریمع

( اریانحراف مع ±) 21/1 0±/39 بیترتبه یاهیگ شپوش بدون و یاهیگ

 وییتنیآزمون من و جیمحاسبه شد. نتا (اریانحراف مع±) 00/1±51/0و 

(Mann-Whitney U) در دو منطقه بندر یستیزداد که تنوع نشان 

. (p ،5/31=U=68/0) دندارن یدار یمعن اختالف هم با و طبل  ریخم

وشش پتنوع زیستی در منطقه دارای رغم باال بودن نسبی از طرفی علی

 اما نتایج آزمون  یاهیگ پوشش بدونمنطقه  گیاهی نسبت به

 (.p ،0/28=U=53/0) داری را نشان ندادیو اختالف معنیمن ویتنی

داد  اننششده  یبردارنمونه ستگاهیا 8 یشده برا رسم ABC نمودار

قرار  یوانفرا یمنحنباالتر از  تودهیز یمنحن هاستگاهیا یکه در تمام

طالعه که مناطق مورد م دهدینشان م جینتا نیا (.4و  3 های)شکل دارد

ز نی Wشاخص  یعدد مقدار .باشندینم تنش تحت هایاز نظر آلودگ

 در یتنش محیط نظر نقطهاز  سامانهبوم خوب تیوضع دهندهنشان

 .(4و  3 هایو شکل 2مورد مطالعه بود )جدول  یهاستگاهیا همه

 

 ریخم بندر در 4 تا 1 یهاترانسکتتنوع در  یهاشاخص نیانگیم :2 جدول

 افراد تعداد: N گونه؛ تعداد: S نر؛یو-: شاخص تنوع شانونH´و طبل. 

 

 H S N W´ ترانسکت وضعیت پوشش ایستگاه

 24/0 32 3 86/0 1 فاقد پوشش طبل

 50/0 832 8 93/0 2 فاقد پوشش طبل

 19/0 80 2 32/0 3 فاقد پوشش ریبندرخم

 42/0 400 11 59/1 4 فاقد پوشش ریبندرخم

 16/0 280 6 19/1 1 دارای پوشش طبل

 19/0 597 17 85/1 2 دارای پوشش طبل

 15/0 315 12 90/1 3 دارای پوشش ریبندرخم

 19/0 432 10 35/1 4 دارای پوشش ریبندرخم
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. 2و  1ترتیب ترانسکت : طبل، به"ب"و  "الف". و طبل  ریبندرخم(Vegetated)  یاهیگ پوشش یدار مناطق در ABC یهایمنحن ینمودارها: 3 شکل

 4و  3ترتیب ترانسکت : بندر خمیر، به"د"و  "ج"

 
 

 

و  "الف". و طبل ریبندرخم در (Creek bankحرا ) یاطراف نهرها یگل یبسترها یاهیگ پوشش بدونمناطق  در ABC یهایمنحن ینمودارها: 4شکل 

 4 و 3ترتیب ترانسکت : بندر خمیر، به"د"و  "ج". 2و  1ترتیب ترانسکت ل، به: طب"ب"
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تفاوت اجتماعات  ایشباهت و  یبررسمنظور به که nMDS نمودار       

بل مورد استفاده طو  ریخمبندر منطقهدر  یمهرگان کفزیبزرگ ب

 طوربه منطقه دودر  انیزکف نیا اجتماعات که دادنشان  ،قرار گرفت

 nMDS نمودار وجود نیا با (.5)شکل  شوندینم کیتفک هم از کامل

 اطراف یگل بستر هیناح و یاهیپوشش گ یدارا ستگاهیز دو اجتماعات

 و ساختار در تفاوت دهندهنشان که کرد کیرا از هم تفک مانگرو نهر

 جهینت نیا  (.5است )شکل  هازیستگاه  نیدر ا هاگونه یبندبیترک

 طوربه منطقه دو در هاگونه از یبعض کهنیا غمریعل هددیم نشان

 فقط باال یفراوان با هاگونه از ی دیگربعض یول شوندیم افتی مشترک

اساس آزمون چنین برهمشوند. یم دهید ستگاهیز دو نیا از یکی در

SIMPER های گونهOpusia indica ،Ctenodrilus sp.  وPerinereis horsti 

(، 08/10، 20/10، 99/10ترین درصد مشارکت )شترتیب با بیبه

 اند.باعث تفاوت در دو زیستگاه شده

 

 
و ب( مناطق دارای  طبل و ریخم بندر منطقه الف( در یمهرگان کفزیشباهت و تفاوت اجتماعات بزرگ ب یبررس یبرا MDS نمودار :5 شکل

 پوشش گیاهی و فاقد پوشش گیاهی

 حثب
پوستان رده گونه از سخت 12حاضر در تحقیق حال        

Malacostracaتنان رده  ، سه گونه از نرمGastropoda  گونه از  10و

(. مشابه با 2شناسایی شدند )شکل  Polychaetaهای حلقوی رده کرم

های حرای قطر در جنوب ایی در جنگلنتایج تحقیق حاضر در مطالعه

گونه از رده  Malacostraca ،12گونه از رده   12خلیج فارس تعداد 

Gastropda  گونه از رده 7وPolychaeta  شناسایی شدند (Al-khayat 

ها بودند. ترین گروه در این تحقیق خرچنگ(. فراوانJones ،1999و 

های مانگرو ها، شاخص تمام بوم سامانهفراوانی و تنوع باالی خرچنگ

خوار بوده هریز گرمسیری است، که معموالًی و نیمهریگرمس مناطقدر 

(. در 1997و همکاران،  Slimکنند )های گیاهان تغذیه میو یا از برگ

  Parasesarma persicum، گونه  O. indicaتحقیق حاضر بعد از گونه 

ترین فراوانی در منطقه بود. این گونه با تغذیه از برگ گیاه دارای بیش

ر این حرا نقش مهمی در حفظ مواد آلی و در نتیجه حفظ عملکرد د

 طیکه مح یطیشرا در .(Lee ،2014و  Bui) کندسامانه ایفا میبوم

کم غالب بوده و در  یفراوان واندازه بزرگ  باها گونه ،نباشد تنشتحت 

 یدر تمام طول نمودار باالتر از منحن تودهیز یمنحن طیشرا نیا

 غالب که یبزرگ یهاگونهمتوسط  یآلودگ طیاست. تحت شرا یفراوان

 ای کیهم نزدبه یو فراوان تودهیز یهاو نمودار شوندیم حذف ،بودند

 که یطیشرا در (.Warwick ،1986) کنندیرا قطع م گریهمد یحت

 کیتحت سلطه  شدتبه کفزی جوامع ،باشد دیشد سامانهبوم یآلودگ

 عموما هاگونه نیا. رندیگیم قرارباال  یفراوان باچند گونه کوچک  ای

 یهاشاخص انتخاب (.Gray ،1979) بود خواهند لبطفرصت یهاگونه

 ستیز تیوضع مختلف یهایبندطبقه به تواندیم شناختیبوم مختلف

شانون  مانند یستیزتنوع شاخص از یگاه .شود منجر سامانهبوم یطیمح

. است شده استفاده سامانهبوم سالمت یبررس یبرا یشاخص عنوانبه

 تیوضع از بدتر ای و بهتر را  سالمت تیوضع ها معموالًشاخص نیا یول

 اریبس ABC روشاست که  یحالدر نی. اکنندیم یابیارز موجودواقعی 

ها گونه تودهیز یمنحن سهیمورد مقا 22 در مثال عنوانبه است. کارآمد

 یآلودگ تیمورد تصور اشتباه از وضع کی درها تنها آن یو فراوان

 (.Warwick ،1986) است شده دهیکش ریتصو به یزکف اجتماعات

ی اهیپوشش و بدون پوشش گ یدارا یهاستگاهیز در رسوبات نوع

. نوع رسوبات باشد هاآن اجتماعات نیاز عوامل مهم تفاوت ب تواندیم

چرا که روش  ،ددار یزاز موجودات کف یاریبس یبرا یاتیح تیاهم

 LachlanMc)شده است  سازگار با نوع رسوب یادیز زانیمبه هاآن هیتغذ

 یاهیپوشش گ یمنطقه دارا در نیبر ا عالوه (.1995و همکاران، 
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با  یساختار سه بعد کیحرا(  اهیگ ی)منطقه واجد نماتوفورها

  نماتوفورهافراهم است.  یموجودات کفز یبرا ادیز یهایدگیچیپ

نکته مهم  .اندارندیب دام به را آب در معلق یآل مواد تواندیم نیچنهم

ساختارها رشد  نیا یکه بر رو یکروسکوپیم یهاکجلب آن است که

 کمک سامانهبوم نیا در هیاول داتیتول شیافزا به توانندیم، کنندیم

 قیطبق تحق بر کهیطوربه (.Keough ،2001و  Satumanatpan) کنند

Shahraki  یبرا ییغذا یها منبع اصلجلبک نیا  ،(2016)و همکاران 

چه اگر .ندیآیشمار مقشم به رهیجز حرای سامانهبوم ها دریماه

 تیبا اهم یمناطق عنوانبه یریگرمس مناطق در مانگرو یهاستگاهیز

موجودات  یباال یفراوان و تنوع از که اندشده شناختهباال  شناختیبوم

 که دهدینشان محاضر  قیتحق جیاما نتا ،کنندیم تیحما

 ترکم یستیز تنوع و تراکم یدارا در خلیج فارس مانگرو هایستگاهیز

Alfaro (2006 ،)عنوان مثال در تحقیق به. باشدمی انتظار حد از

متر( سانتی 15×15×15ها در هر سطح مقطع )میانگین تعداد گونه

عدد گزارش شده است. در حالی که در تحقیق حاضر  9/43برابر با 

سانتی متر  25×25×25عدد )در سطح مقطع  69/16این تعداد فقط 

)حرای  فارس جیدر منطقه جنوب خل یدر مطالعه مشابهد. می باش

 ییشناسا یزمهرگان کفیاز بزرگ ب هیآرا 35حدود تنها  زین قطر(

یکی از دالیل کم بودن تعداد . (Jones ،1999و  khayat-Al) استشده 

سامانه حرای خلیج فارس باال بودن استرس ها در بومو تنوع گونه

ه باعث کاهش تنوع زیستی آن نسبت دمایی و شوری در آن است ک

(. 2010و همکاران،  Sheppardهای مشابه شده است )به اکوسیستم

ی اهیگونه گ کیتنها  دلیل احتمالی دیگر آن است که در خلیج فارس

 Pneumatophore یهاشهیتنها ردر نتیجه و  Avicennia marina حرا

ق با چندین تری نسبت به مناطوجود دارد که پیچیدگی ساختاری کم

از دالیل دیگر در مورد پایین بودن تنوع زیستی  گونه مانگرو دارد.

 یدگیچینوع رسوبات، فقدان پتوان به اکوسیستم مورد مطالعه می

رژیم جز و مدی خاص و  حرا اهانیگ هیو تجز تولید چرخهساختار، 

 یاهیاول اطالعات حاضر حال مطالعه (.Alfaro ،2006آن اشاره نمود )

کره حرا و نیز در گاه زیستذخیره در ی کفزیانستیز بیترک وردم در

با وجود  .دهدمی ارائه پوشش فاقد و یاهیگ پوشش یدارا هایستگاهیز

ای ، تراکم و تنوع گونهسامانهبوممهرگان کفزی این که بزرگ بیاین

های حرای سایر مناطق ایی در مقایسه با جنگلقابل مالحظه

مسیری نشان ندادند، اما از نظر سالمت این گرگرمسیری و نیمه

که جاییچنین از آنخوبی قرار دارد. هم سامانه در وضعیت نسبتاًبوم

 ساختار اجتماعات کفزیان در دو منطقه بندر خمیر و طبل نسبتاً 

توان در اقدامات حفاظتی سیاست مشابهی را برای هر مشابه است، می

این تحقیق پیشنهاد  نظر گرفت. در راستای تکمیلدو منطقه در

برداری از این مناطق در فصول شود با نمونهمی

سامانه مورد ها و وضعیت سالمت بوممختلف سال تنوع و تراکم گونه

های سری زمانی شود ایستگاهچنین توصیه میبررسی قرار بگیرد. هم

های ناشی از تاثیرات برای بررسی اثر تغییرات آب و هوایی و تنش

 های مختلف در این مناطق ایجاد گردد.ل سالانسانی در طو
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