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چکیده
این مطالعه باهدف شناسایی و تعیین تنوع گونهای ماهیان خور آذینی سیریک در شرق استان هرمزگان بهمدت یکسال در سال  1395انجام
شد .نمونهبرداری از ماهیان توسط تور ترال قایقی و بهصورت فصلی انجام شد .در این بررسی  41گونه متعلق به  30جنس و  26خانواده شناسایی
گردید .بیشترین فراوانی فصلی گونهها در بهار به  ،%45/8 Thryssa vitrirostrisتابستان  ،%36/3 leiognathus fasciatusپاییز

Gerres

 %20/8 filamentosusو زمستان  %13/2 leiognathus fasciatusتعلق داشت .فراوانی ماهیان در فصل بهار اختالف معنیداری با سایر فصول
داشت ( .)p<0/05در فصل بهار بیشترین فراوانی مربوط به گونههای پالنکتونخوار بود و در سایر فصول ماهیان با رژیم غذایی گوشتخواری ریز
و شکارچی فراوانتر بودند .در تمامی فصول نمونهبرداری خانوادههای  Sillaginidae ،Gerreidae ،Platycephalidae ،Leiognathidaeو
 Haemulidaeمشاهده شدند .بیشترین وكمترین میزان شاخص تنوع گونهای شانون ) (Shannon-Wiener indexدر فصول زمستان ( )1/33و
بهار ( )0/86مشاهده شد .همچنین بیشترین میزان شاخص غنای گونهای ) (Margalev Richness Indexمتعلق به فصول زمستان ( )4/5و بهار
( )2/64بود و بیشترین و كمترین میزان شاخص یکنواختی ) (Evenness indexنیز به فصول زمستان ( )0/42و بهار ( )0/31تعلق داشت.
کلمات کلیدی :تنوع زیستی ،فراوانی ،ماهیان ،جنگلهای مانگرو ،خور ،سیریک
* پست الکترونیکی نویسنده مسئول:
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بررسی فراوانی و شاخصهای تنوع زیستی ماهیان در خور آذینی استان هرمزگان

مقدمه
مانگروها گیاهانی هستند که در مرز میان آب دریا و خشکی
زیست میکنند ( Kathiresanو  )2001 ،Binghamو بالغ بر 162000
کیلومترمربع در دنیا وسعت دارند ( Araujoو همکاران )2010 ،و در
شرایط زیستی بسیار متفاوتی رشد میکنند .مناطق مانگرویی با
غنیسازی آب و محافظت آبزیان باعث افزایش تولید میشوند
( Kathiresanو  )2001 ،Binghamو نیز نقش بسیار مهمی سپری
کردن مراحل نوزادگاهی بسیاری از آبزیان تجاری دارند (Janaki-
 Ramanو همکاران .)2007 ،همچنین اهمیت بسیاری از نظر آبزی
پروری ،کشاورزی ،جلوگیری از فرسایش سواحل ،منبع سوخت و غیره
دارند ( Waltersو همکاران .)2008 ،تغییر در جمعیت مانگروها
میتواند منجر به خطرات طبیعی مثل باال آمدن سطح دریا ،طوفان و
سونامی شود ( Simardو همکاران .)2008 ،خوریات یکی از مناطقی
است که میتواند توسط مانگروها پوشیده شود .خوریات مانگرویی
مناطقی برای مهاجرت آبزیان در بین نواحی کمعمق ساحلی هستند
( Shervetteو همکاران .)2007 ،جنگلهای مانگرو در ایران در
استانهای بوشهر ،هرمزگان و سیستان و بلوچستان پراکنده شدهاند
( Taghizadeو همکاران2009 ،؛  Davariو همکاران2010 ،؛ Keshavarz
و همکاران .)2012 ،یکی از زیستگاههای مانگرو در هرمزگان خور
آذینی است ،خور آذینی در شهرستان سیریک واقع شده است در این
منطقه فعالیت صنعتی وجود ندارد اما یکی از بندرگاههای صیادان
محلی محسوب میگردد ( Taherizadehو  )2015 ،Sharifiniaکه دارای
دو گونه حرا ( )Avicenni marinaو چندل ()Rhizophora macronata
است ( Keshavarzو همکاران .)2012 ،بخشی از جنگلهای مانگرو
سیریک در خور آذینی واقع شده است و گونهRhizophora macronata
فقط در خور آذینی وجود دارد ( Keshavarzو همکاران .)2012 ،در
بررسی منابع آبی و مدیریت آنها اولین گام شناخت ماهیان آن
گستره آبی است ( .)1978 ،Bagenalماهیها یکی از اصلیترین عناصر
موجود در زیستگاههای دریایی هستند که نقش کلیدی در تأمین پروتئین
را دارند ( Kouamélanو همکاران .)2003 ،بسیاری از گونههای تجاری
مراحلی از زندگی خود را درخوریات سپری کرده و یا به آن وابسته
هستند .بنابراین میبایست بهمنظور مدیریت ماهیگیری تجاری ،جمعیت
ماهیان منطقه شناساییشده و براساس اهمیت زیستگاههای مانگرویی
حفاظت از آنها در برنامه قرار گیرد .مطالعات گیاهی و جانوری و
تغییرات جمعیت گونهها و تأثیرات شاخصهای تنوع زیستی میتواند
بهخوبی به مدیریت محیطزیست کمک کند که بتواند نسبت به شناسایی
و حفظ جوامع حساس اقدام شود ( Bonadaو همکاران .)2007 ،در
خلیجفارس و دریای عمان مطالعات مختلفی جهت بررسی جمعیت،
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(Blegvad

بیولوژی و ارتباط طول و وزن ماهیان صورت گرفته است
و 1944 ،Løppenthin؛ 1997 ،Carpenter؛ 1973 ،Nellen؛
 Valinassabو همکاران2006 ،؛  Raeisiو همکاران .)2014 ،مطالعاتی
نیز وجود دارد که محدود به بررسی جمعیت ماهیان در خوریات و
مناطق مانگرویی باشد .بررسی  )2014( Dehghaniدر آبهای جنوبی
کشور و منطقه خوران )2006( Hashemi ،در مورد درجه حساسیت
مناطق مانگرویی جاسک ،پارامترهای رشد برخی ماهیان در خوریات
جاسک ،ربانیها و همکاران ( )1387بر روی شناسایی و تنوع الرو
ماهیان در منطقه گواتر در سیستان و بلوچستان Rabbaniha ،و
همکاران ( )2013به بررسی تنوع الرو ماهیان در مناطقی از استان
بوشهر Paighambari ،و همکاران ( )2017فراوانی الرو ماهیان در
مصب حله در بوشهر اشاره کرد Shahraki ،و همکاران ( )2016بررسی
ماهیان مناطق مانگرویی قشم در استان هرمزگان اشاره کرد .بررسی
و شناسایی فون آبزیان منابع دریایی در مدیریت و بهرهبرداری شیالتی
بسیار مهم بوده و با شناخت آن میتوان دررسیدن به نتایج دقیقتر
در بررسی ویژگیهای زیستی گونههای مهم و اقتصادی که مورد توجه
صیادان میباشند گام مؤثرتری برداشت ( Huangو همکاران.)2016،
حتی گونههایی هم که از اهمیت شیالتی برخوردار نیستند ،نقش مهمی
در چرخه زیستی و تولیدمثلی گونههای اقتصادی ایفا می کنند .امروزه
با توجه به افزایش تالش صید و صیادی و آلودگیهای موجود در منطقه
نیاز به بررسی و شناسایی گونههای مختلف آبزیان بیش از پیش
احساس میشود .از اینرو در این مطالعه سعی شده است ترکیب و
فراوانی گونههای ماهیان و برخی از شاخصهای تنوع گونهای در خور
آذینی مورد بررسی قرار گیرد.

مواد و روشها
خور آذینی در فاصله  35کیلومتری شهرستان سیریک ،در دهانه
تنگه هرمز و استان هرمزگان قرارگرفته است .با توجه به وسعت خور و
موقعیت رویش گیاهی مانگروها ،در این خور  3ایستگاه  ،ایستگاه اول
در دهانه خور ( ،)ST1ایستگاه دوم در محل دو شاخه شدن خور ()ST2
و ایستگاه سوم در نزدیکی انتهای خور ( )ST3تعیین گردید .اساس
انتخاب ایستگاهها بر مبنای ارائه یک نمای کلی از موقعیت اکولوژیک
خور و ارائه سیمای تمام اکوسیستمهای کوچک درون خور صورت پذیرفت.
نمونهبرداریها بهصورت فصلی و در زمان مد و برحسب تالش تور کشی
انجام گردید .ابتدا موقعیت ایستگاهها با استفاده از دستگاه ( )GPSبهطور
دقیق مشخص و جهت نمونهبرداری از یک فروند قایق موتوری با قدرت
 85اسب بخار و تور ترال قایقی با مشخصات اندازه چشمه باالیی بهصورت
کشیده یا گره تا گره  24میلیمتر ،چشمه پایین  14میلیمتر ،طول تور
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 7متر و قسمت باالی تور  7متر و طول زنجیر پایین  8متر و بهمدت
 15دقیقه در هر ایستگاه انجام شد .نمونهها پس از جمعآوری در
کیسههای پالستیکی بستهبندی درون پودر یخ نگهداری و به آزمایشگاه
منتقل گردید.

در بین ایستگاههای مختلف از نرمافزار پرایمر  5و آزمون
 multidimensional scalingاستفاده گردید و برای تعیین گونههای مسئول
عدم تشابه از آزمون  Simperاستفاده گردید.
Non-metric

نتایج

شکل  :1موقعیت ایستگاههای نمونهبرداری در خورآذینی سیریک

نمونهها با استفاده از کلیدهای شناسایی معتبر مورد شناسایی قرار
گرفت ( Blegvadو 1944 ،Løppenthin؛ 1995 ،Randall؛ Carpenter
و همکاران .)1997 ،پس از تعیین گونه با استفاده از منابع معتبر (جدول
 )2نوع رژیم غذایی آنها مشخص گردید.
جدول  :1موقعیت جغرافیایی ایستگاههای نمونهبرداری خور سیریک
موقعیت/ایستگاه
ایستگاه 1
ایستگاه 2
ایستگاه 3

طول جغرافیایی
جغرافیایی°57
" 05ʹ 33
عرض
" °57 06ʹ 22
جغرافیایی
°57
" 06ʹ 37

عرض جغرافیایی
" 26° 19ʹ 10
" °26 19ʹ 43
" °26 19ʹ 46

شاخصهای زیستی :شاخصهای تنوع با استفاده از فرمولهای زیر
مورد بررسی قرار گرفت.
شاخص غنای گونهای مارگالف ( Ludwigو :)1988 ،Reynolds
s−l
)Ln (n

= 𝑅l

شاخص غالبیت سسیمپسون ( Ludwigو :)1988 ،Reynolds
λ = ∑𝑠i=1(𝑝𝑖)2
شاخص تنوع شانون – وینر( Shannonو :)1963 ،Weaver
𝑖𝑝 𝑒𝑔𝑜𝑙 𝑖𝑝 H´ = ∑𝑛𝑖=1
شاخص تشابه توزیع یا تراز محیطی ):(evenness index
́H
)Ln(s

= )𝐸1 (j

تجزیه وتحلیل آماری :جهت بررسی وجود اختالف بین فصول و
ایستگاهها ،نتیجه تحلیل دادهها بر آزمون واریانس یکطرفه One Way
) Anovaو تست  Tukeyدر سطح اطمینان  %95توسط نرمافزار SPSS
(ورژن  )16و ( Excelورژن  )10انجام گردید .برای اندازهگیری میزان تشابه

طی نمونهبرداری  602عدد ماهی جمع آوری گردید که در قالب
 26خانواده 30،جنس و  41گونه مورد شناسایی قرار گرفت .جدول
 2گونههای شناساییشده ماهیان را نشان میدهد .نتایج نشان داد که
بیشترین فراوانی (تعداد گونهها) مربوط به راسته سوفماهی شکالن
( )Perciformesبا  57/5درصد و شگماهی شکالن ()Clupeiformes
با  12/5درصد از بوده است .شکل  2فراوانی ماهیان صیدشده در فصول
مختلف را نشان میدهد .در بین ماهیان صیدشده بیشترین فراوانی
خانوادهها ازنظر تعداد بهترتیب مربوط به خانوادههای Leiognathidae
( )%19/2و  )%15/3( Clupeidaeهست .طی فصول نمونهبرداری در
بین  41گونه شناساییشده بیشترین گونهها (ازنظر تعداد) در بهار به
 ،)% 45/8( Thryssa vitrirostrisتابستان به leiognathus fasciatus
( ،)% 36/3پاییز به  )% 20/8( Gerres filamentosusو زمستان به
 )%13/2( Leiognathus fasciatusتعلق داشت .طبق نمونهبرداریهای
انجامشده خانوادههای ،Gerreidae ،Platycephalidae ،Leiognathidae
 Sillaginidaeو  Haemulidaeدر تمامی فصول صید شدند .بیشترین
میزان صید (از نظر تعداد) مربوط به فصول بهار ،زمستان ،پاییز و
تابستان بهترتیب با فراوانی  144 ،174 ،28و  66بود (شکل .)3
بررسیها نشان داد که بیشتر ماهیان صیدشده در بهار پالنکتونخوار
بودند ،اما در فصول دیگر غالبت با گوشتخواران کوچک و شکارچیان
بود .ماهیان ریزهخوار نیز درصد کمی از ترکیب صید را تشکیل دادند
(شکل  .)5تشابه ایستگاههای مختلف بر اساس نوع گونههای صیدشده
با استفاده از نرمافزار پرایمر  5و تست Non-metric multidimensional
 scalingبه  2گروه تقسیم شدند که در گروه اول ایستگاه سوم و در
گروه دوم ایستگاههای اول و دوم قرار گرفتند (شکل  .)6نتایج آنالیز
واریانس یکطرفه تست  Tukeyنشان داد که بین فصول مختلف اختالف
معنیداری از نظر تعداد ماهیان صید شده وجود داشت (.)P<0/05
عالوه بر فصل زمستان با بیشترین تراکم ماهیان صیدشده متعلق به
ایستگاه اول ( ،)103فراوانی ماهیان صیدشدهدر بقیه فصول نمونهبرداری
به ایستگاه سوم تعلق داشت که میزان فراوانی آن بهترتیب در بهار
( ،)90تابستان ( )26و پاییز ( )78بهدست آمد (شکل.)4
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1395  انواع گونههای ماهیان شناساییشده در خور آذینی در فصول مختلف نمونهبرداری سال: 2 جدول
منبع

نام علمی

خانواده

راسته

نام فارسی

Saurida tumbil
Anodontostoma Chacunda
Ilisha megaloptera
Ilisha melastoma

Synodontidae
Clupeidae
Clupeidae
Clupeidae

Aulopiformes
Clupeiformes
Clupeiformes
Clupeiformes

حسون معمولی
گواف کوچک
شمسک دم زرد
شمسک کوچک

فیلتر کننده

Nematolosa nasus

Clupeidae

Clupeiformes

گواف رشتهدار

(Whitfield  وBlaber, 1978)

پالنکتون خوار

Thryssa vitrirostris

Engraulidae

Clupeiformes

لچه دهان نارنجی

(Fischer ، و همکاران1990)

ماهیان کوچک – سختپوستان

Elops machnata

Elopidae

Elopiformes

بانو ماهی

(Bagarinao, 1999)

سیانوباکتریها – جلبکهای ریز

Chanos chanos

Channidae

Goroynchiformes

خامه ماهی

(Fischer ، و همکاران1990)

دتریتوس – جلبکها

Crenimugil seheli

Mugilidae

Mugiliformes

کفال لکه آبی
سفره دم دراز

(Sommer, 1996)
)1997 ، و همکارانCarpenter (
(Rainboth, 1996)
(Rainboth, 1996)
(Rainboth, 1996)

رفتار تغذیهای در بلوغ
ماهی – سختپوستان
گوشتخوار کوچک
گوشتخوار کوچک
پالنکتونخوار و گوشتخوار کوچک

(Rainboth, 1996)

سختپوستان ریز – خرچنگ

Himantura gerrardi

Dasyatidae

Myliobatiformes

(Allen  وErdmann, 2012)

سرپایان و ماهیان

Scomberoides commersonnianus

Carangidae

Perciformes

سارم

(Fischer ، و همکاران1990)

بیمهرگان کف زی

Drepane longimana

Drepaneidae

Perciformes

عروس نواری

(Fischer ، و همکاران1990)

بیمهرگان و ماهیان کف زی

Drepane punctata

Drepaneidae

Perciformes

عروس منقوط

(Rainboth, 1996)

بیمهرگان – سختپوستان ریز

Gerres filamentosus

Gerreidae

Perciformes

چغوك رشتهدار

(Rainboth, 1996)

سختپوستان ریز – الرو حشرات

Gerres longirostris

Gerreidae

Perciformes

چغوك خال طالیی

(Rainboth, 1996)

کف زیان کوچک

Pentaprion longimanus

Gerreidae

Perciformes

چغوك شفاف

(Patzner ، و همکاران2011)

انواع خرچنگ

Periophthalmus waltoni

Gobiidae

Perciformes

گل خورك

(Allen ، و همکاران2002)

گوشتخوار

Plectorhinchus pictus

Haemulidae

Perciformes

خنو گل باقالی

(Fischer ، و همکاران1990)

سختپوستان و ماهیان

Pomadasys kaakan

Haemulidae

Perciformes

سنگسر معمولی

(Sommer, 1996)

دوکفهایها – سختپوستان ریز

Karalla daura

Leiognathidae

Perciformes

پنجزاری نوار طالیی

(Rainboth, 1994)

زئوپالنکتون و سختپوستان

Leiognathus bindus

Leiognathidae

Perciformes

پنجزاری باله طالیی

(Randall, 1995)

زئوپالنکتون و سختپوستان

Leiognathus breviurostris

Leiognathidae

Perciformes

پنجزاری خال پشت

(Fischer ، و همکاران1990)

سختپوستان – پلی کت ها

leiognathus fasciatus

Leiognathidae

Perciformes

کالر مخطط طالیی

(Randall, 1995)

زئوپالنکتون و سختپوستان

Secutor insidiator

Leiognathidae

Perciformes

پنجزاری کج پولک

(Carpenter ، و همکاران1997)

ماهیان – سختپوستان

Lutjanus argentimaculatus

Lutjanidae

Perciformes

سرخو حرا

(Sommer, 1996)

 ماهی- سرپایان – سختپوستان

Lutjanus johni

Lutjanidae

Perciformes

سرخو معمولی

(Fischer ، و همکاران1990)

 ماهیان- بیمهرگان کف زی

Lutjanus russelli

Lutjanidae

Perciformes

سرخو هشت خط

(Baird ، و همکاران2001)

ماهی – میگو – سختپوستان

Otolithes ruber

Sciaenidae

Perciformes

شوریده

(Vaughan ، و همکاران2017)

گوشتخوار

Epinephelus bleekeri

Serranidae

Perciformes

هامور دم خاکستری

(Shapiro ، و همکاران1993)

ماهی – میگو و خرچنگ

Epinephelus coiodes

Serranidae

Perciformes

هامور معمولی

(Allen ، و همکاران2002)

 ناجورپایان- پلیکتها – میگو

Sillago sihama

Sillaginidae

Perciformes

شورت

(Fischer ، و همکاران1990)

بیمهرگان – ماهیان کوچک

Acanthopagrus berda

Sparidae

Perciformes

شانک سیاه

(Iwatsuki, 2013)

سختپوستان – ماهیان کوچک

Acanthopagrus latus

Sparidae

Perciformes

شانک زرد باله

(Fischer ، و همکاران1990)

گوشتخوار کوچک
گوشتخوار
گوشتخوار
ماهیان کف زی
 ماهی- خرچنک – میگو
بیمهرگان – ماهیان کوچک
 ماهی- سختپوستان کوچک
ماهیان استخوانی

یلی خط کمانی
زمین کن کروکودیل
زمین کن دم نواری
کفشک چپ رخ
گربه ماهی بزرگ
گربه ماهی زخمی
گرزك
سفرهماهی برقی

(Jeyaseelan ، و همکاران1998)
(Jeyaseelan ، و همکاران1998)

)1990 ، و همکارانFischer (
(Rainboth, 1996)
(Fischer ، و همکاران1990)
(Fischer ، و همکاران1990)
(Smith  وHeemstra, 2012)

Terapon jarbua

Teraponidae

Perciformes

Cociella crocodilla

Platycephalidae

Scorpaeniformes

Platicephalus indicus

Platycephalidae

Scorpaeniformes

Pseudorhombus arsius
Netuma thalassina
Plicofollis layardi

Paralichthyidae
Ariidae
Ariidae

Pleuronectiformes
Siluriformes
Siluriformes

Plotosus lineatus

Plotosidae

Siluriformes

Torpedo sinuspesici

Torpedinidae

Torpediniformes
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شکل  :2فراوانی ماهیان صیدشده (برحسب تعداد  /تور کشی) به تفکیک فصول نمونهبرداری در خور آذینی سال 1395

شکل  :3نتایج آنالیز  ANOVAفراوانی فصلی کل ماهیان صیدشده در خور

شکل  :4فراوانی ماهیان در فصول و ایستگاههای مختلف نمونهبرداری در

آذینی سال 1395

خور آذینی سال 1395

شکل  :5فراوانی رژیم غذایی ماهیان در منطقه خور آذینی سال 1395

ازنظر تعداد گونهها در ایستگاهها اختالف معنیداری مشاهده نشد
(()P>0/05نرمافزار  SPSSآزمون  .)Tukeyمیانگین تشابه ایستگاهها و
گونههایی که مسئول عدم تشابه ایستگاهها بودند با استفاده از نرمافزار
پرایمر و آزمون  Simperمشخص گردید (جدول  .)3بیشترین و کمترین
شاخص تنوع گونهای شانون به فصول زمستان

شکل  :6درصد تشابه ایستگاههای نمونهبرداری خور آذینی سال 1395

( )1/33و بهار ( )0/86تعلق داشت .همچنین بیشترین میزان شاخص
غنای جمعیت بهترتیب به فصول زمستان ( )4/5و بهار ( )2/64بود و
بیشترین میزان شاخص یکنواختی نیز به فصول زمستان ( )0/42و بهار
( )0/31تعلق داشت (جدول .)4
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جدول  :3گونههای مسئول عدم تشابه بر اساس ایستگاه با سطح  70درصد (آزمون  )Simperدر خور آذینی سال 1395
گونههای ماهیان

ایستگاه اول
میانگین تشابه ()12/18

leiognathus fasciatus

+

Sillago sihama

+

Arius tenuispinis

+

Thryssa vitrirostris

+

ایستگاه دوم

ایستگاه سوم

میانگین تشابه ()13/71

میانگین تشابه ()16/90

+

Gerres filamentosus

+

Drepane punctata

+

Lutjanus johni

+

+

Pomadasys kaakan

+

Leiognathus daurus

+

جدول  :4شاخصهای فصلی تنوع ،یکنواختی ،غنای جمعیت و غالبیت در خور آذینی سیریک استان هرمزگان سال 1395
شاخص/فصل
بهار
تابستان
پاییز
زمستان

غنای گونهای
)(Margalev Richness Index

2/64
3/9
3/6
4/5

غالبیت
)(Simpson's Index

0/9
0/83
0/89
0/90

بحث
مانگروها در مرز میان آب دریا و خشکی زیست میکنند
( Kathiresanو  ، )2001 ،Binghamامروزه مخاطرات زیادی مانگروها
را تهدید میکند که شامل سدسازی ،ساخت بندرها ،چرای دام،
بهرهبرداری از خاك ( )2011 ،Parvareshورود فاضالبها ( Tamو
 )1997 ،Wongو فلزات سنگین ( Agoramoorthyو همکاران)2008 ،
است .مناطق مانگرویی با غنیسازی آب و محافظت آبزیان باعث
افزایش تولید شده ( Kathiresanو  )2001 ،Binghamو نقش بسیار
مهمی درگذراندن مراحل نوزادگاهی بسیاری از آبزیان تجاری دارند
( Janaki-Ramanو همکاران .)2007 ،در استان هرمزگان ،خور سیریک
(آذینی) با وجود درختان مانگرو محیط مناسبی را برای استقرار
ماهیان فراهم کرده است .شناسایی ماهیان ،نخستین گام شناسایی
بومسازگان محسوب شده و بر پایه اینگونه اطالعات ،میتوان
روشهای صید ،زمان ،مکان بهرهبرداری از ذخایر ،ارزیابی و ترمیم
ذخایر را مشخص نمود ( Newmanو همکاران .)2007 ،شناسایی فون
آبزیان در مدیریت و بهرهبرداری شیالتی اهمیت دارد ( Huangو
همکاران .)2016 ،حتی گونههایی که از اهمیت شیالتی برخوردار
نیستند ،نقش مهمی در چرخه زیستی و تولیدمثلی گونههای اقتصادی
ایفا میکنند .مطالعه حاضر به بررسی فراوانی و شاخصهای تنوع
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شانون
)(Shannon-Wiener index

0/86
0/96
1/001
1/33

تشابه توزیع (یکنواختی)
)(Evenness index

0/31
0/34
0/344
0/42

زیستی ماهیان در خور آذینی پرداخته است .در این تحقیق  11راسته،
 26خانواده 30،جنس و  41گونه شناسایی شد .نتایج نشان دادند که
بیشترین درصد فراوانی ماهیان در فصل بهار به گونههای T. vitrirostris
( )% 47و  )% 27( N. nasusمتعلق بوده که بیش از  70درصد کل
جمعیت را در این فصل بهخود اختصاص دادند .گونه L .fasciatus
( )%35در فصل تابستان بهعنوان گونه غالب و در پاییزG. filamentosus
( )% 24گونه غالب را تشکیل میداد و بقیه گونهها در این دو فصل
پراکنش و فراوانی تقریباً یکسانی برخوردار بودند .در فصل زمستان
گونههای  G.filamentosusو ( L. fasciatusبا فراوانی  )%12گونههای
غالب بوده ،اما گونهها با نسبت تقریباً یکنواختی پراکنش داشتند.
نتایج نشان داد که گونههای غالب این خور به خانوادههای ،Clupeidae
 Leiognathidaeو  Engraulidaeمتعلق است .چنین مطالعاتی در
مناطق مختلف مانگرویی دنیا انجامشده است که نشاندهنده حضور
چندین گونه بهصورت غالب در مواقعی از سال است ( Barbierو
همکاران .)2011 ،در یک بررسی که بر روی یکی از خوریات مانگرویی
در شرق آفریقا صورت گرفت نیز  83گونه ماهی ( Littleو همکاران،
 )1988و در جنوب چین در بندر  67 Qinzhouگونه شناسایی شد
( Huangو همکاران .)2016 ،همچنین چندین مطالعه دیگر که بر
روی مناطق مانگرویی صورت گرفت تعداد بیشتری از گونهها مورد
شناسایی قرار گرفتند که میتوان از مطالعات ( )1980،Quinnخور

فصلنامه علمی پژوهشی محیط زیست جانوری

 Serpenttineدر  Queenslبا  56گونه و بررسیهای )1971( Austin
در پرتوریکو 59 ،گونه و در تحقیق  )1980( Blaberدر منطقه ،Queensl
 55گونه و بررسی دیگر که در سواحل پوشیده از مانگرو در مکزیک
صورت گرفت  44گونه مورد شناسایی قرار گرفت (،Warburton
 .)1978در خور خان و مصب رودخانه مند  8راسته 19 ،خانواده و 43
گونه ماهی شناسایی گردید (مقصودلو و همکاران .)1392 ،در
کارولینای جنوبی آمریکا  51گونه از  25خانواده ( Cainو ،Dean
 )1976و مطالعهای که در خور  Port Blairدر جنوب جزایر Andaman
انجام شد تعداد  8راسته 30،خانواده و  54گونه ( Kumarو همکاران،
 )2016و مطالعهای در نیجریه منتج به شناسایی  56گونه متعلق به
 26خانواده گردید ( Arimoroو همکاران .)2014 ،تمامی این مطالعات
تأییدی بر حضور انواع ماهیان در مناطق مانگرویی بوده است که
معموالً براساس دو نظریه پناه گرفتن از دست شکارچی و دیگری
تغذیه است ( Barbierو همکاران .)2011 ،تمامی این مطالعات و
مطالعه حاضر به این نتیجه ختم شد که تعداد گونههای زیادی از
ماهیان در این مناطق مانگرویی زیست میکنند که در هر فصل
غالبیت با چندگونه خاص در همان فصل سال میباشد .اما برخی
مطالعات در مناطق مانگرویی تعداد گونههای کمتری را نسبت به
مطالعه حاضر گزارش کردند که میتوان به مطالعه  Shenkerو Dean
( )1979اشاره کرد در این تحقیق  22گونه و تحقیقی دیگر که در
مصب  Pahangدر مالزی صورت گرفت  24گونه ماهی ( Jalalو
همکاران )2012 ،و مطالعهای دیگر در یکی از خوریات برزیل نشان
دهنده  25گونه متعلق به  22خانواده ( Spachو همکاران )2004 ،و
در بررسی که بر روی خور  Majidumدر نیجریه انجام پذیرفت 25
گونه از  16خانواده ( Lawsonو همکاران )2013 ،و مطالعهای دیگر
در مصب  Puzihدر تایوان  37گونه ( Tsaiو همکاران)2015 ،
شناسایی شد .باوجود تنوع باال در مناطق مانگرویی  ،مطالعات مختلف
و مطالعه حاضر نشان دادند چندین گونه میتواند بهصورت غالب در
مواقعی از سال این مناطق را تحت تأثیر قرار دهند ( Barbierو
همکاران .)2011 ،درجه حرارت و شوری از مهمترین فاکتورهای
تأثیرگذار در جمعیت ماهیان در مناطق مصبی است ( Barlettaو
همکاران2005 ،؛  Harrisonو  )2006 ،Whitfieldو در تغییرات فصلی
جمعیت ماهیان مؤثر هست ( Jenkinsو 2004 ،Hindell؛  Shaoو
1999 ،Lin؛  Newmanو همکاران2007 ،؛  Giarrizzoو ،Krumme
.)2009
در مطالعه اخیر وفور ماهیان تجاری در خور مشاهده گردید که
نشان از اهمیت باالی این اکوسیستم است .در یک پژوهش عنوان شد
که وجود ماهیانی از خانوادههای هامورماهیان ،سنگسر ماهیان ،شگ
ماهیان ارزش اکوسیستم را از نظر گونههای تجاری
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نشان میدهد ( Coleو  )2011 ،Pratchettکه در پژوهش حاضر نیز
چنین خانوادههایی از ماهیان در ترکیب صید وجود داشتند .نتایج
نشان دادند که تعداد محدودی از گونههای ماهیان در فصول مختلف
با درصد فراوانی بسیار زیاد ،ترکیب صید را شامل شدند .مشابه این
نتایج توسط  )1980( Quinnبهدست آمد که اذعان داشت در آبهای
ساحلی و مصبی بهخصوص در مناطق معتدله و نیمه گرمسیری تعداد
اندکی از گونههای ماهیان بیشترین درصد فراوانی در ترکیب ماهیان
صیدشده را شامل میشوند .در یک مطالعه در جنوب چین در منطقه
بندر  Qinzhouدر سالهای  2011تا  2012تعداد  67گونه ،متعلق
به  57جنس و  32خانواده شناسایی شد که خانواده  Gobiidaeبا
 % 23/9بیشترین تعداد گونهها را داشته و گونههای غالب شامل
 A. viridipunctatusو  B. sinensبودند و مشخص شد بسیاری از
شاخصها ،مانند غنای گونهای ،فراوانی کل و بیومس بهصورت فصلی
تغییرات محسوسی دارند همچنین خانوادههای ،Gobiidae
 Eleotridae ،Gerreidae ،Mugilidea ،Lateolabracidaeو Sparidae
دارای بیشترین غنای گونهای ،بیومس کل و فراوانی را در بین سایر
خانوادهها داشتند ( Huangو همکاران .)2016 ،درخور  Tudorدر
منطقه  Mombasaدر کشور کنیا  37خانواده از ماهیان صید شد که
 63درصد از آنها مربوط به  37گونه از ماهیان بودند و در بین آنها
خانوادههای ،)%9( Plososidae ،)%9( Lutjanidae ،)%15( Gobiidae
 )%5( Gerreidae ،)%6( Acropomatidaeو  )%4( Synodontidaeبه
ترتیب جزو مهمترین ماهیان صیدشده بودند ( Wakwabiو ،Mees
 .)1999همچنین مطالعهای دیگر در استان سیستان و بلوچستان در
منطقه خلیج ،غالبترین خانواده ماهیان را با بیشترین درصد فراوانی
( )% 86از کل فراوانیها متعلق به گاو ماهیان ،شگ ماهیان و موتو
ماهیان نشان داد و خانوادههای شگ ماهیان ،گاو ماهیان،Blennidae ،
شورت ماهیان و موتوماهیان در تمامی فصول در ترکیب صید وجود
داشتند ( Rabbanihaو همکاران .)2007 ،در مطالعهای که بر روی
ترکیب ماهیان مصب  Pahangدر مالزی صورت گرفت بیش از 70
درصد از ماهیان صیدشده مربوط به جنس  Arius spp.بود ( Jalalو
همکاران .)2012 ،بهطورکلی میتوان گفت یکی از مهمترین دالیل
فراوانی زیاد ماهیان ریز در مناطق مانگرویی میتواند بهدلیل منابع
غذایی باال در این مناطق باشد ( .)2007 ،Chongدر مطالعهای که بر
روی مناطق جزر و مدی جزیره قشم در استان هرمزگان صورت گرفت
غالبیت ماهیان صیدشده با کفال ماهیان بوده که  %62از بیومس و
 %41از فراوانی صید را شامل میشد ( Shahrakiو همکاران)2016 ،
در خور  Majidumدر نیجریه  %50ماهیان صیدشده از خانواده شگ
ماهیان %17/41 ،از خانواده  Elopidaeو  %11/8از خانواده Carangidae
بود ( Lawsonو همکاران)2013 ،و در یک بررسی که بر روی خوریات
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خالصی ،مرکزی و گابریک در شرق هرمزگان بیشترین فراوانی
گونههای صیدشده متعلق به  L. breviurostrisو  V. sehilبهترتیب با
 17/1و  16/4درصد بود .همچنین  Leiognathidaeو  Mugilidaeبه
ترتیب با ترکیب  7و  6گونه و  26/7و  19/11درصد بیشترین فراوانی
ماهیان صید شده این مناطق را دارا بودند ( Kamraniو همکاران،
 .)2015نتایج این مطالعات در آبهای منطقه خلیجفارس انجام شده
است نشان میدهد که تقریباً گونههای غالب و خانواده غالب در اکثر
مناطق مانگرویی در خوریات متعلق به پنجزاری ماهیان ()Leiognathidae
است همانطورکه گونههای غالب خور آذینی در تحقیق حاضر متعلق
به خانوادههای  Leiognathidae ،Clupeidaeو  Engraulidaeبود.
گزارش دیگری نشان داد غالبیت ماهیان در خوریات مانگرویی با
ماهیان کوچک و ریز است ( Littleو همکاران )1988 ،که با نتایج این
پژوهش حاضر نیز همراستا است .در مناطق مصبی پنجزاری ماهیان
( )Leiognathidaeیکی از اصلیترین شکارهای ماهیان تجاری است
( Robertsonو  ،) 1990،Dukeدر مطالعه کنونی نیز پنجزاری ماهیان
( )Leiognathidaeازجمله ترکیبات گونهای بود که در صید فصول
مختلف وجود داشت .در یک بررسی که بر روی مصب  Puzihدر تایوان
صورت گرفت بیشترین تعداد مربوط به گونه )%40( A. maculatus
و  )% 33( L. brevirostrisبود که نتایج این بررسی نشان داد این
مناطق بهعنوان مناطق نوزادگاهی برای بسیاری از آبزیان بوده است
( Tsaiو همکاران .)2015 ،تغییرات فصلی در ساختار جمعیت ماهیان
در مناطق مانگرویی بیشتر تحت تأثیر تغییرات شوری ،دما ،شفافیت،
عمق است ( Cronaو  .)2007 ،Rönnbäckعمق آب ،شفافیت و موجودات
ریز غذایی پالنکتونی و بنتوزی نقش مهمی در ساختار جمعیت ماهیان
دارند ( Francoو همکاران .)2006 ،خصوصیات بسیاری از مناطق
مانگرویی از نظر نوع تغذیه ماهیان مشابه است که اکثریت آنها را
دتریتخوران ،پالنکتونخوران و گوشتخوران تشکیل میدهند (Adite
و همکاران2013 ،؛  Oribhaborو  .)2012 ،Ogbeibuبا توجه به انواع
ماهیان صید شده در خور آذینی در این مطالعه شاهد تغییرات
جمعیتی زیادی در گونهها در زمانهای مختلف نمونهبرداری بودیم
بهطوریکه  Jinو همکاران ( )2007نیز بیان داشتند در مطالعات آنها
نیز این تغییرات زیاد جمعیتی و نوع ساختار ماهیان مناطق مصبی
وجود داشت .این نتایج نیز با مشاهدات تحقیق کنونی و بررسی انجام
شده همسو بود .در بررسی یکی از مناطق مانگرویی در جنوب چین
مشخص شد که فراوانی ماهیان از نظر تعداد از بهار شروع شده و در
تابستان و پاییز به اوج خود میرسد ( Huangو همکاران .)2016 ،در
مطالعهای مشخص شد که فراوانی کل ماهیان ،در بهار حداکثر
( Krummeو همکاران)2008 ،و در مطالعهای دیگر در الگون  Epiدر
دلتای نیل بیشترین تراکم ماهیان مربوط به فصول خشک بوده که
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احتماالً بهدلیل عدم تغییر شرایط فیزیکی آب در اثر بارش بوده که
ماهیان زیادی را به خود جذب کرده است ( Ogambaو ،Abowei
 .)2014غالبیت ماهیان صید شده در مطالعه کنونی به ماهیان
گوشتخوار کوچک و شکارچیان تعلق داشت و فقط در فصل بهار جمعیت
زیادی از این ترکیب را ماهیان پالنکتونخوار تشکیل دادند .در مطالعهای
بیان شده که غالبیت فراوانی ماهیان بهترتیب به دتریتخواران،
پالنکتونخواران ،گوشتخوران کوچک و شکارچیان مربوط بوده است
( Arimoroو همکاران .)2014 ،در این تحقیق احتمال میرود شاید
در صورت استفاده از تورهای ساحلی امکان صید ماهیان دتریتخوار
بیشتر میشد اما با توجه به صید بهروش ترال نمیتوان ارزیابی دقیقی
از ماهیان سطحزی منطقه انجام داد .در مطالعه حاضر بیشترین
شاخص شانون به فصل زمستان ( )1/33تعلق داشته و بیشترین و
کمترین شاخص یکنواختی متعلق به فصل زمستان ( )0/42و بهار
( )0/31بود .در مطالعهای که برای پراکنش ،ترکیب جمعیت تنوع
زیستی بهمدت  18ماه در آبهای ساحلی نیجریه صورت گرفت 67
گونه ،متعلق به  36خانواده شناسایی شد که شاخصهای مارگالف،
شانون ،سیمپسون و یکنواختی در ماهیان بهترتیب ،0/35 ،5/18
 0/13و  0/2بهدست آمد ( Bolarinwaو همکاران .)2015 ،در یک
بررسی که در مناطق مانگرویی  Shankouدر بین سالهای  2010تا
 2011در  4چهارفصل متوالی صورت گرفت نشان داد که گونههای
غالب با تغییر فصول متفاوت بوده و شاخصهای غنای جمعیت ،شانون
و یکنواختی بهترتیب  1/46 ،1/63و  0/58در زمستان در مناطق
خوریات آن بهدست آمد ( Chaoو همکاران .)2013 ،کاهش غنای
گونهای در زمستان ممکن است بهدلیل مهاجرت برخی از گونهها به
مناطق عمیقتر باشد ( Laegdsgaardو  .)2001 ،Johnsonهمچنین
بیشترین غنای گونهای در برخی از گونهها ممکن است بهدلیل وابستگی
آنها به فصل تخمریزی برخی از گونهها باشد ( Wangو همکاران،
 .)1991در مطالعه اخیر گمان میرود در فصل زمستان بهعلت کاهش
دما ،وجود جریانهای باد و گردش آب در منطقه ،شوری پایینتر
نسبت به فصول دیگر در اثر بارش ،ورود مواد مغذی از ساحل در اثر
سیالب و اکسیژن بیشتر در اثر تالطم ،انواع گونههای بیشتری از
ماهیان مانند سنگسر ماهیان ،پنجزاری ماهیان ،چغوك ماهیان،
عروس ماهیان و  ...قادر به سکونت در خوریات باشند زیرا بسیاری از
عوامل محدودکننده محیطی در زمستان و پاییز در مناطق گرم و
خشک کم میشود و گونههای بیشتری قادر خواهند بود شرایط
سخت خوریات را تحمل کنند ( Kuoو همکاران .)1999 ،در خور
 Tudorدر منطقه  Mombasaدر کشور کنیا در فصولی که دارای
بارانهای فصلی بودند بیشترین میزان تنوع و تراکم موجودات مشاهده
گردید ( Wakwabiو  .)1999 ،Meesبا توجه به نتایج بهدست
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آمده در این مطالعه میتوان احتمال داد که بهدلیل تغییرات فصلی و
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 با.فراوانی بیشتر جمعیت ماهیان پالنکتونخوار ماهیان شده است
توجه به اهمیت مناطق مانگرویی و بهخصوص نقش ماهیان در این
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