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تنگه ( هاي ساحلي جزيره هنگامزي آببررسي تنوع زيستي مراحل پالنكتوني ماهيان كف
  )هرمز

  بيتا ارچنگي و بابك دوست شناس ،*نسرين چشتي، نسرين سخايي

  شناسي درياگروه زيستدانشكده علوم دريايي، دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر، ، خرمشهر

  5/2/94 :تاريخ پذيرش  10/10/93 :تاريخ دريافت
  چكيده

 هاي مرجاني استبيشتر سواحل آن متشكل از صخره كه، )جنوب جزيره قشم ،هرمزتنگه( سواحل جزيره هنگام دراين تحقيق 
ميكرون به صورت كشش مورب از كف به سطح  300برداري فصلي با استفاده از تور پالنكتون با چشمه تور نمونه. انجام گرفت
در مجموع . نمونه برداشت شد 3ايستگاه انتخاب و از هرايستگاه  6در اين منطقه . يدانجام گرد 1391تا پاييز  1390از زمستان 

، Gobiesocidae ،Bothidae ،Blenniidae( هاي ماهيانكه الرو خانواده آوري شدجمعمنطقه  ازقطعه الرو  6832
Tripeterygiidae، Soleidae (20 گونهگونه شامل  4 در اين تحقيق. كل فراواني الروي را شامل شدنددرصد 

Pseudorhombus sp. از خانوادهBothidae ، هاي گونهOmobranchus sp.  وParablennius thysanius  خانوادهاز 
Blenniidae  ي گونهوHelcogramma steinitzi  خانوادهاز Tripeterygiidae بيشترين فراواني الرو ماهيان  .ندشناسايي شد

 .مشاهده شددر فصل تابستان ) عدد درصد مترمكعب 34/0(آن ل پاييز و كمترين فراواني در فص) عدد درصد مترمكعب 59/3(
نشان داد كه بين تابستان و ساير فصول اختالف  )>0,05P( نتايج حاصل از آناليز واريانس يك طرفه فراواني بين فصولهمچنين 

تغييرات  بافاكتورهاي محيطي  رابطه بين تغييراتدر مورد آزمون همبستگي اسپيرمن نتايج حاصل از . داري وجود داردمعني
 نشان داددار را معنيمثبت بيشترين همبستگي  Blenniidaeخانواده  فراواني الرودما و تغييرات  فراواني الرو ماهيان نشان داد كه

)0,01P<( . شاخص سيمپسون  هاي اكولوژيك، بيشترين ميزان شاخص شانون در فصل پاييز و بيشترين ميزانشاخصدر بررسي
  .فصل تابستان مشاهده شددر 

 ، كف زيجزيره هنگام، الرو ماهيان، تنگه هرمز، پالنكتونايكتيو: كليديهاي واژه

 nsakhaee@yahoo.com: ، پست الكترونيكي  061144522940: ، تلفننويسنده مسئول *

  مقدمه
اي نيمه مرحلهبيانگر ) ايكتيوپالنكتون(الرو ماهي 
ر سيكل زندگي ماهيان است كه اين اجتماع پالنكتوني د

متر در ستون آب  200پالنكتوني، عمدتاً در عمقي كمتر از 
هاي اخير استفاده از تخم و سالدر  ).10( كنندميزندگي 

سيستماتيك و  علومالرو ماهيان كفزي، در مطالعات 
ها و تخماكولوژي، افزايش يافته و بسيار واضح است كه 

هاي بسيار متنوع و با ارزش، ويژگيداراي  الرو اين ماهيان
اند، كفزيبندي ماهيان ردهبراي آناليزهاي مورد استفاده در 

اين  بلوغدر راستاي صفات مرحله  كه اين صفات تقريباً
ها و چگونگي ويژگياين مطالعه بنابر ).13( باشدميماهيان 

هاي صخرههاي ايكتيوپالنكتونجمعيت تغييرات فراواني 
ميزان  زدن تخمينبيني و  پيشنه تنها براي  ،نيمرجا

هاي گونهتوليدمثل موفق ماهيان كفزي و ميزان ذخاير آينده 
كند، بلكه به ما در مورد ميها به ما كمك آنمهم تجاري 

ميزان اثرات برخورد انسان با محيط دريا و همچنين 
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تغييرات اقليمي آب و هوا بر روي اكوسيستم دريايي 
   ).8( دهدميآگاهي 

فارس و در نزديكي تنگه يجخليكي از جزاير  جزيره هنگام
هاي جنوبي جزيره قشم كرانهاين جزيره كه در . هرمز است
درجه خط  55درجه خط عرض شمالي و  26 ، درقرار دارد

 سواحل اين جزيره اكثراً ).21( طول شرقي واقع شده است
دن آن هاي مرجاني است كه به علت بكر بوصخره از نوع

اهميت شناخت و . باشدميداراي تنوع بااليي از آبزيان 
-پوششبررسي اين سواحل به اين علت است كه اين نوع 

بعنوان مناطقي امن جهت تغذيه و  هاي دريايي، غالباً
تخمريزي جمعيت ماهيان بالغ و همچنين زيستگاه و 

ها، تا زمان بازگشت شيالتي، آنهاي جوان جمعيتپناهگاه 
   ).18( شوندمي محسوب

در پژوهش حاضر اقدام به شناسايي الرو ماهيان كفزي و  
بررسي چگونگي تنوع و فراواني الرو اين ماهيان شده 

فارس و درياي عمان تاكنون مطالعات خليجدر منطقه . است
ها آنزيادي براي شناسايي الرو ماهيان و بررسي تنوع 

ها، نكتونايكتيوپالمطالعه بر روي . صورت گرفته است
در سال نلن  فارس توسط هاي خليج بار در آباولينبراي 
 55000پذيرفت كه در اين مطالعه مجموعاً  انجام 1973

در اين مطالعه . )16( گرديدآوري  قطعه الرو ماهي جمع
  و Gobiidae ،  Clupeidaeهايخانوادهالرو 

Pomadasyidae در سواحل ايراني، به عنوان الروهاي غالب
در منطقه  1387ها در سال ربانيمطالعات . ن شدندعنوا

در ) هاي ساحلي استان سيستان و بلوچستانآب(گواتر 
در ناحيه جزاير  1387، وثوقي در سال )1( درياي عمان

در سواحل 1388نژاد در سال كوچك ،)6( خارك و خارو
در  1390، شادي در سال )3( شرقي و غربي خورموسي

هاي صورت پژوهشفارس، از  هاي شمال غربي خليجآب
  .)2( گرفته داخلي در منطقه است

يا بلوني ماهيان، متعلق به زير راسته  Blenniidaeخانواده 
Blennioidei اين زير راسته شامل طيف بزرگي از . باشدمي

عدد  29ها در اين ماهيان مهرهتعداد . تنوع در ماهيان است
ايط ساكن شدن اكثر آنها خود را با شر. يا بيشتر هستند

. شان كوچك استاندازه عموماً. انددادهروي بستر تطبيق 
الرو اين ماهيان . كنندميهاي چسبيده به بستر توليد تخم

بدنشان كشيده است و صفت شاخص آنها تعداد  معموالً
باالي ميومرها و نسبت تعداد شعاع باله پشتي يا مخرجي به 

. وها خيلي باالستتنوع شكلي در الر. ها استمهرهتعداد 
هاي بلندي دارند در حالي كه دندانبعضي از آنها خارسر و 

 .اندخاصبرخي ديگر فاقد هرگونه تخصص و ويژگي 
هم متعلق به زير راسته   Tripterygiidaeخانواده

Blennioidei ،800خانواده و حدود  6باشد كه شامل مي 
ي، كوچك، كفز Tripterygiidaeاكثر ماهيان . گونه است

كنند و همبستگي ميگوشتخوار و در اعماق كم زندگي 
باله  3مشخصه اين ماهيان . زيادي با بسترهاي سخت دارند

در ميان . مثلثي شكل استاي بزرگ و سرسينهپشتي، باله 
 Tripterygiidaeعمق، ماهيان كمي مرجاني مناطق هاصخره

تشخيص حضورشان سخت  وانند اما معموالًابسيار فر
كنند، كروي شكل، چسبيده به ميهايي كه توليد خمت. است

. است) مترميلي 1/0-9/0( بستر و كوچك
شامل ماهياني  )كفشك ماهيان چپ رخ(  Bothidaeخانواده

بدنشان گرد است و در . با اندازه كوچك تا متوسط است
طي مراحل الرويشان چرخش چشم راست به چپ رخ 

راند كه در كف بستر، اين ماهيان بنتيك و گوشتخوا. دهدمي
تخم كفشك ماهيان . كنندميدر اعماق مختلف زندگي 

. و پالژيك است) مترميلي9/0- 6/0حدود (گرد، كوچك 
تا  5/1آورد حدود ميها در تخمالروي كه تازه سر از اين 

الرو داراي چشماني فاقد پيگمان، . طول دارد مترميلي 6/2
ر طول جذب دهاني كه به صورت ناقص تشكيل شده و د

كند و ها روي بدن تغيير ميكيسه زرده آرايش رنگدانه
 خانواده .شوندگاهي برخي از آنها جذب مي

Gobiesocidae متعلق به رده ماهيان Actinoptreygii  و
-كوچكيهستند كه شامل ماهيان  Gobiesociformes راسته

اند و پراكندهاي حارههاي گرم آباين خانواده در ميان . اند
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اصلي اجتماعشان، در اقيانوس آرام و اقيانوس  خاستگاه
هاي اين خانواده، در ميان گونهزيستگاه اكثر . باشدميهند 

هاي صخرههاي حفرههاي بستر و يا مرجانها و جلبك
    ).14( است دريايي

  هاو روشمواد 

منطقه در  1391الي پاييز  1390اين پژوهش از زمستان 
در ) جنوب جزيره قشم(هرمز تنگهشمال فارس و خليج

برداري به نمونهسواحل جزيره هنگام صورت گرفت، 
صورت فصلي در چهار فصل زمستان، بهار، تابستان و پائيز 

  ).1شكل(در شش ايستگاه مشخص شده انجام پذيرفت 

  
  موقعيت ايستگاه هاي نمونه برداري -1شكل 

قعيت مو( GPSها با استفاده از دستگاه ايستگاهموقعيت 
 1ها در جدولآنتثبيت گرديد كه موقعيت ) ياب جهاني

برداري توسط تور پالنكتون با چشمه نمونه.قيد شده است
متر انجام سانتي 45ميكرون و دهانه تور با قطر  300تور 
دقيقه با سرعت  5تا  3هر توركشي در فاصله زماني . شد

  .ثابت يك گره دريايي انجام شد
  ه هاي مورد مطالعهموقعيت ايستگا -1جدول

 طول جغرافيايي عرض جغرافيايي  شماره ايستگاه
1 "40/44'39°26 "24/46'54°55 
2 "99/57'37°26 "14/19'54°55 
3 "97/43'36°26 "81/46'52°55 
4 "51/17'37°26 "47/59'49°55 
5 "57/22'39°26 "34/15'51°55 
6 "44/9'41°26 "17/4'53°55 

از درون تور از جريان  جهت سنجش ميزان آب عبوري
. )7( ، استفاده گرديدسنجي كه در دهانه تور نصب شده بود

و اكسيژن اسيديته محيطي مانند دما، شوري،  ورهايفاكت
مدل  Hechمحلول به وسيله دستگاه ديجيتالي همراه 

Sension5 جمعبالفاصله پس از  هانمونه. گيري شداندازه-

و با  منتقل گرديدليتري  1ظروف پلي اتيلني  بهآوري 
براي تهيه آن به (درصد 10تا  5استفاده از فرمالين بافري 

) سديم تترابورات(گرم پودر براكس  30يك ليتر فرمالين، 
) افزوده گرديد 5/7-3/8جهت متعادل نمودن اسيديته بين 

ها با استفاده از نمونه سپس  ).19( شدند تثبيتها نمونه
هاي مساوي حجمبه  divider splitterدستگاه جداكننده 

و به پتري ديش منتقل تقسيم و در نهايت جهت شناسايي 
با استفاده از  Olympusاستريوميكروسكوپ با مارك  توسط

هاي الرو ماهي از مواد معلق و نمونهپنس نوك باريك 
 توسطدر نهايت جدا شدند و ها زئوپالنكتونديگر 
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 شناسايي با استفاده از كليدهاي وميكروسكوپ اينورت 
تصاوير  .شناسايي شدند )14،17 ،20 ،22(همانند معتبر 
هاي مجهز به دوربين ميكروسكوپها به وسيله نمونه

تعيين تراكم  به منظور برآورد كمي و .ديجيتالي گرفته شدند
ها به روش تعداد در متر مكعب از محاسبات ذيل نمونه

  ).11( استفاده شد

A :مربعمساحت دهانه تور بر حسب متر    V=A* 

N*(0.3)  
N : سنج كه حاصل تفاضل جريانتعداد گردشهاي پروانه

  .برداري استسنج قبل و بعد از نمونهشماره جريان

  )فلومتر(ضريب كاليبراسيون مربوط به دستگاه  :(0.3)

V :حجم آب فيلتر شده بر حسب مترمكعب  

مترمكعب از فرمول زير  ها در نمونهبراي محاسبه تعداد 
  :ديگردده استفا

VV

VC

m

NO




3

  

C :تعداد افراد شمارش شونده  

V  :حجم نمونه تغليظ شده  

V  :حجم آبي كه نمونه ها در آن شمارش شده است.  

V : حجم آب فيلتر شده  

لعه، ها در دوره مورد مطاخانوادهبه منظور سنجش تنوع 
 (λ) و شاخص غالبيت سيمپسون ('H)شاخص تنوع شانون

ها در هر فصل محاسبه و ايكتيوپالنكتوندر جمعيت 
 مقدار ميان دارمعني اختالف بررسي منظور به .مقايسه گرديد

 از برداري،نمونهفصول  به توجه با هاشاخص اين عددي

   .شد طرفه استفاده يك واريانس آناليز

ن همبستگي فاكتورهاي محيطي با همچنين براي تعيي 
 نرمال ابتدا در هاايكتيوپالنكتونهاي خانوادهالرو  فراواني

 قرار محاسبه مورد گروف آزمون كلمو توسط هاداده بودن

 از ها،داده توزيع نرماليتي شدن مشخص از پس .گرفت

اين  .شد غيرنرمال استفاده هاي داده براي اسپيرمن آزمون
ي توزيع منحني غيرنرمال در تعيين روش از جمله روشها

مشاهدات ترتيبي و  ضريب همبستگي بوده كه براي
 SPSS  افزار نرماز  همچنين ).9( مناسب استاي  فاصله

  .گرديد استفاده فوق موارد تحليل براي 16.5

 ايجتن

پيش از  ،در دو مرحله الروي  Blenniidaeالرو خانواده
و مرحله  )يمرحله قبل از خميدگ(تشكيل صفحه دمي 
 آوري وجمع، )مرحله خميدگي(تشكيل صفحه دمي

شناسي آنها با استفاده از كليدهاي ريختخصوصيات 
-جمعدر ميان الروهاي  .شناسايي مقايسه و بررسي شد

آوري شده، دو زير خانواده از اين ماهيان شناسايي شد كه 
  گونه Parablennini زير خانواده از

Parablennius thysanius خصوصيات  از. اسايي شدشن
عمقي متوسط،  باكشيده  بدني نسبتاًاين گونه شناسي ريخت

پهن و پيچ خورده ، روده كوتاه ،دم و بدن از پهلوها فشرده
روده در طي مراحل مختلف الروي طولش بيشتر از . است

كيسه شناي كوچكي كه در ناحيه  .شودنمينيمه بدن 
در اوايل مرحله جلويي بدن است، فقط در الروهايي كه 

اندازه سر متوسط و . اند قابل رويت استخميدگيپيش از 
اي كوتاه و گرد است اما پوزهسر گرد همراه با  يابتدا ،پهن

. شوندميالروها، سر و پوزه كشيده ي اندازهبا افزايش 
متوسط است تا  اندازه دهان كوچك گرد،ها درشت و چشم

حيه مياني چشم اش به بيش از ناكشيدگيو ممكن است 
هاي بسيار كوچكي بر روي هر دو آرواره دندان. برسد

هايي مضرس، خارج از لبهخارهايي كوچك با . مشاهده شد
اي رنگدانهآرايش . مشاهده شد  (Preopercular)حاشيه
جانبي  –ها در ناحيه پشتي و پشتيرنگدانهاي از تودهشامل 

رديف از  يك. و يك مالنوفور بزرگ در ناحيه مخرج است
. هاي كوچك نيز در حاشيه زيرين دم وجود داردپيگمان
 .)2شكل ( هاي كوچكي روي سر نيز حضور دارندپيگمان

 .Omobranchus sp جنسOmobranchini  از زير خانواده
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با عمقي متوسط، دم از پهلوها فشرده  بدنكه  شد شناسايي
كيسه شنا قابل  .روده كوتاه، پهن و مارپيچي است شده،

ها چشم ،پوزه كوتاه و گرد ،پهن وسر گرد . مشاهده نيست
اما . وجود دارد Preopercular خار. هستندو گرد  درشت

الروهايي كه تازه سر از تخم در آورده اند، اين خارها در 
اي به صورت مالنوفورهايي رنگدانهآرايش . دنوجود ندار

ها روي سطح پيگماناي از توده. بزرگ روي سر است
پايه در . ي و جانبي روده و در ناحيه مخرج وجود دارندپشت
ها حضور رنگدانههاي اين باله نيز شعاعاي و روي سينهباله 
ها سرتاسر حاشيه زيرين دم پيگمانرديفي از . دارند

   ).14()3شكل( شودميمشاهده 

  
  Parablennius thysaniusتصوير الرو گونه - 2شكل

  
  .Omobranchus spتصوير الرو جنس -3شكل

در ، )كفشك ماهيان چپ رخ(  Bothidae رو خانوادهال
مرحله قبل از (مرحله پيش از تشكيل صفحه دمي 

از اين خانواده . آوري شدجمع )خميدگي
خصوصيات از . شناسايي شد  .Pseudorhombus spجنس

بدني با عمقي  اين الروها آن است كهريخت شناسي 
 ،ز پهلوها به شدت فشردهاز دو طرف متقارن و ا كهمتوسط 

در اين ماهيان شكل بدن وابسته به نوع گونه و . باشدمي
آوري شده در جمعهاي نمونهدر . شرايط رشد الرو است

بدن . شودميمطالعه حاضر، با رشد الرو بدن بيضي شكل 
. تر استعميقاي مالحظهسر به صورت قابل در مقايسه با 

طول درصد 50- 33ود روده پيچ خورده و عميق است و حد
تفريخ كه  ي كفشك ماهيانروده در الروها. بدن است

 .طول بدن استدرصد 50حدود  و كوتاه و مارپيچ ،اندشده
، مكان مخرج به سمت تكامل الروياما به علت تغييرات 

 50- 25 كند و در مرحله خميدگيميبدن تغيير  جلوي
- 20باشد، در مرحله پس از خميدگي ميطول بدن درصد 

كيسه شنا كوچك و در ناحيه . است طول بدندرصد  50
موقعيت كيسه شنا به علت . قدامي روده قرار دارد -پشتي

وابستگي به روده، در طول رشد الرو به سمت جلو انتقال 
كند و در مرحله خميدگي در قسمت مياني روده ميپيدا 
كمي چهارگوش  ،كوچكو  اندازه سر متوسط. گيردميقرار 

 - ها گردچشمو پوزه كوچك و مقعر . كل استو مربعي ش
اين ماهيان پايه چشم وجود دارد  الرو در. اندشكلبيضي 
ها، چشم راست چشمرشد و با كوچكتر شدن  زمانكه در 

هاي نمونهها در رنگدانهآرايش . كندميبه چپ چرخش 
ها در حاشيه پيگمانآوري شده به صورت رديفي از جمع

در قسمت پشتي و جانبي روده هم . زيرين دم و روده است
يك عدد خار بلند و عمودي روي . وجود داردها رنگدانه

  ).14 ،20( )4شكل( سر مشاهده شد

  
  .Pseudorhombus spتصوير الرو جنس -4شكل

پيش از تشكيل  در مرحله  Gobiesocidaeخانوادهالرو 
الرو . آوري شدجمع )مرحله قبل از خميدگي(صفحه دمي 

اي شكل، كشيده، عمق متوسط لوله يبدن داراياده اين خانو
اي استوانهاما با رشد الرو بدن . و از دو پهلو فشرده است

خوردگي و طولش پيچروده مستقيم، پهن و بدون . شودمي
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كيسه . است )طول بدن درصد84حدود ( بيشتر از نيمه بدن
سر  .باشدميمياني روده  -ي بخش قداميشنا در باال
با . باشدميپوزه كوتاه و بدون برآمدگي  ،ردمتوسط و گ

دهان . شودميافزايش اندازه در الروها پوزه نيز كشيده 
در اين خانواده . تا حاشيه پشتي چشم ادامه دارد و بزرگ
بزرگ  ،ها تا قبل از آنكه مرحله خميدگي كامل شودچشم
خار . شوندميها كوچك چشم هاو با نشست الرو هستند

ها به صورت رديفي از رنگدانهآرايش . دسر وجود ندار
. ها، روي سرتاسر حاشيه زيرين بدن و دم استپيگمان
اي باله پشتي، پايه باله پايهزير روده، ناحيه  هايرنگدانه

   ).14()5شكل( دمي، روي سرحضور دارند

  
  Gobiesocidaeتصوير الرو خانواده  -5شكل

، در مرحله )يكفشك ماهيان زبان( Soleidaeخانواده الرو 
-هآوري شدجمع (Preflexion)پيش از تشكيل صفحه دمي 

با عمقي متوسط تا عميق،  يبدن الرو اين خانواده داراي. اند
تقارن دوطرفي . اي بسيار پهن استرودهاز پهلوها فشرده و 

اي لولهروده مانند . در مراحل اوليه الروي وجود دارد
مرخ به صورت كوتاه است و از ني- ضخيم و پيچ خورده

هاي پيش مخرجي با رشد الرو تعداد ميومر. باشدميبرآمده 
روده . كندمييابد زيرا مخرج به جلو حركت ميافزايش 
 50(در مرحله پيش از خميدگي، بيش از نيمه بدن  عموماً

 اما با حركت مخرج، روده در .باشدمي) طول بدندرصد 
 حفرهخورد و به داخل ميمرحله خميدگي بيشتر پيچ 

شود و در مرحله پس از خميدگي، طولش ميشكمي جمع 
كيسه شنا كوچك و در باالي . شودميدرصد  50كمتر از 

هاي اين خانواده كيسه گونهروده مياني قراردارد، در اكثر 
پوزه كوتاه  ،اي متوسطاندازهسر فشرده با . وجود داردشنا 

چكتر كوالرو با رشد  كهاند بزرگها گرد و چشم ،و گرد
تعدادي مالنوفور زير روده، . خارسر وجود ندارد. شوندمي

روي سطح پشتي دم و رديف مالنوفورها در سطح زيرين 
   ).22 ،14()6شكل( دم است

  
  Soleidaeتصوير الرو خانواده  -6شكل

پيش از  در سه مرحله، Tripeterygiidaeخانواده الرو 
ل تشكي ،)مرحله قبل از خميدگي(تشكيل صفحه دمي 

و پس از تشكيل صفحه  )مرحله خميدگي(صفحه دمي 
از اين . آوري شدجمع )مرحله پس از خميدگي(دمي 

الرو  .شناسايي شد Helcogramma steinitzi  گونهخانواده 
از پهلوها فشرده شده  و داراي بدني كشيده و بلنداين گونه 

روده در الروهاي ابتدايي مستقيم و تا نيمه بدن . است
ه، اما در طول مرحله خميدگي شروع به چين كشيده شد

كند و در انتهاي اين مرحله به طور كامل پيچ ميخوردن 
شود در نتيجه اين فرايند در مرحله پس از ميخورده 

تا  12خميدگي تعداد ميومرهاي پيش مخرجي بيش از 
. عدد است 10هاي موجود حدود نمونهدر  و شودنمي

پشتي روده - واضح و در بخش قدامي ،كيسه شنا كوچك
گرد، اما با –سر كوچك تا متوسط، پوزه كوتاه . قراردارد

گوشه آرواره پايين برجسته و . شودميرشد پوزه كشيده 
دهان متوسط و تا حاشيه پشتي چشم ادامه . كشيده است

 هاي كوچك روي هر دو آرواره وجود دارنددندان. دارد
له پس از خميدگي بزرگ و ها تا قبل از مرحچشم ).14(

يك . خارسر وجود ندارد. شوندميگرداند و بعد متوسط 
. رديف پيگمان بر روي حاشيه زيرين دم قرار دارد
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مالنوفور درشت روي بخش انتهايي روده و روي سطح 
  . )7شكل( پشتي كيسه شنا وجود دارد

  
  Helcogramma steinitziتصوير الرو گونه   -7شكل

قطعه الرو در منطقه  6832برداري نمونهدر طي كل دوره 
ها دادهآوري شد كه نتايج حاصل از استاندارد كردن جمع
بصورت ميانگين ساالنه فراواني الرو ) 2جدول(در 

هاي ماهيان كفزي به همراه خطاي استاندارد و خانواده
  .فراواني نسبي ساالنه آورده شده است

آوري شده، الرو جمعهاي نمونهدر اين مطالعه، در ميان 
بيشترين فراواني را در فصل بهار از  Blenniidae خانواده

و كمترين تعداد در فصل تابستان مشاهده  خود نشان داد
در  Gobiesocidaeجمعيتي براي الرو خانواده  بيشينه ،شد

در  بيشترين فراواني رابقيه الروها فصل زمستان بود و 
  .)8شكل( داشتندفصل پاييز 

انگين ايستگاهي تراكم الرو ماهيان كفزي در بيشترين مي
و كمترين ) فرد درصد مترمكعب 59/3±71/0(فصل پاييز 

ميانگين ايستگاهي تراكم آنها در فصل تابستان 
نتايج . محاسبه شد) فرد درصد مترمكعب 11/0±34/0(

حاصل از آناليز واريانس يك طرفه فراواني بين فصول 
داري فصول اختالف معني  نشان داد كه بين تابستان و ساير

  ).9شكل (وجود دارد 

  
  ميانگين فراواني، خطاي استاندارد و درصد فراواني الرو ماهيان كفزي -2جدول

  ميانگين فراواني ساليانه  خانواده
  )تعداد در صد متر مكعب(

  درصد فراواني نسبي  خطاي استاندارد

Blenniidae 02/1  7/0  10  
Bothidae 51/0  68/0  2  

Gobiesocidae 24/0  19/0  2  
Soleidae 13/0  17/0  2  

Tripeterygiidae 6/0  55/0  4  
  

  
  فراواني الرو خانواده هاي مختلف ماهيان كفزي در فصول مختلف - 8شكل 
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  .)>0,05P(دار است ميانگين فراواني الرو ماهيان كفزي در فصول مختلف ، حروف غيرهمسان در هر نقطه نشان دهنده اختالف معني -9شكل 
خصوص شاخص شانون،  در: هاي اكولوژيكشاخص

هاي فصلنتايج حاصل از آناليز واريانس يك طرفه در 
تفاوت معني دار بين زمستان و مورد مطالعه نشان داد كه 

دار بين تابستان و پاييز معنيتابستان و همچنين اختالف 

بيشترين ميزان ميانگين اين شاخص . )>0,05P( وجود دارد
ل پاييز و كمترين اين ميزان در فصل تابستان بدست در فص

  ).10شكل(آمد 

  

  
دار است تغييرات مقادير شاخص شانون در فصول مختلف ، حروف غيرهمسان در هر نقطه نشان دهنده اختالف معني -10شكل
)0,05ANOVA,P<(.  دار است حروف غيرهمسان در هر نقطه نشان دهنده اختالف معني)0,05ANOVA, P<(  

در شاخص سيمپسون، نتايج حاصل از آناليز يك طرفه در 
هاي فصلفصول مورد مطالعه نشان داد كه در مجموع، بين 

داري معنياختالف  95/0در سطح اطمينان مختلف سال 
بيشترين و كمترين ميزان ميانگين اين . مشاهده نشد

هاي تابستان و زمستان بدست فصلشاخص به ترتيب در 
   ).11شكل(آمد 

تغييرات  محاسبه همبستگي، بين ميزان نتايج حاصل از
تغييرات فراواني الرو ماهيان كفزي،  فاكتورهاي محيطي با

 شوريتغييرات با ماهيان كفزي نشان داد كه فراواني الرو 
تغييرات داري ندارند و با معنيهمبستگي  در فصول سال،

 .دارند را دارمعنيبيشترين همبستگي دما، در طي سال 
  .آمده است 3جدول درنتايج حاصل از همبستگي 

  

  
  ل مختلفوتغييرات مقادير شاخص سيمپسون در فص -11شكل
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  نتايج همبستگي اسپيرمن بين فاكتورهاي محيطي و فراواني الرو خانواده هاي ماهيان -3جدول
P R)خانواده ماهيان )ضريب همبستگي

  كفزي
  فاكتور

001/0 89/0+ Blenniidae دما  
002/0  83/0 -  Bothidae دما  
001/0 81/0- Gobiesocidae  دما  
007/0  54/0 -  Solidae دما  
001/0 53/0- Tripterygiidae دما  
080/0  36/0 -  Blenniidae شوري  
650/0 09/0 Bothidae شوري  
030/0  42/0 -  Gobiesocidae  شوري  
380/0 18/0- Solidae  شوري  
701/0  07/0 -  Tripterygiidae شوري  
001/0 86/0 Blenniidae اكسيژن محلول 

010/0  22/0  Bothidae اكسيژن محلول 

0 81/0 Gobiesocidae  اكسيژن محلول  
01/0  51/0  Solidae اكسيژن محلول  
0 60/0 Tripterygiidae اكسيژن محلول  
002/0 60/0 Blenniidae اسيديته 

001/0 78/0 Bothidae اسيديته 

011/0 51/0 Gobiesocidae  سيديتها  
0 77/0 Solidae اسيديته  
003/0 58/0 Tripterygiidae اسيديته  

  

 

  بحث
پراكنش الروهاي دريايي از جمله الرو ماهيان، امروزه يكي 

بسياري از ماهيان . از مباحث مهم در اكولوژي دريا است
در تكامل چرخه زندگي خود داراي يك مرحله بالغ و يك 

جايي به نقاط دور جابهبه مرحله الروي پالژيك كه قادر 
هاي مختلف الرو ماهيان  گونه ).12( باشندميهستند، 

در موارد شناسي  در بسياري از صفات ريختعليرغم تشابه 
كه باعث تمايز هستند  يصفات افتراق زيادي نيز داراي

 در تحقيق حاضر. شودميها از يكديگر  خانوادهها و گونه
  Bothidaeاز خانواده كه خانواده شناسايي گرديد 5الرو 
 جنس Blenniidae، از خانواده .Pseudorhombus sp جنس

Omobranchus sp. و گونه  
Parablennius thysanius ،خانواده  ازTripeterygiidae 

  .ندشناسايي شد Helcogramma steinitziگونه 

ها در ايكتيوپالنكتونچگونگي توزيع فراواني جمعيت 
مربوط به  آنهاجمعيتي  بيشينه كه نشان داده شد 9شكل 
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 59/3±71/0(ميانگين فراواني الروها  بااواخر فصل پاييز 
-خانوادهفراواني برخي از . باشدمي )فرد درصد مترمكعب

عدد درصد  Bothidae )1هاي شناسايي شده مانند 
، )عدد درصد مترمكعب 4/0( Soleidae، )مترمكعب

Tripterygiidae )2/1 باشد كه مي )عدد درصد مترمكعب
 اوج فراواني آنها در اواخر پاييز محاسبه شده است

ها نيز در اواخر زمستان خانوادهبرخي ديگر از . )8شكل(
ي خانواده ماننداند دادهاز خود نشان تراكم نسبتاً زيادي 

Gobiesocidae  عدد درصد مترمكعب 4/0كه با فراواني، 
يج بدست نتا. داشتبيشترين ميزان را در فصل زمستان 

كه در  تحقيقي استمشابه نتايجي  ،تحقيق حاضرآمده در 
يك ساله در بخش جنوب غربي درياي ي دورهطول يك 

انجام ) نزديك تنگه هرمز منطقه مطالعاتي اين تحقيق( عمان
هاي ماهپيك اصلي جمعيتي الرو ماهيان در كه پذيرفت 

ماهر ، رخ داده و پيك دوم د)زمستان(و فوريه  )پاييز(اكتبر
 گزارش شده است، )بهار و تابستان(هاي جون و جوالي 

 باشدميحاضر تحقيق هاي يافتههماهنگ با كه  )8(
  .)8شكل(

ها را تشكيل زئوپالنكتونها گروه بزرگي از ايكتيوپالنكتون
از فاكتورهاي فيزيكي مانند دما، شوري، متأثر دهند كه مي

مل فيزيكي بويژه عوا ).7( اسيديته، جريانات و غيره هستند
دما، شوري و جريانات و بعد از آن عوامل بيولوژيكي 

ديگر همانند رابطه شكار و شكارچي در نوسانات 
 تنانكيسهمدوزهاي و ) 4(داران شانه همانندها زئوپالنكتون

 در ،اسپيرمن آزمون همبستگينتايج . داشته استتأثير  )5(
اكتور در دما مهمترين فنشان داد كه حاضر  يمطالعه

به جز (فراواني الروها  كه باباشد ميپراكنش الرو ماهيان 
 .داردداري معنيو  همبستگي منفي )Blenniidaeخانواده 
و سپس  91در انتهاي فصل بهار  Blenniidaeخانواده 

بيشترين فراواني را به خود  90انتهاي فصل زمستان 
ه كليقابل ذكر است كه ). 8نمودار (اند دادهاختصاص 

ها در اواخر هر فصل صورت گرفته و در بردارينمونه
در انتهاي فصول  Blenniidaeماهي تخمريزي  نتيجه

همراه با افزايش دما بوده كه باعث شده زمستان و بهار 
الرو ماهيان  .اين خانواده نيز افزايش يابدجمعيت الرو 

الرو و  91در پاييز فقط  Bothidae  و  Solidaeهاي خانواده
در دو  Gobiesocidae و Tripeterygiidae هاينوادهخا

اند و داشتهبيشترين حضور را  91و پاييز  90فصل زمستان 
اين موضوع باعث شده كه در آزمون همبستگي اسپيرمن 

دار معنيهاي ياد شده همبستگي منفي خانوادهدما با الرو 
در درياي  2013در سال  چساليناتحقيق در  .داشته باشد

تراكم  نيز بيشترين )بسيار نزديك به جزيره هنگام( عمان
كه  )8( اندنمودهكتيوپالنكتونها را در فصل پاييز گزارش اي

هاي الرو ماهيان جزيره هنگام در خانوادهبا افزايش تراكم 
  .فصل پاييز همخواني دارد

برخي تحقيقات البته بايد به اين نكته نيز اشاره نمود كه در 
اند نمودهگزارش  1390اران در سال همانند شادي و همك

با افزايش دما در فصل بهار، ميزان توليدات اوليه، مواد 
در  و )2( يابدميغذايي و فراواني الرو ماهيان افزايش 

رفت تراكم بااليي از ميانتظار نيز تحقيق حاضر 
 مقابلها در فصل بهار مشاهده گردد اما در ايكتيوپالنكتون

همراه  عدد در مترمكعب 150ا تراكم تعداد زيادي مدوز ب
 2با تراكم آن هم  Blenniidaeخانواده فقط الرو  با افزايش
در  .مشاهده شدمترمكعب در اين فصل  100عدد در 

در  همراه با كاهش ايكتيوپالنكتونهامدوزها توجيه افزايش 
نتايج برخي از تحقيقات در خصوص توان به ميفصل بهار 

خصوصاً در ها ايكتيوپالنكتون رقابت غذايي مدوزها و
شايد يكي از  كه )15( اشاره نمودصيد پاروپايان  جهت

علل كاهش جمعيت الرو ماهيان در فصل بهار همين 
   .افزايش مدوزها باشد

در پژوهش حاضر بيشترين ميزان شاخص تنوع زيستي 
محاسبه گرديد كه  37/3به مقدار شانون در فصل پاييز 
و افزايش تنوع ها خانوادهها و ونهگناشي از حضور تمامي 

نتايج باالي شاخص . )10شكل( است بوده در اين فصل
كه سواحل جزيره با توجه به اينالرو ماهيان تنوع شانون 



 1394، 4، شماره 28د جل                                       )                                                 مجله زيست شناسي ايران(مجله پژوهشهاي جانوري 

429 

باشد و تنوع مياي و مرجاني صخرههاي بستر داراي هنگام
همچنين  .باشدنميباالي اين سواحل، دور از انتظار اي گونه

در فصل  اين بررسيخص سيمپسون در بيشترين مقدار شا
ثبت شده بود كه ناشي از حضور و  72/0به ميزان  تابستان

 يباًرتقو عدم حضور  Blenniidaeغالبيت الرو خانواده 
   ).11شكل ( باشدميها خانوادهساير 

 هاي مرجانيصخرهمناطق در  و الرو آنهاتنوع باالي آبزيان 
با مطالعه حاضر  در. در برخي تحقيقات گزارش شده است

- صخره از نوعاكثراً توجه به اينكه سواحل جزيره هنگام 

براي  Gobiesocidaeالرو خانواده  و بوده هاي مرجاني
، لزوم معرفي شده فارسخليجاز سواحل ايراني  اولين بار

-هاي مرجاني خليجصخرهمناطق بررسي و مطالعه بيشتر 

الرو  هاي جديدجنسها و گونهگزارش ه جهت بفارس 
  . گرفته استمورد تاكيد قرارماهيان 
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Abstract 

The larval stages of demersal Fish larva were sampled from coastal waters of Hengam 
Island in the Persian Gulf Hormuz Strait region. Sampling was conducted from late 
winter 2012 to early autumn 2013 seasonally. The larvae were collected with plankton 
net 300 μm mesh size using oblique towing method from near bottom to sea surface in 6 
stations with three replicates. A total of 6832 pieces of larvae were collected in the 
families including (Gobiesocidae, Bothidae, Blenniidae, Tripeterygiidae, Soleidae) 
included 20% of total catch. Tottaly 4 species were identified including Pseudorhombus 
sp. of family Bothidae, Omobranchus sp. and Parablennius thysanius of family 
Blenniidae, Helcogramma steinitzi of family Tripeterygiidae. The highest abundance of 
fish larvae (3.59 ind/100m3) found in the autumn and the lowest frequency (0.34 
ind/100m3) calculated in the summer. The results of the ANOVA showed a significant 
difference (p<0.05) in abundances between summer and other seasons. In the result of 
spearman's correlation test show that the temperature has the higher positive correlation 
with density of family Blenniidae (p<0.01). The highest Shannon index was calculated 
in autumn but the most value of dominancy (Simpson index) found in summer. 

Key words: larval fish, Ichthyoplankton, Hengam Island, Strait of Hormuz 

  


