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چکيده

تيرداد مقصودلو

شناسایی و بررسی تنوع گونهاي ماهيان خورخان و مصب رودخانه مند در طی  29ماه نمونهگيري

عبدالرحيم پذیرا

(مهرماه  2913تا مهرماه  )2931انجام گردید .شناسايي و بررسی تنوع گونهاي ماهيان خورخان و مصب

زهرا صادق پناهی

رودخانه مند در طی  29ماه نمونهگيري (مهرماه  2913تا مهرماه  )2931انجام گردید .ماهيان توسط تور

سعيد مغدانی

*1
2
3

4

گوشگير و ساليک صيد شده و به آزمایشگاه منتقل و به روش زیستسنجی توسط کليدهاي شناسایی
معتبر شناسایی شدند .در این بررسی ،تعداد  12گونه ماهی استخوانی ،متعلق به  1راسته شناسایی

 .1 ،2دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد بوشهر ،استادیار

( Perciformes, Clupeiformes, Scorpaeniformes, Pleuronectiformes,

گروه شيالت ،بوشهر ،ایران

 )Beloniformes, Goroynchiformes, Cyprinifomes, Mugiliformesشد .در

 .9دانشگاه آزاداسالمی ،واحد بوشهر ،باشگاه

این بررسی بيشترین تنوع و فراوانی مربوط به راسته سوف ماهیشکالن بوده و بيشترین فراوانی گونهاي

پژوهشگران جوان ،بوشهر ،ایران

مربوط به ماهی گلخورک بود .همچنين با توجه به شاخص تنوع گونهاي شانون ،بيشترین تنوع گونهاي

 .2دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد علوم و تحقيقات

در خور خان و مصب رودخانه مند به ترتيب مربوط به ماههاي اسفند ( )H:2/3و اردیبهشت ()H:2/2

خوزستان ،دانشجوي کارشناسی ارشد شيالت ،اهواز،

بود.

ایران

واژگان کليدي :ماهی ،خور خان ،رودخانه مند ،تنوع گونهاي.

*مسئول مکاتبات:
Tirdad_m@yahoo.com
تاریخ دریافت2932/22/22 :
تاریخ پذیرش2931/11/29 :
این مقاله برگرفته از طرح پژوهشی
میباشد

مقدمه
تنوع زیستی به عنوان ميراث طبيعی زمين ،شامل اکوسيستم ،گونه و ژن است که مقوله پيچيدهاي میباشد ،بدین معنی که نابودي آن به
معنی از بين رفتن زیستگاهها ،گونههاي گياهی و جانوري و ساده شدن اشکال گوناگون حياتی و چشماندازها است (عامري .)2911 ،اولين
گام مدیریت در منابع طبيعی ،شناخت آن منابع میباشد و در مطالعه آبها ،معموالً قبل از هر چيز بررسی ماهيان صورت میگيرد ( Bagenal,

 .)1978بررسی ماهيان در بوم سازگانهاي آبی به دالیل مختلف از جمله بررسی تکاملی ،بومشناختی ،رفتارشناسی حفاظت آنها ،مدیریت
منابع آبی و بهرهبرداري ذخایر و پرورش ماهی حائز اهميت است ( .)Lagler et al., 1962ماهیها عالوه بر نقش تغذیهاي ،از نظر سایر
ارزشها مانند صيد ورزشی و زیباییشناسی براي عالقهمندان ماهی ،نقش بسيار ارزشمندي دارند .همچنين در سطوح مختلف زنجيرههاي
غذایی و ارتباط با حلقههاي دیگر زنجيرهغذایی و شبکه غذایی در یک اکوسيستم و یا با اکوسيستم دیگر ،نقش اکولوژیکی ویژهاي را ایفا
مینمایند (مصطفوي و همکاران.)2911 ،
استان بوشهر به علت موقعيت جغرافيایی و اقليمی خاص خود و داشتن مرز مشترک طوالنی با خليجفارس داراي طبيعت و توان اکولوژیک
منحصر بهفردي است و با توجه به ویژگیهاي ساحلی ،تعداد زیاد و خور (در حدود  31خور کوچک و بزرگ) در این استان وجود دارد ( Rao,
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 .)1988برخورد رودخانه مند با دریا و تشکيل خور و مصب ،در این منطقه اکوسيستم ویژهاي را پدید آورده است (مجنونيان ،)2931 ،به
طوري که خورهاي موجود در محدوده منطقه حفاظت شده و مصب رودخانه مند در ميان استانهاي جنوبی کشور ،مقام اول را از لحاظ تنوع
گونهاي دارا میباشند .این خورها کمعمق و کم وسعت بوده و تحت تاثير جریانهاي دریایی و جابهجایی شن و ماسه ناشی از سيالبهاي
رودخانهمند ،به عنوان خور -مصب یا خور -مسيل محسوب میشوند و به دليل آرامش نسبی آب ،عمق کم و تاثيرپذیري از مواد خشکی،
گروههاي مختلفی از آبزیان را براي تخمریزي یا سپري نمودن مراحل الروي و نوزادي و یا تکامل مراحل جنسی ،به خود جلب میکنند.
یکی از مهمترین خصوصيات در خورها از جهت مزایاي اکولوژیکی و اقتصادي ،مسئله بازگشت شيالتی است که عموماً در نواحی خوري
حاصل میشود (Rao, 1988؛ کهرم .)2931،
متاسفانه امروزه توسعه بیرویه فعاليتهاي اقتصادي در زمينههاي مختلف مانند توسعه صنایع ،کشاورزي ،فعاليتهاي عمرانی کنار سواحل و
رودخانهها ،انجام طرحهاي بزرگ آبرسانی و ایجاد سدها ،ورود گونههاي غيربومی و غيره ،سبب تهدید تنوع زیستی آبزیان از جمله ماهيان
در اکوسيستمهاي آب شيرین و دریایی شده (عبدلی2931 ،؛ مصطفوي و عبدلی )2911 ،و ضرورت مطالعات در این مورد بيشتر احساس
میشود تا شاید با شناساندن تنوع گونهاي ماهيان در این زمينه ،کمکی در جهت حفاظت و بهرهبرداري بهينه از آنها شود .هرچند که مطالعات
مختلفی در زمينه ماهیشناسی و تنوعزیستی ماهيان توسط  2321( Bergو Coad ،)2333( Saadati ،)2333( Derzhevin ،)2323

( 2331و  )2311عبدلی ( )2931انجام شده ،اما هنوز بسياري از اکوسيستمهاي آبی وجود دارند که مطالعات جامعی در مورد آنها انجام نشده
و یا مطالعات مربوط به چند سال گذشته میباشد.

مواد و روشها
بررسی ماهيان خور خان و مصب رودخانه مند استان بوشهر طی مدت  29ماه (مهرماه  2913تا مهرماه  )2931انجام گرفت (شکل  )2که
جهت صيد ماهيان از تور گوشگير و ساليک به صورت ماهيانه استفاده گردید .پس از صيد به آزمایشگاه منتقل و به وسيله کليدهاي شناسایی
معتبر مورد شناسایی قرار گرفتند (اسدي و دهقانی پشترودي2931 ،؛ بلگواد و لوپنتين .)2933 ،همچنين تعداد ماهيان صيد شده در هر مرحله
در فرمهاي مربوطه ثبت گردید.
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شکل :1موقعيت جغرافيایی ایستگاههاي نمونهبرداري (خور خان و مصب رودخانه مند).
جهت بررسی تنوع زیستی ماهيان از فرمول زیر استفاده گردید (:)Shannon and Weaver,2323
H=-∑Pi LnPi

 :Hشاخص شانن
 :Piفراوانی نسبی افراد گونه  iدر نمونه مورد نظر
همچنين در این پژوهش براي انجام محاسبات از نرمافزارهاي آماري همچون  Systatو  Excelاستفاده شده است.
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نتایج
مطالعات ماهیشناسی بر روي ماهيان در خور خان و مصب رودخانه مند نشان داد که در محدوده مورد بررسی ،یک فوق رده از ماهیها به
نام ماهيان استخوانی شامل  1راسته 23 ،خانواده و  12جنس و گونه ماهی زیست میکنند.گيشماهيان ( )Carangidaeو هامورماهيان
( ،)Serranidaeگونههاي شناسایی شکلها در جدول  2ارائه شده است.
جدول :1فهرست ماهيان شناسایی شده خورخان و مصب رودخانه مند.
فوق رده

نام علمی

نام فارسی

راسته

خانواده

Pamadasys kaakan

سنگسر معمولی

Pamadasys maculatum

سنگسر چهار لکه (زین اسبی)

Leiognathus bindus

پنجزاري ماهی باله نارنجی

Eleutheronema tetradactylum

راشگو معمولی

sextarius Polynemus

راشگوي شش خط

شوریده ماهيان ()Sciaenidae

Otolithes ruber

شوریده

تن ماهيان ()Scombridae

Scomberomorus commerson

ماهی شير

سوف ماهی شکالن

شورت ماهيان ()Sillaginidae

Sillago sihama

شورت (ماهی نقره اي)

()Perciformes

شانک ماهيان ()Sparidae

Latus Acanthopagrus

شانک زرد باله

یلی ماهيان ()Teraponidae

Terapon jarbua

یلی خط کمانی

Boleophthalmus dussumieri

گل خورک (اشلمبو)

Periophthalmus waltoni

گل چراغ (سگ ماهی)

Parastromateus niger

حلوا سياه

گيش ماهيان ()Carangidae

Scomberoides
commersoniuianus

سارم دهان بزرگ

هامور ماهيان ()Serranidae

Epinephelus coiodes

شگ ماهيان

Nematolosa nasus

گواف رشته

()Clupeidae

Tenualosa ilisha

صبور

موتو ماهيان () Engraulidae

Thryssa vitrirostris

لچه دهان نارنجی

Platycephalus indicus

زمين کن دم نواري

Brachirus orientalis

کفشک گرد

منقار ماهيان ()Belonidae

Strongylura strongylura

منقار ماهی دم خاردار

خامه ماهيان ((Chaneidae

Chanos chanos

خامه ماهی

کپور ماهيان ()Cyprinidae

Barbus luteus

حمري

کفال ماهيان ()Mugilidae

Liza abu

بياح

سنگسر ماهيان ()Haemulidae
پنجزاري ماهيان
()Leiognathidae
راشگو ماهيان ()Polynemidae

ماهيان استخوانی ()Actinopterygii

گاو ماهيان ()Gobiidae

شگ ماهی شکالن
()Clupeiformes
عقرب ماهی شکالن

زمين کن ماهيان

()Scorpaeniformes

))Platycephalidae

پهن ماهی شکالن

کفشک ماهيان راست گرد

()Pleuronectiformes

()Soleidae

منقار ماهی شکالن
()Beloniformes
Goroynchiformes
کپور ماهی شکالن
()Cyproniformes
کفال ماهی شکالن
()Mugiliformes
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از لحاظ فراوانی راستههاي مختلف در خور خان و مصب رودخانه مند باالترین فراوانی مربوط به راسته سوف ماهیشکالن ( 21درصد مصب
رودخانه مند و  13درصد خور خان) و کمترین فراوانی مربوط به راسته کفال ماهیشکالن ( 2درصد) در خور خان و منقارماهیشکالن (1
درصد) در مصب رودخانه مند میباشد.
در همين حال از ميان خانوادههاي مختلف ،خانواده گاوماهيان ( 11درصد مصب رودخانه مند و  12درصد خورخان) باالترین فراونی و خانواده
کفال ماهيان ( 2درصد) در خورخان و خانوادههاي شوریده ماهيان و کپور ماهيان ( 2درصد) در مصب رودخانه مند (با توجه به عدم حضور
خانوادههاي گيش ماهيان و هامور ماهيان) کمترین فراوانی را به خود اختصاص دادند.
از  12گونه ماهی شناسایی شده در خورخان و مصب رودخانهمند ،گونههاي گلخورک – گلچراغ (سگ ماهی) از خانواده گاوماهيان و شانک
زردباله از خانواده شانک ماهيان به ترتيب باالترین فراوانی را در هر دو ایستگاه داشتند .در مقابل ،گونههاي بياح و سنگسر چهارلکه در
خورخان (عدم حضور گونه حمري) و گونههاي شوریده و لچهدهان نارنجی در مصب رودخانه مند (عدم حضور گونههاي هامور معمولی ،سارم
دهان بزرگ ،حلوا سياه و سنگسر چهارلکه) حداقل فراوانی را دارا میباشند (شکلهاي  9 ،1و .)2
در بين ماههاي مختلف طی یک سال (مهرماه  2913تا مهرماه  )2931شاخص تنوع گونهاي در خورخان از مهرماه به تدریج سير صعودي
داشته ،به طوري که در اسفندماه به حداکثر خود میرسد و پس از آن سير نزولی را به دنبال دارد .در مصب رودخانه مند نيز روند مشابه
میباشد و در مهر و آبان حداقل شاخص تنوع گونهاي را خواهيم داشت ،وليکن حداکثر ميزان شاخص در اردیبهشت ماه به دست آمده است
(شکل .)1

شکل  : 2فراوانی کل ماهيان خورخان و مصب رودخانه مند در سال .1311-1331
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شکل  :3درصد فراوانی گونهاي ماهيان مصب رودخانه مند در سال .1311-1331

شکل  :4درصد فراوانی گونهاي ماهيان خور خان در سال .1311-1331
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شکل  :5شاخص تنوع گونهاي در خورخان و مصب رودخانه مند در سال .1311-1331

بحث و نتيجهگيري
اکوسيستمهایی همچون اقيانوسها ،دریاچهها ،خورها ،خليجها ،مصبها و سایر زیستگاههاي ساحلی و دریایی تشکيل دهنده بوم سازگان
بزرگ میباشند که گستره آبی دریایی مجموعه متنوعی از مخلوقات آبزي را در خود جاي داده است .مناطق ساحلی دریاها سهم چشمگيري
در نظام توليد شبکه غذایی دریایی را بر عهده دارند .شناسایی ماهيان به منظور پی بردن به زیست شناسی آنها و مطالعه بوم سازگان آبی،
نخستين گام محسوب شده و بر پایه این گونه اطالعات و جمع بندي و پردازش آنها میتوان روشهاي صيد ،زمان ،مکان بهرهبرداري از
ذخایر ،ارزیابی و ترميم ذخایر را مشخص نمود .همچنين با بررسی خصوصيات بيولوژیک آنها میتوان به تحليل یک اکوسيستم پرداخت
(موسوي گلسفيد و همکاران2911 ،؛  .)Moyle and Cech, 2003بررسی و شناسایی فون آبزیان منابع دریایی ،در مدیریت و بهرهبرداري
شيالتی بسيار مهم بوده و با شناخت آن میتوان در رسيدن به نتایج دقيقتر در بررسی ویژگیهاي زیستی گونههاي مهم و اقتصادي که مورد
توجه صيادان میباشند ،گام موثري برداشت .حتی گونههایی که از اهميت شيالتی برخوردار نيستند ،نقش غير قابل انکاري در چرخه زیستی
و توليدمثلی گونههاي اقتصادي ایفا میکنند (دریانبرد2911 ،؛ .)Nybakken, 2001
در این پژوهش به بررسی تنوع گونهاي ماهيان خور خان و مصب رودخانه مند پرداخته شد ،به طور کلی یک فوق رده از ماهیها به نام فوق
رده ماهيان استخوانی شامل  1راسته 23 ،خانواده و  12گونه ماهی شناسایی گردید که راسته سوف ماهیشکالن و خانواده گاوماهيان
بيشترین تنوع و فراوانی را داشتند و از گونههاي مختلف ،ماهی گلخورک (اشلمبو) بيشترین فراوانی را دارا میباشد .بر اساس مطالعات
مصطفوي و همکاران ( )2911بر روي رودخانه مند و خليج فارس در محدوده منطقه حفاظت شده مند نيز در مجموع  29خانواده با  13گونه
شناسایی شده که  23خانواده با  11گونه از رودخانه مند و  21خانواده با  11گونه از خليج فارس میباشند و شایان ذکر است که  21خانواده
با  23گونه هم در رودخانه مند و هم در خليج فارس وجود دارند و خانواده گيش ماهيان با  3گونه و خانواده تن ماهيان با  1گونه بيشترین
تعداد گونه را نسبت به دیگر خانوادهها به خود اختصاص دادهاند .کپورماهيان نيز با دو گونه  Barbus luteusو Cyprinion

 Macrostomusتنها خانواده ماهيان آب شيرین بودند که در بخشهاي پایين رودخانه مند مشاهده شدهاند و از گونههاي صيد شده،
گونههاي کفزي تعدادشان بيشتر از گونههاي پالژیک و بنتوپالژیک بوده است .همچنين بر طبق آمار حاصله از اداره کل شيالت استان
بوشهر ( ،)2912در مرکز تخليه بردخون ،در بين انواع گونههاي صيد شده بيشترین مقدار صيد به ترتيب مربوط به شير ،ساردین ،زرده ،هوور
و سنگسر میباشد .مطالعاتی توسط شعبانی و همکاران ( ،)2913ایزد پناهی ( ،)2933مالیی ( )2932و اداره کل محيط زیست استان بوشهر
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( )2931در قسمتهاي مختلف رودخانه مند و خليج فارس در استان بوشهر نيز انجام گردیده که در مجموع  11گونه شناسایی شده ولی در
این مطالعه ،گونههایی نظير گلخورک (اشلمبو) ،منقارماهی ،شيرماهی ،کفشک ماهيان راستگرد و شوریده در گزارشات فوق نيامده است.
مطالعهاي نيز توسط یاسمی و همکاران ( )2911بر روي شناسایی گونههاي راسته کفشک ماهیشکالن در آب هاي ساحلی خليج فارس
محدوده استان بوشهر انجام گردیده که با توجه به گستردگی پژوهش مذکور بر روي کفشک ماهيان یکی از گونههاي ذکر شده توسط آنان
گونه  Brachirus orientalisبوده که یکی از گونههاي شناسایی شده در این تحقيق می باشد .با توجه به اینکه در این مطالعه از تور
ترال جهت نمونهگيري استفاده نشد امکان صيد برخی ماهيان دیگر از جمله کوسه ماهيان وجود نداشت .لذا ممکن است برخی از گونههاي
کوسه ماهيان و یا سپر ماهيان بخصوص در مصب رودخانه مند وجود داشته باشند.
با توجه به مطالعه انجام شده (مصطفوي و همکاران ،)2911 ،یکی از کارکردهاي مهم رودخانه مند ،محل تخمریزي و پرورشگاه بسياري از
ماهيان تجاري و مرغوب به منظور بقاي نسل آنها میباشد و گونههاي مختلفی مانند صبور ،گواف و کفشکگرد ،براي توليدمثل به رودخانه
وابستهاند (که البته در این مطالعه شناسایی شدهاند) .از طرفی گونههاي دیگري مانند سنگسر معمولی ،راشگو شش خط ،راشگو معمولی،
صبور ،شوریده و شير ماهی گونههاي ممتاز و درجه  2این منطقه هستند که از لحاظ خوراکی و اقتصادي داراي ارزش فراوانی میباشند و
برخی از این گونهها را میتوان براي کنسروسازي( ،خانواده تنماهيان) مورد استفاده قرار داد .برخی دیگر مانند شگماهيان عالوه بر کنسرو
در تهيه آرد ماهی نيز مناسباند (پنجزاري باله نارنجی و لچه دهان نارنجی نيز براي تهيه آرد ماهی مناسب میباشند) .گونههاي دیگري مانند
خامهماهی ،سنگسر معمولی ،شوریده و غيره داراي ارزش زیباییشناسی یا صيد ورزشی و گونههایی مانند شانک زردباله ،خامه ماهی داراي
ارزش پرورشی و گونه شير ماهی داراي تخم سمی هستند .که همگی در این رودخانه صيد شده و بر اهميت رودخانه مند میافزایند.
اکثر ماهيان مصب رودخانه مند از نوع دریایی بوده و کپورماهيان با گونه حمري ( )Barbus luteusتنها خانواده ماهيان آب شيرین هستند
که در رودخانه مند در این مطالعه مشاهده شده است .دالیل کم بودن تعداد گونههاي آب شيرین این منطقه میتواند به علت وجود گنبدهاي
نمکی در اطراف منطقه که باعث شور شدن آب رودخانه مند در استان بوشهر شده است (مالیی )2932 ،و یا به علت متغير و باال بودن شوري
آب دریا در این منطقه باشد .لذا بيشتر ،گونههایی که در آنها یافت میشوند ،دامنه تحمل باالیی نسبت به شوري و تغييرات شوري و دما
دارند (مصطفوي و همکاران .)2911 ،شایان ذکر است که در فصول سرد و گرم سال ،تغييراتی در ميزان فاکتورهاي فيزیکوشيميایی وجود
دارد و تغييرات شوري که بالطبع تغييرات اکسيژن و  pHرا به همراه دارد ،عاملی مهم در تعيين ميزان بقاء و رشد یک گونه و یا وجود و یا
عدم وجود یک گونه محسوب میشود (مالیی .)2932 ،وجود بسياري از گونههاي اقتصادي و واجد ارزشهاي مختلف مانند هامور معمولی،
شير ،کفشکگرد ،صبور ،سنگسرماهيان ،خامه ماهی راشگوماهيان ،گلخورکها و غيره ،ارزش واقعی اکوسيستمهاي منطقه را بيشتر نمایان
میکنند (.)Cole and Pratchett, 2011; Cole et al., 2008; Moyle and Cech, 2003
در ایران قابليت آبزيپروري گونههاي خامه ماهی ،شانک و هامور معمولی مطالعه شده و در برخی مناطق به صورت پرورشی استفاده میشود.
اما در جهان گونههاي دیگري مانند صبور ،سنگسر معمولی ،زمينکن دم نواري ،راشگو معمولی ،شورت و یلیخطکمانی ،عالوه بر گونههاي
شانک و خامه ماهی ،ارزش پرورشی دارند و در کشورمان هنوز اقدام جدي در رابطه با پرورش آنها نشده است .در مجموع با توجه به
ویژگیهاي برشمرده ،شناساندن پتانسيلهاي منطقه ،نقش موثري در مدیریت ،حفاظت ،آموزش ،پژوهش ،تفرج ،توریسم این منطقه میتواند
داشته باشد.

سپاسگزاري
این تحقيق با بودجه پژوهشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد بوشهر انجام شده است که از مسئولين دانشگاه تشکر و قدردانی میگردد.
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