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 دهیچك

 یبردار نمونه از استفاده با انیآبز یفراوان و یستیز تنوع یها شاخص
 در 1332 زمستان در 1 فردوس یقاتیتحق شناور با كف ترال تور
 11´و  یشرق 13° 11´ ییایجغراف مشخصات با) هرمزگان یآبها
 13 از. گرفت قرار مطالعه مورد متر 11 تا 11 اعماق در( یشرق °15
 متر 31-11 و متر 21-31 متر، 11-21 اعماق در ستگاهیا

 انیآبز یا گونه تنوع مختلف یها شاخص و یفراوان و ،یبردار نمونه
 گروه ای گونه 33 قیتحق نیا در. شد یریگ اندازه  مختلف اعماق در

 گونه 11 شامل یآبز خانواده 14 و جنس 54 به متعلق یا گونه
 گو،یم ها، خرچنگ شامل انیآبز از گرید گونه 13 و یماه مختلف

 جینتا. بودند ها مرجان و ییایدر عروس ،ییایدر مار ،ییایدر اریخ
 یبررس مورد منطقه در شدهمحاسبه یا گونه تنوع یها شاخص
 ،21/3 با برابر( ΄H) شانون شاخص یبرا متر( 11-11)اعماق 

ك یو منهن 11/5( R، مارگالف )13/1 (Jلو )ی، پ11/1( Dمپسون )یس
(IMen برابر با )در شدهمحاسبه یها شاخص اندازه بود. 11/1 

 و مشابه متر 31-11 و متر 21-31 متر، 11-21 مختلف اعماق
ای شانون و های تنوع گونهبر اساس شاخص. بود هم به كینزد

 ها گونه تعداد یتیجمع اندازه نظر از یبررس مورد سیمپسون منطقه
یك  ،یا گونه یهای غنابر اساس شاخص یول دارد یمطلوب تیوضع

 دلیل شوری و درجه حرارت باالی آب، و به باشد می ریمنطقه فق
 .  است استرس تحت شدت به
 

تنوع  ،ترال كف ،هرمزگان یهاان، آبیآبز :یدیكل یها واژه
 .یستیز
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Abstract 
Biodiversity indices and abundance of demersal 

resources in Hormozgan waters (53 00E to 57 

00E) was studied by bottom trawl survey during 

winter season, 2013. Sampling was done by R/V 

Ferdos 1. In this study, 89 stations within the 10-

20 m, 20-30 m and 30-50 m depth layers were 

sampled and abundance and species diversity of 

demersal fish communities at different depths were 

evaluated using various indices. In this study 99 
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entire investigated area (10-50 m depths) were 

3.21, Simpson (D), 0.06, Pielou (J), 0.69, Margalef 

(R), 7.55 and Menhinick (IMen), were 0.16. The 

value indices in different depths of 10-20 m, 20-30 

m and 30-50 m were identical. Based on the results 

of Shannon and Simpson indices, this area has a 

fair quality of population in number of species, 

however species richness indices indicated low 

species richness and due to high water temperature 

and salinity degree, this area is under stress. 

 

Keywords: Bottom trawl, Hormozgan waters, 

Species diversity, marine organisms. 
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 مقدمه
هستند كه  یكم ییها  داده یستیتنوع ز یها شاخص
د گونه وجود ستم چه تعدایك اكوسیدهند در ینشان م

موجود به چه شكل  یهادارند و پراكنش گونه
كمك  یستیتنوع ز یها شاخص یریگ . اندازهباشد یم
و  كند یمشده مطالعهستم یبه شناخت اكوس یادیز

ستم تا چه حد در سالمت ین اكوسیكه ا دهد یمنشان 
نده به چه شكل یرات آن در آییبرد و تغ یبه سر م

 (. Price, 2002خواهد بود )
است  یا بسته مهیعمق و ن خلیج فارس دریای كم

 22تا  81در حدود  یشناس های زمین كه بر اساس داده
ن موجودات یاست. اولوجود آمده  هزار سال پیش به

اند. از  ن منطقه ظاهر شدهین دوره در ایز در همین یآبز
 یدات مختلفین منطقه با تهدین زمان تاكنون ایهم

، ی، كاهش نرخ رشد و زادآوریمیرات اقلییمانند: تغ
 یبردار ها و بهره ی، آلودگیعیر طبیوم ش مرگیافزا
و  یا مواجه بوده كه باعث كاهش تنوع گونه هیرو یب

در  یطیمح ستیده است. عوامل زیها گرد انقراض گونه
ن بردن یبر از ب یادیز تأثیر یشناس نیادوار مختلف زم

 یها های انسان در دوره فعالیت یها داشته اند ول گونه
ای بر  ها اثرات گسترده ر زیستگاهییر در تخریب و تغیاخ

 یكه تعداد ینحو گذاشته به یآبز یها بسیاری از گونه
 Sheppard et) اند نها با خطر انقراض مواجه شدهاز آ

al., 2010)ای  كه از آثار سنگواره ی. بر اساس اطالعات
 1میلیون سال گذشته  122 به ثبت رسیده است، در

انقراض گروهی شناخته شده است كه در هریك از 
های آبزی  گونه درصد 12ش از یها، ب این انقراض
 1(. در همه Courtillot, 1999) اند منقرض شده
ها،  ر آتشفشانین نظیزم یها تیشده فعال انقراض ثبت

ن نقش یها به زم سنگ ا برخورد شهابیش و یگرما
 212انقراض گروهی كه حدود  نیدر بدتر اند و داشته

درصد  3۹ش رخ داده است، در حدود یون سال پیلیم
 یها رفته و زندگی گونه های دریایی از بین گونه

 Raupقرار گرفته است ) تأثیرزی نیز تحت  خشكی

and Sepkoski, 1982كه به  یستین بحران زی(. ا

تریاسه معروف است در پی  -انقراض نسل پرمین
هانی از گرمایش ناگ یمحیطی ناش چندین شوک زیست

شدن و  اسیدی آن تبع های اسیدی و به زمین، باران
اها به وقوع ید سطح اكسیژن آب دریكاهش شد

 یشرفت صنعتیپر كه با یدر دوره اخ .ه استپیوست
كه  یمیرات اقلییده است، سرعت گرفتن تغیشروع گرد

باشد، موجب بر هم  یم یطیمح ستیب زیاز تخر یناش
و سرعت  یا و كاهش تنوع گونه یستیخوردن تعادل ز

ده و بر یر گردیدر دوره اخ یا گرفتن انقراض گونه
گونه در طول  8222موجود بیش از  یها اساس داده

اند. دانشمندان برآورد  سال گذشته منقرض شده ۰22
برابر نرخ انقراض  8222تا  822اند كه این نرخ  كرده

ای است. بر  معمولی مشاهده شده در آثار سنگواره
ن انقراض یشده كه ششم ینیب شین اساس پیهم

 یها در حال رخ دادن است. اطالعات سنگواره یا گونه
د، نرخ انقراض در زمانی كه دمای ده نشان می یلیفس

 یمیرات اقلییشتر شده است. تغیافته بیش یجهان افزا
و اثرات آن بر موجودات زنده در مناطق مختلف جهان 

 یل عمق كم گرمایدل ج فارس بهیباشد. خل یمتفاوت م
كند  یجهان جذب م یاهایر درینسبت به سا یادتریز

 یجهانبار از متوسط  9ز ین CO2 یزان ورودیو م
در (. Van Lavierent et al., 2011باشد ) یشتر میب
در سرتاسر  یدروكربنیه یها یآلودگق ین تحقیا

ران به یشود و سواحل ا یده میج فارس دیسواحل خل
ند ین فراین منطقه شناخته شده است. ایتر عنوان آلوده

 یشتریاثرات ب ین بر موجودات آبزیبا گرم تر شدن زم
ر یش گرما و تبخیشده كه افزا خواهد گذاشت. گزارش

           چه كه قبال  ر از آنیاخ یها ج فارس در سالیآب در خل
 ,Pal & Eltahirشتر بوده است )یشده بود ب ینیب شیپ

2016.) 
ج فارس یخل یان در سواحل شمالیآبز یا تنوع گونه
ن ین مورد توجه قرار گرفته است. در ایتوسط محقق
ها در  جلبك یستیتوان به مطالعه تنوع ز یخصوص م

 ,Sohrabipour & Rabieiسواحل هرمزگان )

 و سواحل بوشهر( 2007 ,2004 ,1999 ,1996
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(Niamaimandi et al., 2017 و )ان در یپا یا شكم
 Niamaimandi et al., 2017سواحل بوشهر )

Salehi et al., 2015     .اشاره نمود )   
دهد كه  ین امكان را میت موجود ایوضع ییشناسا
 ینیب شیپ یادیرات و سرعت آن تا حدود زییروند تغ

 یطیمح ستیك فاجعه زیاز  یریشده و جهت جلوگ
ن ثبت یخ زمیكه تحت عنوان انقراض ششم در تار

ج یارائه گردد. در منطقه خل ییها حل ده است، راهیگرد
 یو چگونگ یستیت تنوع زیوضعفارس اطالعات از 

ق ین تحقیا باشد و یار اندک میبس ها پراكنش گونه
ت موجود را نشان یاز وضع ییها دارد كه گوشه یسع

مربوط به تور ترال كف  یها ق دادهین تحقیدر ادهد. 
ن روش توسط یمورد استفاده قرار گرفته است. ا

در مناطق جهان مورد استفاده قرار  ین مختلفیمحقق
 & Cryer et al., 2002; Goza'lezگرفته است )

Sa'nchez, 2002; Madurell et al., 2004;. 
Nguyaen, 2008ق محاسبه ین تحقی(. هدف ا

 یت پراكنش و بررسی، وضعیستیتنوع ز یها شاخص
 باشد.   یموجود در منطقه م یدهایتهد

 

 ها و روش مواد
ستم یمجهز به س 8توسط شناور فروس  یبردار نمونه

تور  مجهز بهاب، ی (، عمقGPS) یا اب ماهوارهیره
 1متر در بدنه و  یسانت ۰2ترال كف با چشمه 

هرمزگان  یها آب یسه تور در منطقه غربیمتر ك یسانت
( در E ΄22 ˚15تا E΄22 ˚19  ییای)مشخصات جغراف

باشد،  ید در منطقه میص یفصل زمستان كه دوره اصل
 (.8انجام گرفت )شكل 
ل مربع یما 8/2218با مساحت  یمنطقه مورد بررس

 92-12متر و  22-92متر،  82-22 یعمق طبقه 9به 
ستگاه یا یتعداد یم شد و در هر طبقه عمقیمتر تقس

د ین گردییتع یبردار جهت نمونه یبه شكل تصادف
د و ین گردییساعت تع 8 ی(. مدت توركش8)جدول 

ل در ساعت بود. یما 9 یسرعت شناور در حال توركش
انجام  یبردار ستگاه نمونهیا 13ق از ین تحقیدر ا
 & Sparreروب شده )ید. از روش مساحت جایگرد

Venema, 1998همه استفاده شد.  یبردار ( در نمونه
خته شدند و یر یبا اندازه مساو ییها در جعبه ها نمونه

انتخاب  یبه شكل تصادف یكیجعبه  1سپس از هر 
جعبه شمارش شده و شناسایی هر  یها د. نمونهیگرد
 & Fischer) كلیدهای شناساییبا استفاده از  ها گونه

Bianchi, 1984; Smith & Heemstra, 1986;. 
Bianchi, 1985; De Bruin et al., 1995;. 

Carpenter et al., 1997) .انجام شده است 

 

 
 هرمزگان یك( در آبهایریس -بندی)نا یمنطقه مورد بررس .1شكل 
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 یها ستگاهیو تعداد ا یمساحت طبقات مختلف عمق .1جدول 
 (8932هرمزگان ) یهاشده در آبیبردار نمونه

 مجموع 92-12 22-92 82-22 )متر( یطبقه عمق

 8/2218 3/8289 1/۰2۰ 5/۰92 مربع( لیمساحت )ما
 13 95 21 25 ها ستگاهیتعداد ا

 
ر یز یها با فرمول یا تنوع گونه یها شاخص
 د.یمحاسبه گرد

 
 (1491شاخص شانون )

H΄=−ΣP × ln(Pi) 

 iها در گونه  نسبت تعداد نمونه Piدر فرمول فوق 
 باشد. ینسبت گونه م یعیتم طبیلگار ln(Pi)و 

 
 (1494مپسون )یشاخص س

D= ΣNi(Ni-1)/N(N-1) 

 Nو  iها در گونه  تعداد نمونه Niدر فرمول فوق 
 تعداد كل نمونه در جامعه است.

 
 (1494لو )یپ یستیز یكنواختیشاخص 

J = H΄/ lnS  

تم یلگار lnS ب شانون ویضر ΄Hلو یدر فرمول پ
  است. ها تعداد كل گونه یعیطب

 
 (1491شاخص مارگالف )

R= S-1/ln(N) 

 ln(N)و  ها تعداد گونه Sدر فرمول مارگالف 
 باشد.   یها م تعداد نمونه یعیتم طبیلگار

 
 (1499ك )یشاخص منهن

IMen =  /√N  

ها  تعداد نمونه Nو  ها تعداد گونه Sدر فرمول فوق 
 است.

اعماق مختلف از ای در  جهت مشابهت گونه
( به              ’        ضریب سورنسون )

 (. Sorenson, 1948) شرح زیر استفاده گردید
 

Sc=2a/(2a+b+c) 
تعداد كل  aضریب سورنسون،  Scدر فرمول فوق 

های مشابه در هر طبقه  تعداد گونه cو  b یها گونه
( این ضریب بین صفر تا یك dباشد. دامنه ) عمقی می
( كه در منابع با درصد نیز بیان  ≤ d ≥0است )

 شود. می
 

 ج ینتا
 گونه 33متر(،  82-12)اعماق  یدر منطقه مورد بررس

د یگرد ییخانواده شناسا 1۰جنس در  5۰ متعلق به
گونه  89و  یگونه ماه 11ن تعداد تنها ی(. از ا2)جدول 

گو، یها، م مختلف از خرچنگ یها گر شامل گونهید
و  ییای، عروس درییایها، مار در ، صدفییایار دریخ

شده  ییشناسا یها ن درصد گونهیشتریها بود. ب مرجان
 82-22متر و  92-12متر،  22-92ب در اعماق یترت به

متر  12تا  92ها در اعماق  متر بودند. تعداد جنس
  ن بود.یشتریمتر ب 92تا  82ن و یكمتر
 

ترال كف در ان یها، جنس و خانواده آبز گونه یفراوان .2جدول 
 (8932هرمزگان ) یهااعماق مختلف آب

 عمق )متر(
 ل مربع(ی)ما مساحت

22-82 

(5/۰92) 

92-22 

(1/۰2۰) 
12-92 

(3/8289) 
12-82 

(8/2218) 

 1۰ 93 12 ۰1 تعداد خانواده
 5۰ ۹1 5۰ 5۰ تعداد جنس
 33 15 39 12 تعداد گونه

 
شده در اعماق مختلف  تعداد آبزیان شناسایی

متر  22-92بود. بیشترین تعداد در الیه عمقی متفاوت 
متر ثبت گردید  82-22و كمترین تعداد در اعماق 

شده در طبقات  های شناسایی (. فراوانی گونه9)جدول 
 مختلف عمقی نیز بسیار متفاوت بود. 

داد كه بین نتایج ضریب سورنسون نشان می
درصد، اعماق  ۹1متر  22-92متر و  82-22اعماق 

 22-92درصد و بین اعماق  ۹9متر  92-12 و 22-82
 ای وجود دارد. درصد مشابهت گونه ۹۰متر  92-12و 
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 (8932) هرمزگان یهادر آب در طبقات مختلف عمقی كف شده تور ترالتعداد آبزیان شناسایی .3جدول 

 نام فارسی نام علمی
 اعماق مختلفها در تعداد گونه

22-82 92-22 12-92 

Acanthopagrus latus 8215 151 شانك زردباله ۰1
ACROPOMATIDAE ۹2 آكروپوماتیده ۰2۰ 123
Alectis spp. 211 گیش گوژپشت 9۰1 8۹3
Anguiliformes 2 مارماهی سانان 2 2
APOGONIDAE 92 دهان النه ماهیان ۰3 9۰
Argyrops spinifer 111 كوپر 318 8211
Ariomma indica 91 آرین 221 8۰۰1
Arius dussumiri 228 گربه ماهی خاكی 21۰ 12
Arius tenuispinis 822۹8 گربه ماهی خار نازک 88112 9۰2
Arius thalassinus 92۰3 گربه ماهی بزرگ ۰۰۰۹ 9۹19
CARANGIDAE 8881۰ گیش ماهیان 1198 89321
Carcharhinus dussumieri ۰ كوسه چانه سفید 882 ۹3
Centriscidae 2 میگو ماهیان 2 2
CHAETODONTIDAE 2 پروانه ماهیان 8 2
Coral 2 مرجان 82 2۰
Crab 82 هاخرچنگ 88 3۹
DIODONTIDAE 2 خارپشت ماهیان 8۹ ۹
Drepane longimana 2 عروس ماهی نواری 23۹ 1
Drepane punctate ۰82 عروس ماهی منقوط 198 888۹
ECHENEIDAE 2 چسبك ماهی 9 1
Elutheronema tetradactylum ۰2 راشگو معمولی 2 89
ENGRAULIDAE 932 موتو ماهیان 8925 ۹92
Ephippus orbis 8123 شینگ ۰85 ۰85
Epinephelus bleekeri 8۹5 هامور خال نارنجی 93 891
Epinephelus coioides 82۹ هامور معمولی 1۰ 95
FISTULARIIDAE 83۹ شیپور ماهیان 23 8۹1
GERREIDAE 8129 چغوک ماهیان 8۰۰2 93۰2
Grammoplites suppositus 8183 زمین كن خال باله 8125 9229
Ilisha spp. ۰2۰9 شمسك 21۹28 1151
Jellyfish 18۹ عروس دریایی 82۰3 5۰3
Lactarius lactarius 8921 گیش كاذب 83۰ 3۹۰
LEIOGNATHIDAE 325۰ پنجزاری ماهیان 5183 82955
Leiognathus fasciatus 8۹55 پنجزاری مخطط طالئی 822۹2 ۹121
LETHRINIDAE 83۰ شعری ماهیان 852 ۰۹
Loligo duvauceli ۰11 اسكوئید هنـدی ۰1۹ 82۹1
LUTJANIDAE 9۹82 سرخو ماهیان 8۹28 ۰2
Lutjanus johni 82 سرخو معمولی 23۹ 18
Lutjanus malabaricus )۰92 سرخو )چمن 13 825
Mene maculate 222 ماه ماهی 1۰2 8219
MONACANTHIDAE 2 تك خار ماهیان 8 2
MULLIDAE 1331 بز ماهیان 82۰92 28۰۹9
NEMIPTERIDAE 192 گوازیم ماهیان 118 8111
Nemipterus japonicus 389۰ ای گوازیم دم رشته 89153 8۹88۹
OSTRACIIDAE 82 جعبه ماهیان 8 2
Otolithes ruber 883 شوریده 119 8۰5
Pampus argenteus 91۰ حلواسفید 2151 ۹29
Parastromateus niger 259 حلواسیاه 812 938
Penaeus semisulcatus 811 میگوی ببری سبز 8۰۹2 ۰۹۰
Platax spp. 2 خفاش ماهی ۰ 9
PLATYCEPHALIDAE   ۰9 ماهیانزمین كن 2 2
Platycephalus indicus 81 زمین كن دم زرد 2 2
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 (8932) های هرمزگاندر آب در طبقات مختلف عمقی كف شده تور ترالتعداد آبزیان شناسایی .3جدول ادامه 

 نام فارسی نام علمی
 ها در اعماق مختلفتعداد گونه

22-82 92-22 12-92 

Pleuronectiformes 8883 كفشك سانان 8238 8222
PLOTOSIDAE ۰ گرزک ماهیان 591 2
POLYNEMIDAE ۹2 راشگو ماهیان 8۹1۰ 831
Pomacanthus maculosus 2 هاماد 2 1
Pomadasys kaakan 8۰5 سنگسر معمولی 293 23۹3
Portunus pelagicus ۰ خرچنگ آبی 82 9
Portunus sanguinolentus ۹ خرچنگ سه خال 82 2
PRIACANTHIDAE 2 تیه بر ماهیان 83۰ 829
Protonibea diacanthus 228 میش ماهی منقوط 283 5
Psettodes erumei 11 كفشك تیزدندان 2۹ 921
Pterois spp. 2۰ خروس دریا 8۹ 91
Rachycentron canadum 2532 سوكال 1131 93
Rays 8۰9 سپر ماهیان ۰۰ 9۰58
RHYNOBATIDAE 2 سوس ماهیان 2 259
Rotifera 81۰۰1 ییاسفنج دریا 8۹125 2
Saurida tumbil 81۰ حسون معمولی 3933 2۹882
SCIAENIDAE ۰ شوریده ماهیان 2 12۰
SCORPAENIDAE 82 عقرب ماهیان 2 2۰
Sea cucumbers 1۹ خیار دریایی 8125 2
Sea shells ۹12 صدف 8285 ۹۹
Sepia pharaonis 2۰ ماهی مركب 51 8211
SERRANIDAE 9۹ هامور ماهیان 99۰ 89۰
Sharks ۹ كوسه ماهیان 2 815
Shrimps ۰ میگو 1 8
SIGANIDAE 23 صافی ماهیان 3 2
SPARIDAE 2 شانك ماهیان ۰1 82
Stomatopods 2 عقربك 2 1
SYNGNATHIDAE )8992 چپق ماهی )اسب دریا 125 2
SYNODONTIDAE ۹25 ماهیان حسون 2235 21۹۹
TERAPONIDAE 911 یلی ماهیان 822 ۰۹52
TETRAODONTIDAE 9۰ بادكنك ماهیان 31 999
Thenus orientalis 2 مادر میگو 8 52
Trachinotus spp. 8۰۹ پرستو ماهی 9۹ 2
TRIACANTHIDAE ۰۰۰ سه خاره ماهیان 2۹1 2
TRICHIURIDAE 2۹18 یال اسبی ماهیان 3158 88
Trichiurus lepturus 2 یال اسبی سر بزرگ 1 85218
TRIGLIDAE ۹ خروسك ماهیان 2۰ 2
URANOSCOPIDAE 2 اورانوس ماهیان 2 59
CHELONIDAE 2۰۹ الكپشت دریایی ۰55 9
CHIROCENTRIDAE 821 خارو ماهیان 213 9۹9
CLUPEIDAE 2 ساردین ماهیان 8 ۰13
HYDROPHIDAE 8125 مار دریایی 222 2
Megalaspis cordyla )91 كتو )داردم 51 21
Rastreliger kanagurta 119 طالل 99۹ 81
Scomberoides spp. 289 سارم 891 852
Scomberomorus commerson ۹1 شیر ماهی 12۰ 238
Scomberomorus guttatus 2123 قباد 291۹ 183
SPHYRAENIDAE 89۰8 كوتر ماهیان 252۰ ۹۹91
HAEMULIDAE 22228 سنگسر ماهیان 2۹1 81

19 هاتعداد كل گونه 3۰ 11
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بار  13شده در  نمونه شمارش ۰5923۰از تعداد 
ن رتبه نمونه یشتریمتر، ب 82-12در اعماق  یتوركش

 8 ین آن دارایعدد و كمتر 5958۰ یمشاهده شده دارا
ها در اعماق مختلف یفراوان یبند(. رتبه2عدد بود )شكل 

 2۹882متر با حداكثر تعداد  92-12متفاوت بود. اعماق 
 یعدد دارا 22228متر با تعداد  82-22عدد و اعماق 

ن تعداد در ین تعداد نمونه بودند. كمترین و كمتریشتریب
 ۰متر  82-22عدد و در اعماق  8متر  92-12اعماق 

عدد( در  85۰۰31)تعداد  ین فراوانیشتریب یعدد بود. ول
متر با  22-92د. اعماق یمتر مشاهده گرد 22-92اعماق 

ف یعدد در رد 82۹932متر با  82-22عدد و  852223
 قرار داشتند.    یبعد

شده در اعماق ییشناسا یا ا گروه گونهیگونه  33از 
 82كمتر از  ها درصد گونه 5 یمتر، فراوان 12تا  82

درصد كمتر  1/1۹عدد،  822درصد كمتر از  2۰عدد، 
عدد بود.  82222درصد كمتر از  1۹عدد و  8222از 

ش از یب یدشده دارایص یها درصد گونه 8۰تنها 
م دم یگواز ی(. ماه2بود )شكل  یعدد فراوان 82222

درصد  2/1( با Nemipterus japonicus) یا رشته
 Saurida) یعدد(، حسون معمول 91123)تعداد 

tumbil یها عدد( و گونه 91۹31درصد )تعداد  ۹/5( با 
 91122درصد ) 1/5( با .Ilisha sppان )یشمسك ماه
ان یقرار داشتند. از م یف اول تا سوم فراوانیعدد( در رد

( Leiognathidaeان )یماه یا پنجزاریها، فروكو  خانواده
ن یشتریب یعدد( دارا ۰559۰درصد )تعداد  8/82با 

( و Synodontidaeسون )بودند. دو خانواده ح یفراوان
 1/1با  ترتیب به( Nemipteridaeان )یم ماهیگواز
 یف بعدی( درصد در ردفرد ۰8211) 5/1( و فرد ۰8531)

 قرار داشتند.
ن یشده در اییشناسا یگونه ماه 1۹از تعداد كل 

جنس بودند.  9ا ی 2 یخانواده دارا 8۹ق، تنها یتحق
ان یش ماهیشده در خانواده گن تعداد جنس ثبتیشتریب
جنس  ۰۰جنس بود. در مجموع  5 یده شد كه داراید

(. ۰گرفتند )جدول  یها قرار م خانواده 8۹ن یدر ا
 یجنس دارا 92جنس و  8 یخانواده دارا 91ن یهمچن

 گونه بودند.  8
 

 
 (8932هرمزگان ) یهادر آب یان ترال كف در طبقات مختلف عمقیآبز یها گونه یبندرتبه .2شكل 
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د ترال كف در یان صیها در خانواده ماه تعداد جنس .9جدول 
 (8932هرمزگان ) یهاآب

 ردیف خانواده ینام علم خانواده ینام فارس ها تعداد جنس

 Carangidae 8 شیگ 5
 Sparidae 2 شانك 9
 Ariidae 9 یگربه ماه 9
 Scombridae ۰ ریش 9
 Serranidae 1 هامور 9
 Platycephalidae ۹ ن كنیزم 9
 Scianidae 5 دهیشور 9
 Lutjanidae 1 سرخو 9
 Nemipteridae 3 میگواز 2

 Synodontidae 82 حسون 2
 Trichiuridae 88 یال اسبی 2
 Haemulidae 82 سنگسر 2
 Clupeidae 89 خارو 2
 Drepanidae 8۰ یعروس ماه 2
 Leiognatidae 81 فروكو 2
 Polynemidae 8۹ راشگو 2

 
و  یدر منطقه مورد بررس یا پنج شاخص تنوع گونه

(. شاخص 1محاسبه شد )جدول  یطبقات مختلف عمق
در نوسان  85/9تا  88/9از  یشانون در طبقات عمق

بود.  28/9ن شاخص در كل منطقه یامیانگین بود. 
و  25/2برابر  یدر همه طبقات عمقمپسون یشاخص س

بود. شاخص  2۹/2 یدر كل منطقه مورد بررس
و  52/2تا  ۹3/2ن یلو در اعماق مختلف بیپ یكنواختی

بود. شاخص مارگالف در اعماق  ۹3/2در كل منطقه 
 11/5 یو در منطقه مورد بررس 11/5تا  82/5مختلف 

و در اعماق  8۹/2ك در كل منطقه یبود. شاخص منهن
 د.     یمحاسبه گرد 29/2تا  28/2ف مختل
 

ان ترال كف در اعماق یآبز یا تنوع گونه یها شاخص .9جدول 
 (8932هرمزگان ) یهامختلف آب

 H΄ D J R IMen )متر( عمق

22-82 88/9 52/2 52/2 82/5 29/2 
92-22 85/9 52/2 52/2 11/5 28/2 

12-92 88/9 52/2 ۹3/2 85/5 29/2 

12-82 28/9 2۹/2 ۹3/2 11/5 8۹/2 

 

 یریگجهیبحث و نت
 یآبز یا ا گروه گونهیگونه  33ق ین تحقیدر ا
در  یآبز یها ن تعداد گونهیشترید كه بیگرد ییشناسا
متر  82-22ن آن در اعماقیمتر و كمتر 22-92اعماق

ق ین تحقیدر ا شده ییشناسا یماه یها بود. تعداد گونه
گونه  1۹باشد،  یان تور ترال كف میكه تنها شامل آبز

ا خانواده یدر حد جنس و  ییموارد شناسا یبود. در برخ
شده حداقل  یینرو تعداد شناسایانجام شده است و از ا

 یز شده كف ییشناسا یها باشد. همه گونه یتعداد م
خانواده  یها مانند گونه یز ان سطحیاز ماه ینبوده و برخ

Engraulidae ،Clupeidae  وScombridae ز در ین
ها در طبقات  بیشتر گونه ده شدند.ید یبردار نمونه

مختلف عمقی مشترک بودند. در ضریب سورنسون 
باشند كه هر  اعداد محاسبه شده بین صفر و یك می

دهنده مشابهت و  چه ضریب به یك نزدیك باشد نشان
دهنده تفاوت  هر چه به صفر نزدیك باشد نشان

ایج به شكل باشد. در این تحقیق نت ای جوامع می گونه
ائه شده اند و بر اساس تعریف ار درصد بیان شده
دهنده شباهت زیاد  درصد نشان ۹2ضریب باالی 
دهنده شباهت بسیار كم  درصد نشان ۰2جوامع و زیر 
(. در تحقیق Sorenson, 1948باشد ) جوامع می

ای در  دهنده مشابهت زیاد گونه حاضر نتایج نشان
 طبقات مختلف عمقی است. 

ا از نظر تعداد ین دریعنوان دوم فارس بهج یخل
 Price etدر جهان شناخته شده است ) یآبز یها گونه

al., 2002). ر یل عوامل مختلف نظیدل به یول
 یسازهاو و ساخت یو نفت ییایمیش یها یآلودگ
كه  یطور دارد به یفیار ضعیبس یا گونه ی، غنایساحل

 2۰رده  انوس هند دریدر اق ییایحوزه در 2۹از تعداد 
(. بر اساس Sheppard, 1998قرار گرفته است )

در  یز كف یها ن گروهیشتریزده شده ب یها نیتخم
باشند  یها م ن منطقه شامل خارپوستان و مرجانیا
(Price, 1982; Sheppard et al., 1992 تعداد .)

 Kruppگونه ) 1۰2را  یشده ماه ییشناسا یها گونه
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et al., 2000 ۹22ا ی( و ( گونهPrice et al., 2002 )
 اند.  ن زدهیتخم

دهنده  نشان ها گونه یبند ج رتبهیر نتایق اخیدر تحق
 ی)تعداد( در منطقه مورد بررس یت ناهمگون فراوانیوضع

%( گونه كمتر از 3/1) 3 یا ا گروه گونهیگونه  33است. از 
را  ها ن گونهیده شدند كه اید یبردار عدد در نمونه 82
 یبند طبقه (Vulnerableده )ید بیآس انیآبزتوان  یم

 یفراوان ی%( گونه دارا3/9) چهار(. IUCN, 2012نمود )
 Near) یریپذ بیت آسیعدد بودند كه در وضع 22-88

threatenedهاماد یادشده ماهی یها ( داشتند. از گونه 
(maculosus Pomacanthusو چسبك ماه )ان ی
(Echeneidaeرا م )ن یزم یده و ماهیب دیتوان آس ی

 یا ( را گونهPlatycephalus indicusكن دم زرد )
   باشد، نام برد. یب میكه ذخائر آن در معرض آس

ز یان نیدر خانواده ماه ها ها و گونه پراكنش جنس
 81شده  ییشناسا یخانواده ماه 1۹ناهمگون بود. از 

جنس بودند و در  2شتر از یا بیو  2 ی%( خانواده دارا81)
%( جنس 9۰) سیده شد. یجنس د 8%( خانواده 12) 58
 ی%( جنس دارا۹۹) ۰۰گونه بودند و  8 دارای تنها یدارا
ان یش ماهیگونه بودند. تنها در خانواده گ 2ش از یا بی 2
(Carangidae)، 5 ن یتوان ا یده شد كه میجنس د

 دانست.   یا ن تنوع گونهیشتریب یخانواده را دارا
كه جهت  ییها ن شاخصیرشتیدر منابع مختلف ب

 یها شوند، شاخص یكار برده م به یستیت تنوع زیوضع
از  ینظر برخ مپسون هستند. اما بهیشانون و س

 یها توان بدون در نظر گرفتن شاخص ین نمیمحقق
ك منطقه را ی یستی، تنوع زیستیز یو غنا یكنواختی

 Hayek & Buzas, 1997; Purvisنمود ) یابیارز

& Hector, 2000ق ین تحقین اساس در ای(. بر هم
 ده است.یو محاسبه گرد یریگ اندازه یستیشاخص ز 1

 یابیمورد ارز 1تا  8 یها شاخص شانون در اندازه
ك یكننده  مشخص 8-2رد كه رتبه یگ یقرار م
ت یدهنده وضع نشان 9ش از یستم نامطلوب و بیاكوس

ها( در  گونه تیجمع )تعداد یا مطلوب تنوع گونه
ن یا یطوركل (. بهMagurran, 1988است ) ستمیاكوس

 یرا در منطقه مورد بررس یا ت تنوع گونهیشاخص وضع
ن یمپسون بیدهد. اندازه شاخص س یمطلوب نشان م

تر باشد،  كیزان اگر به صفر نزدین میاست كه ا 8صفر تا 
ن یاست. در ا یا ت خوب تنوع گونهیدهنده وضع نشان

نموده و تنوع ز دخالت یهر گونه ن یشاخص فراوان
ر یق اخیج تحقیدهد كه نتا یرا بارزتر نشان م یا گونه
ت خوب تعداد یدهنده وضع ك صفر بوده كه نشانینزد
   است. یدر منطقه مورد بررس ها گونه

 ین فراوانیدهد كه ب یلو نشان میپ یكنواختیشاخص 
ن ی(. اPielou, 1969وجود دارد ) یا چه رابطه ها گونه

 8است و هرچه اندازه شاخص به  8ن صفر و یشاخص ب
 یمطلوب یكنواختی یستم دارایتر باشد، اكوس كینزد

در  ها ل دارد، تعداد گونهیكه به صفر تما یاست. در حالت
ا مناطق مختلف ناهمگون یطبقات مختلف عمق و 

ن شاخص به سمت عدد یل ایقت تمایباشد. در حق یم
اد اد تعدیو فاصله ز یكنواختیدهنده عدم  صفر نشان

در   باشد. یستم مورد مطالعه میدر اكوس یآبز یها گونه
 ین شاخص در طبقات مختلف عمقیزان ایق مین تحقیا

 ها پراكنش گونه یكنواختیدهنده  بود كه نشان 5/2حدود 
 در اعماق مختلف است. 

را نشان  یا گونه یك غنایشاخص مارگالف و منهن
ستم یشتر باشد، اكوسیدهند. هرچه اندازه شاخص ب یم

است. شاخص مارگالف به  یبهتر یا گونه یغنا یدارا
شاخص  یار حساس است ولیها بس یبردار اندازه نمونه

ت یها، وضع یبردار ك بدون توجه به اندازه نمونهیمنهن
 ,Magurranكند ) یم یریگ را اندازه یا گونه یغنا

ق شاخص مارگالف در طبقات ین تحقی(. در ا1988
گر است ید یمتر بهتر از دو طبقه عمق 22-92 یعمق
ن موضوع را نشان یك بر عكس ایهننشاخص م یول
نمود كه  یریگ جهیتوان نت ین اساس میدهد. بر ا یم

ها در اعماق  بدون توجه به اندازه نمونه یا گونه یغنا
متر  22-92متر بهتر از اعماق  92-12متر و  22-82

متر  22-92ها اعماق  هبا توجه به اندازه نمون یاست ول
 دارند.  یتر ت مطلوبیوضع

 یطیمح ستیط زیل شرایج فارس به دلیمنطقه خل
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ك منطقه یعنوان  باال به یمانند درجه حرارت و شور
 ,Sheppardشده است ) یابیتحت استرس و فشار ارز

 تأثیرن موضوع یز بر این ینفت یها ی(. آلودگ1992
شده  قات انجامیگذاشته است. بر اساس تحق یشتریب

 یآل یها یر آلودگینظ یبات سمیاز ترك یتعداد
( و فلزات PCBsد )یل كلرایفن ی(، بPOPsماندگار )

 ج فارس مشاهده شده استیخل یها ن در آبیسنگ
(Al-Sayed et al., 1996; de Mora et al., 

2004; Fowler et al., 2007; Saeidi et al.,. 
2008; Rahmanpour et al., 2014). ن مواد یا

رتر یب پذیرا آس ها گونه یستیت زیط و وضعیشرا یسم
 یشتریابد تعداد بیت ادامه ین وضعینموده و چنانچه ا

 د. یب خواهند دینده آسیدر آ ها از گونه
شده  ر مطالعات انجامیق و ساین تحقیج اینتا

(Sheppard et al., 1992; Price & Rezai, 

1996; Price, 2002ج فارس یخلكه دهد  ی( نشان م
نسبت  یدارد ول یت مطلوبیوضع ها از نظر تعداد گونه
برخوردار  یریفق یا گونه یاز غنابه اقیانوس هند 

كه تاكنون انجام شده است،  یقاتیباشد. در تحق یم
 یصورت گرفته ول یها در مناطق مشخص یبردار نمونه

 یستیت تنوع زیمطلوب از وضع یریگ جهیجهت نت
 باشد.   یبه مطالعه كل منطقه ماز یج فارس، نیخل

 

 یسپاسگزار
قات علوم یسسه تحقؤم یمالت یق با حماین تحقیا
از همكاران بخش انجام شده است.  كشور یالتیش
ج یخل یر پژوهشكده اكولوژیذخا یابیو ارز یولوژیب

 یها و كارها یبردار عمان كه در نمونه یایفارس و در
تشكر و  ،رساندند یاریق ین تحقیدر ا یشگاهیآزما

 گردد.  یم یقدردان
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