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 تحقیقات آموزش و ترویج كشاورزی، بندرعباس، ایران 

 ایران تهرانمؤسسه تحقیقات علوم شیالتی كشور، سازمان تحقیقات آموزش و ترویج كشاورزی،  :نسبتورج ولی ، 

 

 1398 شهریورتاریخ پذیرش:            1398 خرداد تاریخ دریافت:

 چکیده

 تنوع هایشاخص از استفاده با عمان دریای در و فارس خلیج در غضروفی ماهیان پراکنش و ایگونه تنوع بررسی هدف با حاضر مطالعه       

 هایاستان هایبآ از 1396 ماه دی لغایت ماه مهر از بردارینمونه .گردید ترسیم GIS افزار نرم از استفاده با مربوطه هاینقشه و شد انجام زیستی

 نمونه 4014 تعداد مجموع در شد. انجام فردوس کالس کف ترال کشتی وسیلههب عمان دریای و فارس خلیج در هرمزگان و بلوچستان و سیستان

 سپرماهی نمونه 3769 تعداد و خانواده 4 و گونه 10 به متعلق ماهی کوسه نمونه 245 که شدند صید مطالعه مورد منطقه در غضروفی ماهیان از

 از و ماهیان کوسه برای 82/1 تا صفر از مارگالف ایگونه غنای شاخص که داد نشان نتایج دادند.می تشکیل را خانواده 12 و گونه 21 به متعلق

 ماهیانرسپ برای 1 تا 11/0 از از و ماهیان کوسه برای 1 تا 43/0 پیلو یکپارچگی شاخص چنینهم بود. متغیر ماهیان سپر برای 65/2 تا صفر

 تنوع شاخص پراکنش بود. متغیر86/1 تا صفر از ماهیانسپر برای و 09/1 تا صفر از ماهیان کوسه برای شانون شاخص مقدار چنینهم بود. متغیر

 باال ایهگون تنوع با نقطه را بندرلنگه( تا قشم جزیره جنوب )محدوده درجه 56 تا 54 جغرافیایی طول محدوده تنها ماهیان کوسه برای شانون

 درجه 59 تا 57 جغرافیایی طول محدوده دو ماهیانسپر برای شاخص این پراکنش دیگر، طرف در داد. نشان مطالعه مورد منطقه بقیه به نسبت

  کرد. معرفی ماهیانسپر حضور جهت داغ نقاط را قشم( جزیره تا کیش )جزیره درجه 55 تا 53 جغرافیایی طول و میدانی( تا )سیریک

  ای، پراکنش، خلیج فارس، دریای عمانماهیان، تنوع گونهکوسه ماهیان، سپر ت کلیدی:کلما

 Rastgoo.alireza@yahoo.com پست الكترونیكی نویسنده مسئول:* 
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 مقدمه
های دریایی ماهیان غضروفی نقش بسیار مهمی در اکوسیستم       

کنند و الگوی عنوان شکارچیان در راس هرم غذایی را ایفا میبه

؛ 2014و همکاران،  Bustamanteای نیز دارند )پراکنشی پیچیده

Wetherbee  وCortes ،2004وسیله روابط متقابل با (. این گروه به

های غذایی موجود در شبکه غذایی، بر روی ساختار و دیگر حلقه

و  Ferrettiگذارند )کارکرد اکوسیستم و جوامع دریایی تاثیر می

(. الگوی پراکنش مکانی آبزیان دریایی در خلیج 2010همکاران، 

خوبی بررسی نشده و اکثر مطالعات جوامع به فارس و دریای عمان

و ارزیابی  (Catch Per Unit Area) کفزی بر روی صید بر واحد سطح

و  Valinassabها متمرکز شده است )گونه( Biomass) توده زنده

 فراوانی پیرامون (. بنابراین، کمبود اطالعات کلی2006همکاران، 

دی در خلیج فارس و دریای کاربر زیستی تنوع را از ما درک ،هاگونه

چنین مناطق خلیج فارس و دریای عمان و هم کند.می محدود عمان

شوند جوار آن از نقاط غنی برای ماهیان غضروفی محسوب میهم

(Jabado  ،چک لسیت گونه2017و همکاران .) ،ها و مشاهدات زیستی

دیدگاه اولیه را در مطالعه ماهیان غضروفی در خلیج فارس و دریای 

چنین تعدادی مطالعه وجود دارد که با دهد. همعمان تشکیل می

محل تخلیه صید بر روی ماهیان  هایو داده شیالتی هایاستفاده از داده

و همکاران، Bishop ؛ 1397غضروفی گزارش شده است )راستگو، 

و همکاران،  Valinassab؛ 2009و همکاران،  Henderson؛ 2016

 تنوع اطالعات مربوط به صید، به مربوط اتمطالع کهحالی(. در2006

با استفاده از شاخص صید بر  غضروفی های ماهیانجمعیت وها گونه

این  دهد،می ارائه فراوانی را برای شاخص یک عنوانواحد سطح به

 کمی اطالعات ارائه یا شناسایی توانایی کلی،طوربه گونه اطالعات،

ای باال را دارا نقاط دارای تنوع گونهیافتن  و فراوانی گونه، غنای درباره

 یهااکوسیستم بین روابط بهتر درک این موضوع اخیر برای که باشدمی

ای شود. بنابراین مطالعه حاضر با هدف بررسی تنوع گونهمی نیاز دریایی

های تنوع و پراکنش کوسه ماهیان و سپر ماهیان با استفاده از شاخص

 عمان انجام شد.زیستی در خلیج فارس و دریای 

 

 هامواد و روش

 1396ماه سال  آباناز مهر ماه لغایت  اطالعات صیدآوری جمع       

نوع کالس فردوس در شناور ی بستر روب از هااز ترکیب صید ترالر

ساک تور  چشمه متر و 50طناب باالیی تور طول عمان انجام شد. دریای

برداری قابل( بود. نمونهمتر )گره تا گره ممیلی 80در قسمت کیسه آن 

های استان سیستان و بلوچستان و آبایستگاه ترال کشی از  153از 

عمق نمونه برداری انجام شد و هرمزگان در خلیج فارس و دریای عمان 

 (. 1متر متغیر بود )شکل  80تا  10از 

      

سازی و ها از ترکیب صید جداپس از انجام هر بار تورکشی، نمونه

از نظر اتحادیه چنین وضعیت حفاظتی هر گونه شمارش شدند. هم

International Union =IUCN( المللی حفاظت از طبیعت بین اتحادیه

for the Conservation of Nature( شد. در این پژوهش، جهت بررسی 

 Margalef) ای مارگالفها از شاخص غنای گونهحضور گونه تعیین

Index) ( با فرمول زیر استفاده شدMargalef ،1969:) 
D = (S − 1)/Log(N) 

ها فراوانی کل گونه :Nها و تعداد گونه S:: شاخص مارگالف، D در آن که

 Pielou’s Evenness) چنین از شاخص یکنواختی پیلوباشد. هممی

Index) اساس نشان دادن نحوه پراکنش و توزیع جمعیت بر برای

J               (:Pielou ،1969فرمول زیر محاسبه گردید ) = H/Log(S) 

: تعداد S: شاخص شانون و H: شاخص یکنواختی پیلو، Jکه در آن 

باشد. مقدار این شاخص بین صفر تا یک متغیر است. هر ها میگونه

دهنده یکنواختی نشان ر باشدتچه مقدار این شاخص به یک نزدیک

که نزدیک بودن به صفر حاکی از حالیدر ،عالی یک جمعیت است

غضروفی تنوع ماهیان چنین باشد. همیکنواخت بودن جامعه میغیر

با استفاده از در هر ایستگاه به تفکیک کوسه ماهیان و سپر ماهیان 

 محاسبه شد:فرمول زیر 

H = - ∑ pi

n

i=1

ln· pi 

نسبت به کل  i: درصد گونه ip: شاخص تنوع شانون و Hر آن که د

باشد. مقادیر و دامنه تغییرات این شاخص ها در هر ایستگاه میگونه

تر مطالعات ارائه شده است. مقدار این شاخص در بیش 1 در جدول

، Marques)کند تجاوز می 4ندرت از به و بوده 5/3تا  5/1بین  اکولوژیک

2009). 

 

 
برداری شده برای ماهیان غضروفی در خلیج های نمونه: موقعیت ایستگاه1شکل

 فارس و دریای عمان
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 (Marques ،2009بندی ارزیابی مقادیر شاخص شانون )دسته: 1جدول 

 مقدار شاخص شانون بندی حالت اکوسیستمدسته
 0-1 وضعیت بد

 1-2 وضعیت فقیر
 2-3 وضعیت متوسط
 3-4 وضعیت خوب
 >4 وضعیت عالی

 

برداری شانون در منطقه نمونه در نهایت، نقشه پراکنش شاخص

ای برای کوسه ماهیان و سپر ماهیان جهت تعیین نقاط داغ تنوع گونه

دهی و با استفاده از روش وزن 10نسخه  GISافزار با استفاده از نرم

 ترسیم گردید. Inverse distance weighting)) معکوس فاصله

 

 نتایج
نمونه از ماهیان غضروفی در منطقه  4014در مجموع تعداد        

نمونه کوسه ماهی  245مورد مطالعه صید شدند که از این تعداد، 

نمونه سپرماهی متعلق  3769خانواده و تعداد  4گونه و  10متعلق به 

از نظر اتحادیه اتحادیه شود. میخانواده را شامل  12گونه و  21به 

های شناسایی شده در ، از گونه(IUCN)المللی حفاظت از طبیعت بین

 2 ،(Data Deficient) کمبود اطالعات گونه در دسته 1این پژوهش، 

 گونه در معرض تهدید 10 ،(Last Concern) دسته کم اهمیتگونه در 

(Near Threatened) ،10 پذیرگونه آسیب (Vulnerable)  گونه در  8و

مقادیر  (.2بندی شدند )جدول دسته (Endangered) معرض خطر

برای کوسه ماهیان و  82/1مارگالف از صفر تا  ایشاخص غنای گونه

ر بود. مقادیر این شاخص متغیبرای سپر ماهیان  65/2از صفر تا 

برداری برای هر دو گروه کوسه ماهیان و ی نمونههابراساس ایستگاه

درجه طول جغرافیایی روند افزایشی را  53تا  62سپر ماهیان از مدار 

در  هادهنده وضعیت بهتر حضور گونه( که نشان2نشان داد )شکل 

ی پیلو از باشد. در طرف دیگر، مقدار شاخص یکپارچگمیخلیج فارس 

برای سپر ماهیان در  1تا  11/0برای کوسه ماهیان و از  1تا  43/0

اساس طول برداری متغیر بود. مقادیر این شاخص برمنطقه نمونه

 53جغرافیایی برای کوسه ماهیان نشان داد که بین طول جغرافیایی 

درجه )خلیج فارس( دارای وضعیت بهتری از نظر پراکنش و  57تا 

درجه )دریای  62تا  57ت نسبت به طول جغرافیایی توزیع جمعی

ماهیان کمی متفاوت (. این موضوع برای سپر2باشد )شکل میعمان( 

 53درجه تا  62بود و اگرچه مقادیر این شاخص از طول جغرافیایی 

درجه طول جغرافیایی روند جزئی افزایشی را نشان داد، اما وضعیت 

ستم دریای عمان و خلیج فارس پراکنش و توزیع جمعیت در دو اکوسی

   (.2باشد )شکل میتقریبأ مشابه 

ماهیان و )کوسه غضروفی ماهیان از شده صید هایتعداد گونه :2 جدول
گونه در مطالعه حاضر از همراه خانواده و وضعیت حفاظتی هرماهیان( بهسپر

 عمان خلیج فارس و دریای
 گونه/خانواده وضعیت حفاظتی گونه تعداد
 کوسه ماهیان  

  Carcharhinidae 

 Carcharhinus brevipinna آسیب پذیر 3

 Carcharhinus dussumieri در معرض خطر 20

 Carcharhinus leucas در معرض خطر 1

 Carcharhinus sorrah آسیب پذیر 4

 Rhizoprionodon acutus در معرض تهدید 18
 Rhizoprionodon oligolinx در معرض تهدید 60

  Hemigaleidae 

 Chaenogaleus macrostoma آسیب پذیر 4

 Paragaleus randalli آسیب پذیر 7

  Triakidae 

های کم اهمیتگونه 125  Iago omanensis 

  Stegastomatidae 

 Stegostoma fasciatum آسیب پذیر 3

 ماهیانسپر   
  Aetobatidae 
 Aetobatus flagellum در معرض خطر 32
 Aetobatus ocellatus آسیب پذیر 18
  Dasyatidae 

 Brevitrygon walga در معرض تهدید 326

 Himantura uarnak آسیب پذیر 7
 Maculabatis gerrardi در معرض خطر 13

های کم اهمیتگونه 1563  Maculabatis randalli 

 Pastinachus sephen تهدید در معرض 245

 Pateobatis fai در معرض تهدید 2
 Urogymnus asperrimus آسیب پذیر 1

  Glaucostegidae 

 Glaucostegus granulatus در معرض خطر 1

  Gymnuridae 

 Gymnura poecilura در معرض تهدید 812
  Mobulidae 
 Mobula kuhlii در معرض تهدید 12
  Myliobatidae 

 Aetomylaeus milvus در معرض خطر 18
 Aetomylaeus nichofii آسیب پذیر 99
  Narcinidae 

 Narcine atzi در معرض تهدید 2

  Narkidae 

 Narke dipterygia در معرض تهدید 8

  Rhinidae 

 Rhina ancylostoma آسیب پذیر 1
 Rhynchobatus laevis در معرض خطر 3

  Rhinobatidae 

 Rhinobatos annandalei در معرض تهدید 419

  Rhinopteridae 
 Rhinoptera javanica در معرض خطر 70
  Torpedinidae 

 Torpedo sinuspersici کمبود اطالعات 117

      (DOI): 10.22034/aej.2020.113939     



 در....ای های تنوع گونهجغرافیای زیستی و پراكنش ماهیان غضروفی براساس شاخصو همكاران                                      راستگو 

178 
 

برداری برای کوسه ماهیان مقدار شاخص شانون در منطقه نمونه       

متغیر بود. پراکنش  86/1و برای سپر ماهیان از صفر تا  09/1ر تا از صف

طول جغرافیایی کوسه ماهیان تنها محدوده شاخص تنوع شانون برای 

جنوب جزیره قشم تا بندرلنگه( را نقطه با درجه )محدوده  56تا  54

ای باال نسبت به بقیه منطقه مورد مطالعه نشان داد )شکل تنوع گونه

3-Aطرف دیگر، پراکنش این شاخص برای سپر ماهیان دو نقطه  (. در

طول ای باالتر را نشان داد. نقطه اول محدوده دارای تنوع گونه

و نقطه دوم محدوده  درجه )سیریک تا میدانی( 59تا  57جغرافیایی 

درجه )جزیره کیش تا جزیره قشم( را  55تا  53طول جغرافیایی 

این مناطق ماهیان در تر سپرتنوع بیشدهنده نشانشود که شامل می

 (.B-3باشد )شکل می

 

 بحث 

از معدود مطالعات انجام شده در خلیج فارس و مطالعه حاضر        

به جمعیت پراکنش تنوع کلی باشد که اطالعات میدریای عمان 

کند و اطالعات مهم میکوسه ماهیان و سپر ماهیان را گزارش تفکیک 

در یکی از مناطق و به روز از پراکنش این گروه با ارزش از آبزیان را 

ادوات صید استفاده شده در کند. میفراهم مهم صیدگاهی کشور را 

الخصوص مطالعه حاضر صرفأ مخصوص صید ماهیان غضروفی علی

گونه کوسه ماهی صید شده در  10نابراین، باشد و بمیکوسه ماهیان ن

از تنوع زیستی کوسه ماهیان در منطقه  قسمتیاین مطالعه احتماأل 

گونه کوسه  9تعداد ( 1396که راستگو )جایی ،باشدمیبرداری نمونه

 Carcharhinus macloti، Chilocsyllium شامل متفاوت گونه )سه ماهی

arabicum  وSphyrna lewini) ی ماهی و از هاگاهرا مجموعأ از تخلیه

 29تعداد ( 2007)و همکاران  Hendersonصید در دریا گزارش کرد. 

گزارش در کشور عمان ی تخلیه صید هاگونه کوسه ماهی را از محل

 کوسهگونه  15( تعداد 2013) Periceو  Mooreچنین همکردند. 

 احتماأل ،بنابراین. ماهی از بازار ماهی فروشان بحرین گزارش کردند

این مطالعه در منطقه نمونه برداری  در نشده ثبت یهاگونه از تعدادی

متفاوت  ی صیادیهااستفاده از روشباشد که نیازمند  داشته وجود

استفاده  تر و احتماألی بیشهایاز به بررسیکه در این خصوص ن ،باشد

مورد ی احتمالی دیگر های دیگر صید برای دسترسی به گونههااز روش

ماهیان شناسایی های سپردر طرف دیگر، تعداد گونهنیاز می باشد. 

های ایرانی خلیج شده در این مطالعه نسبت به مطالعات قبلی در آب

( 1395برای مثال، راستگو ) مناسبی دارد. عمان وضعیت فارس و دریای

هزادی گونه سپر ماهی از خلیج گواتر تا جزیره قشم، ب 19تعداد 

گونه در محدوده راس نایبند تا راس میدانی، وثوقی  21( تعداد 1385)

( تعداد 1379گونه در محدوده تنگه هرمز و وثوقی ) 16( تعداد 1372)

 
اساس طول : شاخص مارگالف و پیلو به همراه بازه اطمینان بر2شکل 

 جغرافیایی برای کوسه ماهیان و سپر ماهیان در خلیج فارس و دریای عمان
 

 
شاخص تنوع براساس  (B) و سپر ماهیان (A)کوسه ماهیان پراکنش  :3شکل 

 شانون در خلیج فارس و دریای عمان
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های استان بوشهر گزارش گونه سپر ماهی را در محدوده آب 18

گونه  10( تعداد 2014و همکاران ) Ghotbeddinچنین کردند. هم

های سیستان و بلوچستان گزارش کردند. در آب سپر ماهی را از

 10( تعداد 2013) Periceو  Mooreهای کشورهای عربی نیز، آب

چنین گونه سپر ماهی از بازار ماهی فروشان بحرین گزارش کردند. هم

Bishop ( تعداد 2016و همکاران )های گونه سپر ماهی را از آب 8

( 2012و همکاران ) Mooreکویت گزارش کردند. در یک مطالعه نیز 

های کویت، قطر و امارات زمان از کشورگونه سپر ماهی را هم 13تعداد 

 (2007) و همکاران Hendersonچنین همعربی گزارش کردند.  متحده

. ندی کشور عمان گزارش کردهاگونه سپر ماهی را از آب 15نیز تعداد 

در دسته  IUCNهایی که در لیست تواند برای گونهاین اطالعات می

پذیر و یا کمبود اطالعات در معرض تهدید، در معرض خطر، آسیب

عنوان برایندی از یک زیستگاه به ایتنوع گونهقرار دارند، مفید باشد. 

رو شرایط اکولوژیک و عوامل زیست محیطی حاکم بر آن بوده و از این

بقه تواند مبنای مناسبی برای طهر زیستگاه می ایشناسایی تنوع گونه

(. که هدف از آن 2009و همکاران،  Pintoبندی آن زیستگاه باشد )

ی هارسیدن به کمیتی واحد برای سهولت مقایسه و ارزیابی اکوسیستم

و همکاران،  Pinto) باشدمی هاتر زیستگاهصورت جزئیدریایی و به

محدوده در نتایج مطالعه حاضر نشان داد که کوسه ماهیان (. 2009

جنوب جزیره قشم تا درجه )محدوده  56تا  54طول جغرافیایی 

چنین سپر ماهیان در دو محدوده با طول جغرافیایی بندرلنگه( و هم

 53چنین طول جغرافیایی درجه )سیریک تا میدانی( و هم 59تا  57

ترین مقدار درجه )جزیره کیش تا جزیره قشم( دارای بیش 55تا 

محدوده جنوب جزیره قشم تا بندر لنگه ند. باشمیشاخص شانون 

و  شودمیتغذیه  یی حراهاوسیله مواد مغذی موجود در جنگلبه

شود میو تنوع زیستی در این منطقه  aموجب افزایش کلروفیل 

(Salarpouri  ،هم2018و همکاران .) چنین برخی منابع وجود

وده چنین در محدمذکور و هممحلی در محدوده ی هافراجوشنده

؛ 2018و همکاران،  Salrpouri)سیریک تا میدانی را گزارش کرده اند 

Reynolds ،1993 .)کلروفیل که جاییبنابراین، از آنa های از فاکتور

سپر ماهیان گزارش شده ی هاگونهبرخی فراوانی در  و مهم بر پراکنش

 این، (2010و همکاران،  Craig؛ 2016و همکاران،  Navarro)است 

و کوسه ماهی ی سپر ماهی هاگونهارتباط دهنده تواند نشانمیموضوع 

و  Kendall) در مناطق با تولیدات اولیه باال باشدجهت حضور 

Haedrich ،2006 .) ،اگرچه میزان کلروفیل از طرفیa ی هادر ستون

تواند با این واقعیت توضیح داده شود میتر است، باالیی بدنه آبی بیش

و حضور  موجب پویایی اکوسیستم aکه احتماأل غلظت کلروفیل 

تر، صورت جزئیبه(. 2010و همکاران،  Webb) شودمی ی صیدهاگونه

 هارسد تراکم صید و در دسترس بودن آننظر میبه

(Navarro  ،؛ 2016و همکاران Jaine ،؛ 2012و همکارانTorres  و

؛ 2007و همکاران،  Collins) و پرهیز از شکارچیان( 2006همکاران، 

Heupel  وHueter ،2002 ) در پراکنش بر الگوهای تواند مینیز

بنابراین، تنوع باشد. ی ماهیان غضروفی اثرگذار هابسیاری از گونه

تاثیر تواند ناشی از میی مذکور هاباالی ماهیان غضروفی در محدوده

نتایج مطالعه حاضر آشکار  زیستی باشد.زیستی و غیرعوامل توامان 

و توزیع جمعیت برای کوسه ماهیان و  ایکرد که شاخص غنای گونه

سپر ماهیان در طول جغرافیایی از سمت شرق دریای عمان به سمت 

و همکاران  Bustamanteد. رخلیج فارس روند افزایشی را نشان دا

اساس عرض ماهیان غضروفی بر اینه( اختالفی را در غنای گو2014)

که با کاهش عرض جایی ،جغرافیایی در سواحل شیلی گزارش کردند

یابد. به هر حال، نتایج مطالعه میافزایش  ایجغرافیایی، غنای گونه

باشد و میی صید شده با تور ترال کف روب هاحاضر، براساس گونه

می بر پراکنش تاثیر دقیق طول جغرافیایی و عمق که تاثیرات مه

 بدون، هاگونه کلی ترکیب به توجه بادارند، بررسی نشده است.  هاگونه

ی با هاگونه با رابطه شده در تعریف) نادر یهاگونه نظر گرفتندر

 مشهودحاضر  مطالعه در بزرگ یهاکوسه وجود عدم ،(کم فراوانی

 ممکن هاگونه صید قابلیت و یانتخابادوات صید  ،حالاین است. با

 بزرگ یهاکوسه کهطوردر ادامه، همان. دنباش گذار تأثیر نتایج بر است

 شوند،می ناپدید صیدترکیب از  صیادی و تکنولوژی صید توسعه با

شکارچیان میانی شبکه  مالکیت تحت که دارند دریایی تمایل جوامع

 حاضر، مطالعه (. درNavarro ،2017و  Rastgooگیرند ) قرار غذایی

 و هستند کوچک أعمدت که هستند ییهاکوسه شکارچیان میانی، این

در و  مشاهده شدند ترماهیان غضروفی بیش یهاگونه سایر به نسبت

در خلیج فارس و شوند. میتری را متحمل صیادی بیش فشارنتیجه 

ی هاگونه برای فصلی و زمانی ترکیب یهاداده کمبود دلیلبه عمان دریای

. است نگرفته قرار ارزیابی موردخوبی این موضوع به ماهیان غضروفی

Ferretti ( 2010و همکاران ) ماهیان  جوامع اکولوژیک بازسازیروند

را  جهان سراسر در ماهیگیری مناطق غضروفی وابسته به بستر در

صیادی با تور  مناطق برای جوامع بازسازی از ییهانمونهتوضیح دادند. 

مکزیک خلیج  ،(2005و همکاران،  Ellis)اطلس  اقیانوس در ترال

(Shepherd  وMyers ،2005و دریای ) ( مدیترانهFerretti  ،و همکاران

مطالعه تنها در  برداری برای ایننمونه در پایان، است. شده ثبت (2008

چنین و هم هافصل پاییز و ابتدای زمستان انجام گرفت و پراکنش گونه

فصلی داشت. این در حالی است ی مورد مطالعه محدودیت هاشاخص

و همکاران،  Campbellهای غیر زیستی )که اختالف فصلی در فاکتور

ی جنسی هاچنین فعالیت( و یا در دسترس بودن طعمه و هم2012

( ممکن Scharold ،1990و  Careyگیری )مرتبط با شروع فصل جفت

 ی مختلفهااست موجب تغییرات در الگوی رفتاری و پراکنش گونه

      (DOI): 10.22034/aej.2020.113939     
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دلیل تغییر شرایط محیطی بین شوند. بنابراین، به ماهیان غضروفی

های طوالنی فصول، این موضوع مهم است که مطالعات آتی، بررسی

همراه بررسی اثر فصول بر پراکنش ماهیان غضروفی در خلیج مدت به

 فارس و دریای عمان را شامل شوند.

 

 تشکر و قدردانی
 یفارس و دریا اکولوژی خلیج پژوهشکده یهاپژوهش با حمایت این

عمان در بندرعباس و موسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور انجام شد. 
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Abstract 
The present study aimed to the biodiversity of Chondrichthyes and distribution of this 

group of aquatic animals in the Persian Gulf and Oman Sea using biodiversity indices and 

finally, the maps were ploted using the GIS software. Data collection was carried out from 

October to December 2018 using bottom trawler by Ferdows from Sistan and Baluchestan and 

Hormozgan provinces waters in the Persian Gulf and Oman Sea. A total of 4014 specimens were 

caught in the study area, of which 245 specimens belonged to 10 species and 4 families of sharks 

and 3769 specimens belonged to 21 species and 12 families. The results showed that Margalef 

species richness index varied from zero to 1.82 for sharks and from zero to 2.65 for batoids. 

Also, the Pielou’s evenness index varied from 0.43 to 1 for sharks and from 0.11 to 1 for the 

batoids. Also, the Shannon index varied from zero to 1.9 for sharks and zero to 1.86 for batoids. 

The Shannon Diversity Index distribution for sharks only showed a range of 54 to 56 degrees 

longitude (range south of Qeshm Island to Bandar-lengeh) as a hotspot compared to the rest of 

the study area. On the other hand, the distribution of this index showed two points, range  

from 57 to 59 degrees longitude (Sirik to Meydani) and of 53 to 55 degrees longitude (Kish 

Island to Qeshm Island) as hotspots for the presence of batoids.  
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