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 1397 مهرتاریخ پذیرش:            1397 تیر تاریخ دریافت:

 چکیده

انجام  1395در سال سال مدت یکدر شرق استان هرمزگان بهماهیان خور آذینی سیریک  یاشناسایی و تعیین تنوع گونه باهدفاین مطالعه             

خانواده شناسایی  26جنس و  30گونه متعلق به  41در این بررسی  صورت فصلی انجام شد.از ماهیان توسط تور ترال قایقی و به یبردارنمونه شد.

 Gerres ، پاییزleiognathus fasciatus 3/36%، تابستان Thryssa vitrirostris 8/45% به ها در بهارترین فراوانی فصلی گونهبیش. گردید

filamentosus 8/20%  و زمستانleiognathus fasciatus 2/13% .با سایر فصول  یداریفراوانی ماهیان در فصل بهار اختالف معن تعلق داشت

ریز  یخواردر سایر فصول ماهیان با رژیم غذایی گوشت بود وخوار پالنکتون یهاگونهمربوط به ترین فراوانی در فصل بهار بیش (.>05/0p) داشت

و  Leiognathidae ،Platycephalidae ،Gerreidae ،Sillaginidae یهاخانواده یبردارتر بودند. در تمامی فصول نمونهو شکارچی فراوان

Haemulidae شانون یاگونه شاخص تنوع میزان ترینترین وكم. بیشمشاهده شدند (Shannon-Wiener index) ( 33/1در فصول زمستان) و 

( و بهار 5/4زمستان ) فصول بهمتعلق   (Margalev Richness Index)یاترین میزان شاخص غنای گونهچنین بیش. هم( مشاهده شد86/0)بهار 

 تعلق داشت. (31/0و بهار ) (42/0زمستان ) فصول نیز به Evenness index)  ( میزان شاخص یکنواختیترین و كمترین و بیش ( بود64/2)

  ی مانگرو، خور، سیریکهاجنگلتنوع زیستی، فراوانی، ماهیان،  کلیدی: کلمات

 zahedi_persica@yahoo.com: الکترونیکی نویسنده مسئول* پست 
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 مقدمه

 یو خشک یاآب در یانهستند که در مرز م یاهانیگ هامانگرو       

 162000بر  بالغ و (Bingham، 2001و  Kathiresan) کنندیم یستز

در و ( 2010 و همکاران، Araujo) در دنیا وسعت دارند لومترمربعیک

با  ییمناطق مانگرو .کنندیم رشد یمتفاوت یاربس یستیز یطشرا

 شوندیم یدتول یشباعث افزا یانآب و محافظت آبز یسازیغن

(Kathiresan  وBingham ،2001) سپری  یمهم یارنقش بس و نیز

-Janakiدارند ) یتجار یاناز آبز یاریبس یمراحل نوزادگاه کردن

Raman ،ینظر آبز از بسیاری یتاهم چنینهم (.2007 و همکاران 

 یرهغ سواحل، منبع سوخت و یشاز فرسا ی، کشاورزی، جلوگیریپرور

مانگروها  یتدر جمع ییرتغ (.2008 و همکاران، Waltersدارند )

 طوفان و یا،مثل باال آمدن سطح در یعیخطرات طبمنجر به  تواندیم

خوریات یکی از مناطقی (. 2008 و همکاران، Simardشود ) یسونام

 ییمانگروخوریات  تواند توسط مانگروها پوشیده شود.است که می

هستند  یعمق ساحلکم نواحی یندر ب یانمهاجرت آبز یبرا مناطقی

(Shervette ،جنگل2007 و همکاران .)در  یرانا مانگرو در یها

اند شده بلوچستان پراکنده و یستانبوشهر، هرمزگان و س یهااستان

(Taghizade ؛2009 ،همکاران وDavari  ؛ 2010 همکاران، وKeshavarz 

مانگرو در هرمزگان خور  یهاستگاهیاز ز یکی (.2012 و همکاران،

 یندر ااست شده  واقع یریکدر شهرستان س ینیاست، خور آذ ینیآذ

 یادانص یهااز بندرگاه یکیوجود ندارد اما  یصنعت یتمنطقه فعال

 یکه دارا (Sharifinia ، 2015و Taherizadeh) گرددیمحسوب م یمحل

( Rhizophora macronataو چندل ) (Avicenni marinaدو گونه حرا )

مانگرو  یهااز جنگل ی(. بخش2012 و همکاران، Keshavarz) است

 Rhizophora macronataشده است و گونه واقع ینیخور آذ در کیریس

در  .(2012 و همکاران، Keshavarz) وجود دارد ینیفقط در خور آذ

ماهیان آن  شناختگام  ینها اولآنبررسی منابع آبی و مدیریت 

عناصر  نیترییکی از اصل های(. ماهBagenal، 1978است )گستره آبی 

پروتئین  نیتأم در کلیدی نقش که دریایی هستند یهاستگاهیدر ز موجود

 یتجار یهااز گونه بسیاری(. 2003 و همکاران، Kouamélan) دارند را

به آن وابسته  یا کرده و یسپر تیاخود را درخور یاز زندگ یمراحل

 یتجمع ،یتجار یگیریماه یریتمد منظوربه ستیبایم بنابراین .هستند

 ییمانگرو یهاستگاهیز یتبراساس اهم و شدهییمنطقه شناسا یانماه

و  یو جانور یاهی. مطالعات گیردها در برنامه قرار گحفاظت از آن

 تواندیم یستیتنوع ز یهاشاخص یراتثأها و تگونه یتجمع ییراتتغ

 ییبه شناسا نسبت که بتواند کند کمک ستیزطیمح یریتمد به یخوببه

در  (.2007 و همکاران، Bonada)شود و حفظ جوامع حساس اقدام 

یت، جمع یجهت بررس یعمان مطالعات مختلف یایو در فارسجیخل

 Blegvad) صورت گرفته است یانو ارتباط طول و وزن ماه بیولوژی

؛ Nellen ، 1973؛Carpenter ،1997 ؛Løppenthin ،1944و 

Valinassab ،؛ 2006 و همکارانRaeisi ،ی(. مطالعات2014 و همکاران 

و  یاتدر خور یانماه یتجمع یوجود دارد که محدود به بررس یزن

 یجنوب یهادر آبDehghani  (2014 )یبررسباشد.  ییمناطق مانگرو

 یتدرجه حساسدر مورد Hashemi (2006 ) ،کشور و منطقه خوران

 یاتدر خور یانماه یرشد برخ یپارامترها ،جاسک ییمناطق مانگرو

( بر روی شناسایی و تنوع الرو 1387ها و همکاران )، ربانیجاسک

و   Rabbanihaبلوچستان، ماهیان در منطقه گواتر در سیستان و

( به بررسی تنوع الرو ماهیان در مناطقی از استان 2013همکاران )

( فراوانی الرو ماهیان در 2017و همکاران ) Paighambariبوشهر، 

( بررسی 2016و همکاران )Shahraki  مصب حله در بوشهر اشاره کرد،

 یبررس ماهیان مناطق مانگرویی قشم در استان هرمزگان اشاره کرد.

 یشیالت یبردارو بهره یریتدر مد یاییمنابع در یانفون آبز ییو شناسا

 ترقیدق یجبه نتا دنیدررس توانیشناخت آن م بسیار مهم بوده و با

توجه  مهم و اقتصادی که مورد یهاگونه یستیز یهایژگیو یدر بررس

 (.2016و همکاران، Huang)برداشت  تریثرؤگام م باشندیصیادان م

 مهمیبرخوردار نیستند، نقش  یشیالت که از اهمیتهم  ییهاگونه یحت

امروزه می کنند.  یفااقتصادی ا یهاگونه یو تولیدمثل یستیدر چرخه ز

در منطقه  موجود یهایو آلودگ یادیو ص یدص تالش یشتوجه به افزا با

 شیپ از شیب یانمختلف آبز یهاگونه ییو شناسا یبه بررس یازن

و  یبشده است ترک یمطالعه سع یندر ا رونیا از .شودیاحساس م

در خور  یاتنوع گونه یهااز شاخص یبرخ و یانماه یهاگونه یفراوان

 .یردقرار گ یبررس مورد ینیآذ

 

 هامواد و روش

کیلومتری شهرستان سیریک، در دهانه  35خور آذینی در فاصله        

. با توجه به وسعت خور و است استان هرمزگان قرارگرفته وتنگه هرمز 

ایستگاه اول  ،ایستگاه  3در این خور  ،هاموقعیت رویش گیاهی مانگرو

( 2STشاخه شدن خور ) (، ایستگاه دوم در محل دو1STدر دهانه خور )

. اساس تعیین گردید (3STایستگاه سوم در نزدیکی انتهای خور ) و

بر مبنای ارائه یک نمای کلی از موقعیت اکولوژیک  هاستگاهیانتخاب ا

  پذیرفت.صورت  خور درون کوچک یهاستمیتمام اکوس سیمای خور و ارائه

 و برحسب تالش تور کشی صورت فصلی و در زمان مدبه هایبردارنمونه

طور ( بهGPSبا استفاده از دستگاه ) هاستگاهیانجام گردید. ابتدا موقعیت ا

قدرت  یک فروند قایق موتوری با از یبردارجهت نمونه دقیق مشخص و

صورت ترال قایقی با مشخصات اندازه چشمه باالیی به و توربخار  اسب 85

طول تور  ،متریلیم 14، چشمه پایین متریلیم 24کشیده یا گره تا گره 
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مدت و به متر 8متر و طول زنجیر پایین  7متر و قسمت باالی تور  7

در  یآورها پس از جمعنمونه شد. دقیقه در هر ایستگاه انجام 15

داری و به آزمایشگاه یخ نگه درون پودر یبندستهپالستیکی ب یهاسهیک

 منتقل گردید. 
 

 
 ی در خورآذینی سیریکبردارنمونهی هاستگاهیا: موقعیت 1شکل 

 

ها با استفاده از کلیدهای شناسایی معتبر مورد شناسایی قرار نمونه       

  Carpenter؛Randall، 1995؛ Løppenthin ، 1944و Blegvadگرفت )

)جدول بر پس از تعیین گونه با استفاده از منابع معت .(1997 و همکاران، 

 مشخص گردید.ها رژیم غذایی آن( نوع 2
 

 خور سیریک یبردارنمونه یهاستگاهی: موقعیت جغرافیایی ا1جدول 

 

زیر  یهاتنوع با استفاده از فرمول یهاشاخص: ی زیستیهاشاخص

 قرار گرفت. یبررس مورد

  :(Reynolds ، 1988و Ludwig) مارگالف یاغنای گونه شاخص

                          𝑅l =
s−l

Ln(n)
                                                             

 :(Reynolds، 1988و  Ludwigسسیمپسون ) غالبیت شاخص

                                    λ = ∑ (𝑝𝑖)2𝑠
i=1 

   :(Weaver، 1963و  Shannon)وینر – شانون تنوع شاخص
                                             H´ = ∑ 𝑝𝑖 𝑙𝑜𝑔𝑒 𝑝𝑖          𝑛

𝑖=1 
                 :(evenness index)شاخص تشابه توزیع یا تراز محیطی 

                                                               𝐸1(j) =
H́

Ln(s)
 

بررسی وجود اختالف بین فصول و جهت : آماری لیوتحل هیتجز       

 One Way طرفهکیها بر آزمون واریانس ، نتیجه تحلیل دادههاستگاهیا

Anova) تست  وTukey  افزار توسط نرم %95در سطح اطمینانSPSS 

میزان تشابه  یریگاندازه برای انجام گردید. (10 )ورژن Excel و (16 ورژن)

 Non-metricو آزمون  5افزار پرایمر مختلف از نرم یهاستگاهیدر بین ا

multidimensional scaling مسئول  یهاگونه تعیین و برای گردید استفاده

 استفاده گردید. Simperعدم تشابه از آزمون 

 

 نتایج 
جمع آوری گردید که در قالب عدد ماهی  602 یبردارطی نمونه       

جدول  مورد شناسایی قرار گرفت.گونه  41جنس و  30خانواده، 26

نتایج نشان داد که  .دهدیماهیان را نشان م شدهییشناسا یهاگونه 2

ماهی شکالن ها( مربوط به راسته سوفترین فراوانی )تعداد گونهبیش

(Perciformes با )درصد و شگ 5/57( ماهی شکالنClupeiformes )

در فصول  دشدهیفراوانی ماهیان ص 2شکل  .ه استدرصد از بود 5/12با 

 یترین فراوانبیش دشدهی. در بین ماهیان صدهدیمختلف را نشان م

 Leiognathidae یهابه خانواده ترتیب مربوطها ازنظر تعداد بهخانواده

در  یبردارطی فصول نمونه ( هست.% 3/15) Clupeidaeو ( % 2/19)

 در بهار به ها )ازنظر تعداد(گونهترین بیش شدهییگونه شناسا 41بین 

Thryssa vitrirostris (8/45 %)به ، تابستان leiognathus fasciatus 

به  و زمستان Gerres filamentosus (8/20 %)به  ، پاییز(% 3/36)

Leiognathus fasciatus (2/13 %) .یهایبردارطبق نمونه تعلق داشت 

، Leiognathidae، Platycephalidae ،Gerreidae یهاخانواده شدهانجام

Sillaginidae  وHaemulidae .نیترشیب در تمامی فصول صید شدند 

و  زیینظر تعداد( مربوط به فصول بهار، زمستان، پا )از دیص زانیم

(. 3بود )شکل  66و  144 ،174، 28با فراوانی ترتیب تابستان به

خوار در بهار پالنکتون دشدهیتر ماهیان صنشان داد که بیش هایبررس

شکارچیان  خواران کوچک واما در فصول دیگر غالبت با گوشت ،بودند

نیز درصد کمی از ترکیب صید را تشکیل دادند  خوارزهیماهیان ر بود.

 دشدهیص یهامختلف بر اساس نوع گونه یهاستگاهیشابه ات(. 5)شکل 

 Non-metric multidimensionalو تست  5 افزار پرایمرنرم استفاده از با

scaling  گروه تقسیم شدند که در گروه اول ایستگاه سوم و در  2به

آنالیز  جینتا (.6اول و دوم قرار گرفتند )شکل  یهاستگاهیگروه دوم ا

بین فصول مختلف اختالف  که داد نشان Tukey تست طرفهکی واریانس

(. >05/0P) داشتوجود  شده دینظر تعداد ماهیان ص از یداریمعن

 متعلق به دشدهیص انیتراکم ماه نیترشیببا فصل زمستان  عالوه بر

 یبردارفصول نمونه هیدر بق دشدهیص ماهیان فراوانی (،103) اول ستگاهیا

 در بهارترتیب به تعلق داشت که میزان فراوانی آن به ایستگاه سوم

 (.4)شکلدست آمد ( به78) زییپا ( و26) (، تابستان90)

 

 

 طول جغرافیایی موقعیت/ایستگاه

جغرافیایی عرض 

 جغرافیایی

 عرض جغرافیایی
 26° 19ʹ 10 " 57° 05ʹ 33 " 1ایستگاه 
 26° 19ʹ 43 " 57° 06ʹ 22 " 2ایستگاه 
 26° 19ʹ 46 " 57° 06ʹ 37 " 3ایستگاه 
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 1395ی سال برداردر خور آذینی در فصول مختلف نمونه شدهییماهیان شناسا یهاانواع گونه : 2جدول 

 

 منبع ی در بلوغاهیتغذرفتار  نام علمی خانواده راسته فارسینام 

پوستانسخت –ماهی  Aulopiformes Synodontidae Saurida tumbil حسون معمولی  (Sommer, 1996) 
 (1997 و همکاران،   Carpenter) خوار کوچکگوشت Clupeiformes Clupeidae Anodontostoma Chacunda گواف کوچک

 (Rainboth, 1996) خوار کوچکگوشت Clupeiformes Clupeidae Ilisha megaloptera شمسک دم زرد
 (Rainboth, 1996) خوار کوچکو گوشت خوارپالنکتون Clupeiformes Clupeidae Ilisha melastoma شمسک کوچک

 (Rainboth, 1996) فیلتر کننده Clupeiformes Clupeidae Nematolosa nasus دارگواف رشته

 (Blaber, 1978 و Whitfield) پالنکتون خوار Clupeiformes Engraulidae Thryssa vitrirostris لچه دهان نارنجی

پوستانسخت –ماهیان کوچک  Elopiformes Elopidae Elops machnata بانو ماهی  (Fischer   ،1990 و همکاران) 

ی ریزهاجلبک –ها سیانوباکتری Goroynchiformes Channidae Chanos chanos خامه ماهی  (Bagarinao, 1999) 

هاجلبک –دتریتوس  Mugiliformes Mugilidae Crenimugil seheli کفال لکه آبی  (Fischer   ،1990 و همکاران) 

خرچنگ –پوستان ریز سخت Myliobatiformes Dasyatidae Himantura gerrardi سفره دم دراز  (Rainboth, 1996) 

 (Erdmann, 2012 و Allen) سرپایان و ماهیان Perciformes Carangidae Scomberoides commersonnianus سارم

مهرگان کف زیبی Perciformes Drepaneidae Drepane longimana عروس نواری  (Fischer   ،1990 و همکاران) 

مهرگان و ماهیان کف زیبی Perciformes Drepaneidae Drepane punctata عروس منقوط  (Fischer   ،1990 و همکاران) 

پوستان ریزسخت –مهرگان بی Perciformes Gerreidae Gerres filamentosus دارچغوك رشته  (Rainboth, 1996) 

الرو حشرات –پوستان ریز سخت Perciformes Gerreidae Gerres longirostris چغوك خال طالیی  (Rainboth, 1996) 

 (Rainboth, 1996) کف زیان کوچک Perciformes Gerreidae Pentaprion longimanus چغوك شفاف

 (2011 و همکاران،   Patzner) انواع خرچنگ Perciformes Gobiidae Periophthalmus waltoni گل خورك

خوارگوشت Perciformes Haemulidae Plectorhinchus pictus خنو گل باقالی  (Allen   ،2002 و همکاران) 

پوستان و ماهیانسخت Perciformes Haemulidae Pomadasys kaakan سنگسر معمولی  (Fischer   ،1990 و همکاران) 

 (Sommer, 1996) پوستان ریزسخت –ها ایدوکفه Perciformes Leiognathidae Karalla daura پنجزاری نوار طالیی

پوستانزئوپالنکتون و سخت Perciformes Leiognathidae Leiognathus bindus پنجزاری باله طالیی  (Rainboth, 1994) 

پوستانزئوپالنکتون و سخت Perciformes Leiognathidae Leiognathus breviurostris پنجزاری خال پشت  (Randall, 1995) 

پلی کت ها –پوستان سخت Perciformes Leiognathidae leiognathus fasciatus کالر مخطط طالیی  (Fischer   ،1990 و همکاران) 

پوستانزئوپالنکتون و سخت Perciformes Leiognathidae Secutor insidiator پنجزاری کج پولک  (Randall, 1995) 

پوستانسخت –ماهیان  Perciformes Lutjanidae Lutjanus argentimaculatus سرخو حرا  (Carpenter   ،1997 و همکاران) 

ماهی -پوستان سخت –سرپایان  Perciformes Lutjanidae Lutjanus johni سرخو معمولی  (Sommer, 1996) 

ماهیان -مهرگان کف زی بی Perciformes Lutjanidae Lutjanus russelli سرخو هشت خط  (Fischer   ،1990 و همکاران) 

پوستانسخت –میگو  –ماهی  Perciformes Sciaenidae Otolithes ruber شوریده  (Baird   ،2001 و همکاران) 

خوارگوشت Perciformes Serranidae Epinephelus bleekeri هامور دم خاکستری  (Vaughan   ،2017 و همکاران) 

میگو و خرچنگ –ماهی  Perciformes Serranidae Epinephelus coiodes هامور معمولی  (Shapiro   ،1993 و همکاران) 

 (2002 و همکاران،   Allen) ناجورپایان -میگو  –ها کتپلی Perciformes Sillaginidae Sillago sihama شورت

 (1990 و همکاران،   Fischer) ماهیان کوچک – مهرگانیب Perciformes Sparidae Acanthopagrus berda شانک سیاه

ماهیان کوچک – پوستانسخت Perciformes Sparidae Acanthopagrus latus شانک زرد باله  (Iwatsuki, 2013) 

خوار کوچکگوشت Perciformes Teraponidae Terapon jarbua یلی خط کمانی  (Fischer   ،1990 و همکاران) 
خوارگوشت Scorpaeniformes Platycephalidae Cociella crocodilla زمین کن کروکودیل  (Jeyaseelan   ،1998 و همکاران) 
خوارگوشت Scorpaeniformes Platycephalidae Platicephalus indicus زمین کن دم نواری  (Jeyaseelan   ،1998 و همکاران) 

 (1990 و همکاران،   Fischer) ماهیان کف زی Pleuronectiformes Paralichthyidae Pseudorhombus arsius کفشک چپ رخ
ماهی -میگو  –خرچنک  Siluriformes Ariidae Netuma thalassina گربه ماهی بزرگ  (Rainboth, 1996) 
ماهیان کوچک –مهرگان بی Siluriformes Ariidae Plicofollis layardi گربه ماهی زخمی  (Fischer   ،1990 و همکاران) 

ماهی -پوستان کوچک سخت Siluriformes Plotosidae Plotosus lineatus گرزك  (Fischer   ،1990 و همکاران) 
 (Heemstra, 2012 و Smith) ماهیان استخوانی Torpediniformes Torpedinidae Torpedo sinuspesici برقی یماهسفره

http://www.fishbase.se/Nomenclature/SynonymSummary.php?ID=144759&GSID=35967&Status=accepted%20name&Synonymy=senior%20synonym&Combination=new%20combination&GenusName=Gerres&SpeciesName=longirostris&SpecCode=7699&SynonymsRef=41108&Author=(Lacep%C3%A8de,%201801)&Misspelling=0
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?genid=10832
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?spid=48544
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 مشاهده نشد یداریختالف معنا هاستگاهیها در اازنظر تعداد گونه       

(05/0P>)(افزارنرم SPSS  آزمونTukey)و  هاستگاهی. میانگین تشابه ا

 افزارنرمبا استفاده از  بودند هاستگاهیکه مسئول عدم تشابه ا ییهاگونه

ترین کم ترین و(. بیش3)جدول  مشخص گردید Simperپرایمر و آزمون 

 زمستان شانون به فصولی اشاخص تنوع گونه

ترین میزان شاخص چنین بیشهم .داشت ( تعلق86/0بهار )و ( 33/1)

و بود  (64/2)و بهار  (5/4زمستان ) فصول ترتیب بهغنای جمعیت به

و بهار ( 42/0زمستان )فصول ترین میزان شاخص یکنواختی نیز به بیش

 (.4داشت )جدول ( تعلق 31/0)
 

 

 

 

 
   

 

 

 
 1395ی در خور آذینی سال برداربه تفکیک فصول نمونه تعداد / تور کشی( برحسب) دشدهیفراوانی ماهیان ص :2شکل 

   

 

 

 
در خور  دشدهیفراوانی فصلی کل ماهیان ص ANOVA: نتایج آنالیز 3شکل 

 1395سال  آذینی

ی در بردارهای مختلف نمونهفراوانی ماهیان در فصول و ایستگاه: 4شکل  

 1395خور آذینی سال 
   

 

 

 
 1395خور آذینی سال برداری نمونه یهاستگاهی: درصد تشابه ا6شکل   1395سال  : فراوانی رژیم غذایی ماهیان در منطقه خور آذینی5شکل 
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 1395( در خور آذینی سال Simperدرصد )آزمون  70مسئول عدم تشابه بر اساس ایستگاه با سطح  یها: گونه3جدول 

 

 

 1395سال  هرمزگانسیریک استان فصلی تنوع، یکنواختی، غنای جمعیت و غالبیت در خور آذینی  یها: شاخص4جدول 

 بحث 

 کنندیم یستز یو خشک یاآب در یاندر مرز م هامانگرو       

(Kathiresan و Bingham، 2001)  ، مانگروهاامروزه مخاطرات زیادی 

 ،، ساخت بندرها، چرای دامیسدساز شاملکه  کندیرا تهدید م

 و Tam) هاورود فاضالب (Parvaresh، 2011)از خاك  یبرداربهره

Wong، 1997) نیو فلزات سنگ (Agoramoorthy ،2008 و همکاران) 

باعث  یانآب و محافظت آبز یسازیبا غن ییمناطق مانگرواست. 

 یارنقش بسو  (Bingham، 2001و  Kathiresan) شده یدتول یشافزا

دارند  یتجار یاناز آبز یاریبس یگذراندن مراحل نوزادگاهدر یمهم

(Janaki-Raman  ،2007و همکاران). خور سیریک استان هرمزگان،  در

وجود درختان مانگرو محیط مناسبی را برای استقرار با ( )آذینی

شناسایی  گام نخستین ،ماهیان ماهیان فراهم کرده است. شناسایی

 توانیم، اطالعات گونهنیا پایه بر و شده محسوب سازگانبوم

 ترمیم و ارزیابی از ذخایر، یبرداربهره مکان زمان، صید، یهاروش

 فون شناسایی .(2007 و همکاران، Newmanنمود ) مشخص را ذخایر

و  Huangدارد )اهمیت  شیالتی یبرداربهره و مدیریت در آبزیان

 برخوردار شیالتی اهمیت از که ییهاگونه . حتی(2016همکاران، 

 اقتصادی یهاگونه تولیدمثلی زیستی و چرخه در مهمی نقش نیستند،

تنوع  یهاشاخصبه بررسی فراوانی و کنند. مطالعه حاضر یم ایفا

راسته،  11در این تحقیق  پرداخته است. در خور آذینیماهیان زیستی 

نتایج نشان دادند که . شدگونه شناسایی  41جنس و  30خانواده، 26

 T. vitrirostris  هایبه گونه بهار فصل در ماهیان فراوانی درصد ترینبیش

درصد کل  70بیش از  متعلق بوده که N. nasus (27 %)و  (% 47)

 L .fasciatus گونه. دادندخود اختصاص جمعیت را در این فصل به

 G.  filamentosusپاییز در عنوان گونه غالب وبه تابستان فصل در (% 35)

در این دو فصل ها و بقیه گونه دادیمرا تشکیل گونه غالب  (% 24)

 فصل زمستان یکسانی برخوردار بودند. در تقریباًپراکنش و فراوانی 

های ( گونه%12)با فراوانی  L. fasciatusو  G.filamentosus یهاگونه

 .پراکنش داشتندیکنواختی  ها با نسبت تقریباًاما گونه غالب بوده،

، Clupeidaeی هاغالب این خور به خانواده یهانشان داد که گونه نتایج

Leiognathidae  وEngraulidae چنین مطالعاتی در . متعلق است

حضور  دهندهنشاناست که  شدهانجاممناطق مختلف مانگرویی دنیا 

و  Barbier) استصورت غالب در مواقعی از سال چندین گونه به

بر روی یکی از خوریات مانگرویی  که . در یک بررسی(2011همکاران، 

و همکاران،  Little) یگونه ماه 83در شرق آفریقا صورت گرفت نیز 

 شناسایی شدگونه  Qinzhou 67چین در بندر  در جنوب و( 1988

(Huang  ،2016و همکاران). چنین چندین مطالعه دیگر که بر هم

ها مورد تری از گونهمانگرویی صورت گرفت تعداد بیشروی مناطق 

خور  (Quinn،1980توان از مطالعات )که می ندشناسایی قرار گرفت

 ایستگاه سوم

 (90/16میانگین تشابه )

 ایستگاه دوم

 (71/13میانگین تشابه )

 ایستگاه اول

 (18/12میانگین تشابه )
 ماهیان یهاگونه

+ + + leiognathus fasciatus 

  + Sillago sihama 

  + Arius tenuispinis 

  + Thryssa vitrirostris 

 +  Gerres filamentosus 

 +  Drepane punctata 

+   Lutjanus johni 

+   Pomadasys kaakan 

+   Leiognathus daurus 

 تشابه توزیع )یکنواختی(

(Evenness index) 
 شانون

(Shannon-Wiener index) 
 غالبیت

(Simpson's Index) 
 یاغنای گونه

(Margalev Richness Index) 
 شاخص/فصل

 بهار 64/2 9/0 86/0 31/0
 تابستان 9/3 83/0 96/0 34/0
 پاییز 6/3 89/0 001/1 344/0
 زمستان 5/4 90/0 33/1 42/0
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Serpenttine  درQueensl  یهایبررس و گونه 56با Austin (1971 )

 ،Queenslمنطقه  در Blaber (1980) تحقیق در و گونه 59 ،پرتوریکو در

  کیاز مانگرو در مکز دهیدر سواحل پوشو بررسی دیگر که  گونه 55

 ،Warburton) گرفتقرار  ییگونه مورد شناسا 44 صورت گرفت

 43و  خانواده 19 راسته، 8 مند مصب رودخانه و خان خور . در(1978

(. در 1392 ،همکاران گردید )مقصودلو و شناسایی ماهی گونه

 ،Deanو  Cainخانواده ) 25گونه از  51کارولینای جنوبی آمریکا 

 Andamanدر جنوب جزایر  Port Blairکه در خور  یامطالعه و( 1976

و همکاران،  Kumarگونه ) 54خانواده و  30راسته، 8انجام شد تعداد 

گونه متعلق به  56 ییمنتج به شناسا هیجریندر  یامطالعه و( 2016

تمامی این مطالعات (. 2014و همکاران،  Arimoro) گردیدخانواده  26

 بوده است که حضور انواع ماهیان در مناطق مانگروییتأییدی بر 

معموالً براساس دو نظریه پناه گرفتن از دست شکارچی و دیگری 

. تمامی این مطالعات و (2011و همکاران،  Barbier) استتغذیه 

ی زیادی از هاگونهمطالعه حاضر به این نتیجه ختم شد که تعداد 

که در هر فصل  کنندیمدر این مناطق مانگرویی زیست ماهیان 

اما برخی  .باشدیمخاص در همان فصل سال  چندگونهغالبیت با 

 را نسبت بهتری کم یهامطالعات در مناطق مانگرویی تعداد گونه

 Deanو  Shenkerبه مطالعه  توانیگزارش کردند که م مطالعه حاضر

 درتحقیقی دیگر که  وگونه  22 در این تحقیقاشاره کرد  (1979)

و  Jalal) ماهیگونه  24در مالزی صورت گرفت  Pahangمصب 

 نشان از خوریات برزیل یکی دری دیگر امطالعه و (2012همکاران، 

 و (2004و همکاران،  Spach)خانواده  22گونه متعلق به  25دهنده 

 25 انجام پذیرفت در نیجریه Majidumدر بررسی که بر روی خور 

 ی دیگرامطالعه( و 2013و همکاران،  Lawson)خانواده  16گونه از 

 (2015و همکاران،  Tsaiگونه ) 37 در تایوان Puzihمصب در 

، مطالعات مختلف باوجود تنوع باال در مناطق مانگرویی شناسایی شد. 

صورت غالب در به تواندیم چندین گونهو مطالعه حاضر نشان دادند 

و  Barbierثیر قرار دهند )أمواقعی از سال این مناطق را تحت ت

فاکتورهای  نیترشوری از مهم . درجه حرارت و(2011همکاران، 

و  Barlettaدر جمعیت ماهیان در مناطق مصبی است ) رگذاریتأث

تغییرات فصلی در  و (Whitfield، 2006 و Harrison ؛2005 همکاران،

و  Shao؛ Hindell  ،2004و  Jenkins) هستمؤثر جمعیت ماهیان 

Lin ،1999 ؛Newman ،؛2007 و همکارانGiarrizzo  و Krumme، 

2009).  

مشاهده گردید که ماهیان تجاری در خور  در مطالعه اخیر وفور       

 پژوهش عنوان شددر یک . این اکوسیستم استباالی اهمیت  از نشان

شگ  سنگسر ماهیان، هامورماهیان، یهاکه وجود ماهیانی از خانواده

تجاری  یهانظر گونه ماهیان ارزش اکوسیستم را از

در پژوهش حاضر نیز که  (Pratchett، 2011 و Cole) دهدینشان م

نتایج  در ترکیب صید وجود داشتند.یی از ماهیان هاخانوادهچنین 

 ی ماهیان در فصول مختلفهااز گونه محدودیکه تعداد  ندنشان داد

مشابه این  ترکیب صید را شامل شدند. فراوانی بسیار زیاد، درصدبا 

 یهادست آمد که اذعان داشت در آببهQuinn (1980 )نتایج توسط 

گرمسیری تعداد  مهین خصوص در مناطق معتدله وهساحلی و مصبی ب

فراوانی در ترکیب ماهیان  درصدترین ی ماهیان بیشهااندکی از گونه

در یک مطالعه در جنوب چین در منطقه  .شوندیرا شامل م دشدهیص

 متعلق گونه، 67تعداد  2012تا  2011های در سال Qinzhouبندر 

 باGobiidae  خانواده شناسایی شد که خانواده 32جنس و  57به 

 شاملی غالب هاگونهرا داشته و  هاگونهترین تعداد بیش % 9/23

A. viridipunctatus و B. sinens  و مشخص شد بسیاری از بودند

فصلی  صورتبهی کل و بیومس فراوان ی،اگونهغنای  مانند ،هاشاخص

 ،Gobiidae یهاخانواده چنینهم دارند محسوسی تغییرات

Lateolabracidae ،Mugilidea ،Gerreidae ،Eleotridae  وSparidae 

ی، بیومس کل و فراوانی را در بین سایر اگونهترین غنای دارای بیش

در  Tudor. درخور (2016و همکاران،  Huangداشتند ) هاخانواده

صید شد که  از ماهیان خانواده 37در کشور کنیا  Mombasaمنطقه 

ها و در بین آن گونه از ماهیان بودند 37ها مربوط به درصد از آن 63

، Gobiidae (15 %)، Lutjanidae (9 %) ، Plososidae(9 %) یهاخانواده

Acropomatidae (6 %) ، Gerreidae(5 % ) و Synodontidae (4 %)  به

 ،Mees و Wakwabiبودند ) دشدهیماهیان ص نیترترتیب جزو مهم

بلوچستان در  در استان سیستان وی دیگر امطالعهچنین هم .(1999

ترین درصد فراوانی بیش ماهیان را باخانواده  نیترغالب ،خلیجمنطقه 

موتو و  شگ ماهیان ،انیگاو ماه متعلق به هایاز کل فراوان (% 86)

 ،Blennidae ،انیگاو ماه شگ ماهیان، یهاخانواده و نشان داد ماهیان

وجود صید  در ترکیب شورت ماهیان و موتوماهیان در تمامی فصول

که بر روی  یا. در مطالعه(2007و همکاران،  Rabbanihaداشتند )

 70در مالزی صورت گرفت بیش از  Pahangترکیب ماهیان مصب 

و  Jalalبود ) .Arius sppمربوط به جنس  دشدهیاز ماهیان صدرصد 

دالیل  نیترگفت یکی از مهم توانیم یطورکل. به(2012همکاران، 

دلیل منابع به تواندیفراوانی زیاد ماهیان ریز در مناطق مانگرویی م

که بر  یا. در مطالعه(Chong، 2007باال در این مناطق باشد )غذایی 

مدی جزیره قشم در استان هرمزگان صورت گرفت  و روی مناطق جزر

از بیومس و  %62با کفال ماهیان بوده که  دشدهیغالبیت ماهیان ص

( 2016و همکاران،  Shahraki) شدیاز فراوانی صید را شامل م % 41

از خانواده شگ  دشدهیماهیان ص %50در نیجریه  Majidumدر خور 

 Carangidaeخانواده از  %8/11 و Elopidae خانواده از %41/17 ماهیان،

در یک بررسی که بر روی خوریات و (2013و همکاران،  Lawsonبود )



 استان هرمزگان در خور آذینیماهیان تنوع زیستی  یهاشاخصبررسی فراوانی و زاهدی و همکاران                                             
 

122 
 

 فراوانی ترینخالصی، مرکزی و گابریک در شرق هرمزگان بیش

ترتیب با به V. sehilو  L. breviurostrisبه  متعلق دشدهیص یهاگونه

به   Mugilidaeو  Leiognathidaeچنین همدرصد بود.  4/16و  1/17

ترین فراوانی بیشدرصد  11/19و  7/26گونه و  6و  7ترکیب  ترتیب با

و همکاران،  Kamraniاین مناطق را دارا بودند ) شده دیماهیان ص

 شده انجام فارسجیخلی منطقه هاآبنتایج این مطالعات در  .(2015

ی غالب و خانواده غالب در اکثر هاگونهکه تقریباً  دهدیماست نشان 

( Leiognathidae) انیماه زاریپنج به متعلق خوریات در مانگرویی مناطق

 آذینی در تحقیق حاضر متعلق غالب خور یهاگونهکه طورهمان است

. بود Engraulidaeو  Clupeidae ،Leiognathidaeی هابه خانواده

گزارش دیگری نشان داد غالبیت ماهیان در خوریات مانگرویی با 

که با نتایج این  (1988و همکاران،  Littleماهیان کوچک و ریز است )

زاری ماهیان راستا است. در مناطق مصبی پنجهمنیز  حاضر پژوهش

(Leiognathidae) شکارهای ماهیان تجاری است  نیترییکی از اصل

(Robertson و Duke،1990 ) ،انیزاری ماهنیز پنج کنونی در مطالعه 

(Leiognathidae) صید فصول ی بود که در اگونهات ترکیب ازجمله

در تایوان  Puzihر یک بررسی که بر روی مصب د مختلف وجود داشت.

 A. maculatus (40 %) ترین تعداد مربوط به گونهصورت گرفت بیش

نتایج این بررسی نشان داد این بود که  L. brevirostris (33 %)و 

نوزادگاهی برای بسیاری از آبزیان بوده است مناطق  عنوانمناطق به

(Tsai  ،2015و همکاران).  تغییرات فصلی در ساختار جمعیت ماهیان

ثیر تغییرات شوری، دما، شفافیت، أتر تحت تدر مناطق مانگرویی بیش

و موجودات  شفافیت ب،آ عمق .(Rönnbäck، 2007 و Crona) است عمق

بنتوزی نقش مهمی در ساختار جمعیت ماهیان  ریز غذایی پالنکتونی و

. خصوصیات بسیاری از مناطق (2006و همکاران،  Francoدارند )

ها را اکثریت آن مشابه است که ماهیانتغذیه نظر نوع  مانگرویی از

 Aditeدهند )می تشکیل خورانخوران و گوشتپالنکتون خوران،دتریت

با توجه به انواع  .(Ogbeibu، 2012 و Oribhabor ؛2013 و همکاران، 

 اتشاهد تغییر آذینی در این مطالعه در خور شده دیماهیان ص

برداری بودیم نمونهمختلف  یهاها در زمانگونه درزیادی  یجمعیت

 هاآندر مطالعات نیز بیان داشتند ( 2007)و همکاران  Jin کهیطوربه

نوع ساختار ماهیان مناطق مصبی  و یتغییرات زیاد جمعیتنیز این 

 انجام بررسی تحقیق کنونی ومشاهدات این نتایج نیز با  .وجود داشت

در بررسی یکی از مناطق مانگرویی در جنوب چین  بود.سو شده هم

در  شده و بهار شروعنظر تعداد از  مشخص شد که فراوانی ماهیان از

. در (2016و همکاران،  Huangرسد )پاییز به اوج خود می تابستان و

مشخص شد که فراوانی کل ماهیان، در بهار حداکثر  یامطالعه

(Krumme  ،2008و همکاران) در الگون  ی دیگرامطالعهو درEpi  در

ترین تراکم ماهیان مربوط به فصول خشک بوده که دلتای نیل بیش

شرایط فیزیکی آب در اثر بارش بوده که  رییتغ عدم لیدلبه احتماالً

 ،Abowei و Ogambaماهیان زیادی را به خود جذب کرده است )

به ماهیان کنونی  در مطالعه شده دیغالبیت ماهیان ص .(2014

در فصل بهار جمعیت  فقط و داشت تعلق شکارچیان و کوچک خوارگوشت

 یادر مطالعه خوار تشکیل دادند.ماهیان پالنکتون را ترکیب این از زیادی

 خواران،ترتیب به دتریتماهیان به فراوانی که غالبیت شده انیب

خوران کوچک و شکارچیان مربوط بوده است گوشت خواران،پالنکتون

(Arimoro  ،2014و همکاران) شاید رودیم. در این تحقیق احتمال 

خوار در صورت استفاده از تورهای ساحلی امکان صید ماهیان دتریت

ارزیابی دقیقی  توانیروش ترال نماما با توجه به صید به شدیتر مبیش

ترین در مطالعه حاضر بیش زی منطقه انجام داد.از ماهیان سطح

ترین و و بیشداشته  ( تعلق33/1شاخص شانون به فصل زمستان )

و بهار  (42/0زمستان ) فصل تعلق بهم یکنواختیترین شاخص کم

 تنوعجمعیت  بیترک برای پراکنش، که یا. در مطالعه( بود31/0)

 67ساحلی نیجریه صورت گرفت  یهادر آب ماه 18مدت زیستی به

 مارگالف، یهاشاخصخانواده شناسایی شد که  36به  متعلق گونه،

، 35/0، 18/5ترتیب بهدر ماهیان یکنواختی  شانون، سیمپسون و

در یک  (.2015و همکاران،  Bolarinwaدست آمد )به 2/0و  13/0

تا  2010های در بین سال Shankouبررسی که در مناطق مانگرویی 

 یهاصورت گرفت نشان داد که گونهمتوالی  چهارفصل 4در  2011

غنای جمعیت، شانون  یهاغالب با تغییر فصول متفاوت بوده و شاخص

در مناطق زمستان در  58/0و  46/1، 63/1ترتیب و یکنواختی به

. کاهش غنای (2013 و همکاران، Chao) دست آمدخوریات آن به

ها به دلیل مهاجرت برخی از گونهدر زمستان ممکن است به یاگونه

چنین هم. (Johnson ، 2001و Laegdsgaardباشد ) ترقیمناطق عم

گی وابست لیدلبه ها ممکن استگونه برخی از در یاگونه غنای ترینبیش

و همکاران،  Wangها باشد )برخی از گونه یزیرها به فصل تخمآن

علت کاهش در فصل زمستان به رودیگمان مدر مطالعه اخیر . (1991

 ترنییباد و گردش آب در منطقه، شوری پا یهاانیدما، وجود جر

ساحل در اثر  نسبت به فصول دیگر در اثر بارش، ورود مواد مغذی از

تری از بیشی هاگونهانواع تر در اثر تالطم، سیالب و اکسیژن بیش

زاری ماهیان، چغوك ماهیان، مانند سنگسر ماهیان، پنجماهیان 

قادر به سکونت در خوریات باشند زیرا بسیاری از عروس ماهیان و ... 

ننده محیطی در زمستان و پاییز در مناطق گرم و عوامل محدودک

تری قادر خواهند بود شرایط بیش یهاو گونه شودیخشک کم م

خور  . در(1999و همکاران،  Kuoسخت خوریات را تحمل کنند )

Tudor  در منطقهMombasa  در کشور کنیا در فصولی که دارای

موجودات مشاهده تراکم  تنوع و ترین میزانفصلی بودند بیش یهاباران

 دستبهبا توجه به نتایج  .(Mees، 1999و  Wakwabi) گردید
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تغییرات فصلی و  لیدلبهاحتمال داد که  توانیمدر این مطالعه  آمده

فاکتورهای محیطی و غذایی آب در مناطق مانگرویی خوریات سبب 

ی ماهیان در زمستان شده است و عمده ماهیان اگونهافزایش تنوع 

خوار و شکارچیان کوچک فصول پاییز و زمستان را ماهیان گوشت

غنی  لیدلبه رودیمو در اوایل فصل بهار احتمال  دهندیمتشکیل 

مواد غذایی و افزایش میزان بیومس پالنکتونی باعث  نظر ازشدن آب 

با خوار ماهیان شده است. ماهیان پالنکتون تیجمع ترشیبفراوانی 

خصوص نقش ماهیان در این هتوجه به اهمیت مناطق مانگرویی و ب

؛ Haque، 2004 و Islamثیر بر روند صید و صیادی منطقه )أمناطق و ت

Murugan  ،یهاتیو حساس بودن بسیاری از جمع (2014و همکاران 

 Dantasبه تغییرات آلودگی و شرایط اکولوژیکی منطقه ) نسبت ماهیان

شود مطالعات مستمری در مناطق پیشنهاد می (Barletta، 2016 و

گیرد تا از روند تغییرات در اکوسیستم  صورت سالیانه صورتبه مانگرویی

 های مختلف ازنهیزم دست آورد تا بتواند دراطالعات مفیدتری را به

و صید و صیادی  هایپایش آلودگ مختلف، یهاستگاهیز حساسیت جمله

 صورت گیرد. یریگمیبهتری تصم دید با
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