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از مراحل الروي ماهیان به منظور اعمال مدیریت شناخت 

هاي ساحلی از اهمیت زیادي برخوردار بوده و بصحیح  در آ

ی بر سواحل، افزایش شناخت جهت اعمال هرگونه برنامه مدیریت

باشد که در ونه ها خصوصا ماهی از ضروریات میاز بیولوژي گ

این میان مراحل اولیه زندگی ماهی از اهمیت ویژه اي برخوردار 

و بررسی مراحل الروي در نگونه مطالعات صورتیکه ای در. است

صورت گرفته است  محدودتا کنون بسیار آبهاي دریاي عمان 

در سالهاي  Thangarajaبه مطالعات  له می توان که از آن جم

1987 ،1989  ،1991 ،  Thangarajaو Al-Aisry 2001  و

بررسی ایکتیوپالنکتونها در آبهاي ساحلی دریاي عمان درخور و 

و در آبهاي مجاور به ) 2008ربانی ها و همکاران،  (خلیج گواتر 

و فراوانی که بر روي تنوع اشاره نمود  )(Nellen,1973مطالعه 

دریاي عرب و (اقیانوس هند دریاهاي محدوده الرو ماهیان در 

مطالعه الرو ماهیان همچنین . تحقیق نموده است) خلیج فارس

  .به انجام رسیده است در آبهاي غربی خلیج فارس

 اجتماعات تغییرات شناسایی و تعیین منظور به حاضر تحقیق

 و شب دوره دو در چابهار خلیج شرقی جنوب  در ماهیان الرو

 سه در برداري نمونه. گرفت انجام 1392 سال طی در روز

شرقی  60° 37  020،   1ایستگاه (مقابل هتل لیپار : ایستگاه

و با پوشش مرجانی ،  دهانه خلیج  ) شمالی 25° 19  23و 

 25° 18  617 شرقی 60° 35  198،  2ایستگاه ( چابهار 

، با 3ایستگاه( هید بهشتی و منطقه مرجانی اسکله ش) شمالی 

) شمالی 25° 18  016شرقی و   60° 36  871مختصات 

بصورت نمونه برداري  .پذیرفت صورتمتر  15با عمق حداکثر 

ور نمونه گیر پالنکتونی تک حلقه اي با فصلی و با بکارگیري ت

مدت و به  بصورت مورب از کفمیکرون و  300اندازه چشمه 

 10و با استفاده از فرمالین  نجام ادقیقه  5 یکشتور زمان 

و شستشوي نمونه پس از انتقال .  تثبیت شدنددرصد نمونه ها ا

و در حد جداسازي  تفکیک والرو ماهیان ،آزمایشگاهها در 

با در نظر گرفتن خصوصیات تاکسون خانواده شناسایی گردید و 

  ;leis & Rennis,1983هاي استفاده از کلید مورفولوژیک و با

 Leis & Transki,1989, Olivar et al., 1999;  و

Richard, 2006  شناسایی انجام شد .  

 به منظور تعیین فراوانی الروها در هر نمونه برداري از روش  

1977) , Smith & Richardson( هاي و شاخص استفاده شد

 یکنواختی، شاخص Shannon – Weaver زیستی شاخص

در  )Richness(اي  گونهشاخص غناي  ،)Evenness(اي  گونه

 & Ludwig) 1988( دو دوره روز و شب  بکارگرفته شد 

Reynolds, .  به منظور تعیین  اختالف بین نمونه برداري شب

   Principal  و روز ، دوره پیش و پس مانسون از آنالیز 

Component Analysis (PCA) استفاده شد به این منظور

در بسته  آنالیزاندارد شدند و داده هاي الرو ماهی نرمال و است

 (Styleshout, 2008). استفاده گردید   FacteMienRآماري  

خانواده با فراوانی  29عدد الرو و  1168طی تحقیق حاضر 
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. متر مربع شناسایی و محاسبه گردید 10عدد الرو در  24/647

%  Blenniidae  7/53و Clupeidae   ،Gobiidaeهايهخانواد

  ). 1جدول ( از فراوانی کل الروها را تشکیل دادند 

  اسامی خانواده هاي شناسایی شده ، تعداد، فراوانی و درصد فراوانی از کل الروها :1جدول 

 فراوانی نسبی فراوانی تعداد  خانواده فراوانی نسبی فراوانی تعداد  خانواده

Apogonidae 2 43/1 22/0 Myctophidae 10 64/5 87/0 

Blenniidae 147 32/94 57/14 Nemipteridae 7 23/8 27/1 

Bothidae 4 56/1 24/0 Nomeidae 1 09/1 17/0 

Callionymidae 2 54/3 55/0 Paralichthyidae 3 76/1 27/0 

carangidae 82 53/46 19/7 Platycephalidae 1 37/0 06/0 

Clupeidae 215 6/141 88/21 Polynemidae 8 53/8 32/1 

Cynoglossidae 16 17/6 95/0 Pomacentridae 8 89/2 45/0 

Engraulidae 88 78/48 54/7 Scombridae 103 27/55 54/8 

Gerreidae 6 59/3 55/0 Scorpaenidae 1 38/0 06/0 

Gobiidae 221 55/0 21/17 Serranidae 47 48/18 86/2 

Lethrinidae 2 49/1 23/0 solenostomidae 1 59/0 09/0 

Leiognathidae 22 62/10 64/1 Sparidae 132 62/52 13/8 

Lutjanidae 12 69/3 57/0 Sphyraenidae 9 43/3 53/0 

Monacanthidae 2 63/1 25/0 Triacanthidae 6 07/6 94/0 

Mugilidae 8 55/4 7/0 unknown 2 99/0 15/0 

 

داد که فراوانی الروها در روز و شب با نشان  PCAنتیجه آنالیز 

در روز معادل . محور اول همگرایی مختلف نشان می دهند

بدست آمد               ) 595/0(و در  شب معادل )   -  595/0(

زمستان و ( و بر اساس دو دوره زمانی پیش مانسون) 1شکل(  

 )-0/ 25) (اواخر تابستان و پاییز( و پس مانسون)253/0)(بهار 

( همگرایی با مولفه اصلی اول دو جمعیت متفاوت را نشان داد 

  . )2شکل 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  PCAکیفی روز و شب با دو محور اولی در آنالیز وزیع متغیرهاي ت :1ل شک
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  PCAبا دو محور اولی در آنالیز ) مانسون(کیفی وزیع متغیرهاي ت :2ل شک

  

دید که از این میان خانواده شناسایی گر 23در این دوره 

Blenniidae، Scombridae   وClupeidae  خانواده هاي  

  

متر مربع  10عدد الرو در  12/282غالب بودند و فراوانی کل 

  ).2جدول (بدست آمد

  

  اسامی خانواده هاي شناسایی شده ، تعداد، فراوانی و درصد فراوانی از کل الرو در دوره روز :2جدول 

 فراوانی نسبی فراوانی تعداد  خانواده  فراوانی نسبی نیفراوا تعداد  خانواده

Apogonidae 1 37/0 13/0 Mugilidae 6 89/3 38/1 

Blenniidae 136 83/87 13/31 Myctophidae 6 03/4 43/1 

Callionymidae 1 14/1 41/0 Nomeidae 1 09/1 39/0 

Carangidae 57 6/30 58/10 Paralichthyidae 3 76/1 62/0 

Clupeidae 91 7/41 78/14 Platycephalidae 1 37/0 62/0 

Cynoglossidae 5 52/2 89/0 Scombridae 102 33/54 26/19 

Engraulidae 31 14/14 01/5 Serranidae 4 96/1 69/0 

Gerridae 2 34/0 12/0 Solenostomidae 1 59/0 21/0 

Gobiidae 30 07/15 34/5 Sparidae 20 1/9 22/3 

Leiognathidae 2 74/0 26/0  Sphyraenidae 9 43/3 22/1 

Lutjanidae 3 71/0 25/0 Triacanthidae 3 22/4 49/1 

Monacanthidae 1 21/1 43/0 unknown 2 99/0 35/0 

  

مشاهده می شود تابستان و پاییز   3همانگونه که در جدول 

داراي فراوانی ، تنوع و غناي گونه اي بیشتر از دو فصل بهار و 

  ) .3جدول (تابستان  می باشد 
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  فراوانی، تنوع ، تراز زیستی، غناي گونه اي در فصول نمونه برداري در روز :3جدول

  فصل H’ j R )متر مربع 10تعداد در ( فراوانی  

 بهار 33/1±16/1 32/0±55/0 44/0±77/0 30/3±12/3

 تابستان 90/2±37/1 81/0±17/0 28/1±55/0 20/24±66/23

 پاییز 68/2±47/0 66/0±18/0 09/1±18/0 23/59±04/35

 زمستان 57/1±22/0 86/0±08/0 72/0±28/0 32/7±31/5

R :گونه اي،  يغناj :،تراز زیستی H’ :تنوع شانون  

  

  

از کمترین   3مشخص می شود که ایستگاه  4ه به جدولبا توج

  .) 4جدول (مقادیر  فراوانی و شاخص ها  برخوردار بود 

  

  

  

  

  

  ، تنوع ، تراز زیستی، غناي گونه اي در ایستگاه هاي نمونه برداري در روز)متر مربع 10تعداد در ( فراوانی  -4جدول

 ایستگاه H’ j R فراوانی

56/34±22/36 15/1±22/0  77/0±22/0 46/2±58/0 1 

62/29±28/34 89/0±78/0 54/0±37/0 17/2±83/1 2 

35/6±49/8 61/0±49/0 67/0±45/0 72/1±35/0 3 

R :گونه اي،  يغناj :،تراز زیستی H’ :تنوع شانون  

  

  

  

خانواده هاي .خانواده شناسایی گردید 24طی این دوره 

Nomeidae ،Paralichthyidae، Platycephalidae 

،Solenostomidae  وSphyraenidae  در نمونه هاي جمع

آوري شده مشاهده نگردید و خانواده هاي غالب در شب 

Clupeidae ،Gobiidae  وSparidae فراوانی الرو ها در . بودند

جدول ( متر مربع محاسبه گردید  10در  11/365این مقطع 

5.(  
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  و درصد فراوانی از کل الروها در شب) متر مربع 10تعداد در ( تعداد، فراوانی اسامی خانواده هاي شناسایی شده ،  :5جدول

 فراوانی نسبی فراوانی تعداد  خانواده فراوانی نسبی فراوانی تعداد  خانواده

Apogonidae 1 07/1 29/0 Lutjanidae 9  98/2 82/0 

Blenniidae 11 49/6 78/1 Monacanthidae 1 42/0 11/0 

Bothidae 4 86/1 43/0 Mugilidae 2 66/0 18/0 

Callionymidae 1 39/2 65/0 Myctophidae 4 6/1 44/0 

Carangidae 25 94/15 36/4 Nemipteridae 7 23/8 25/0 

Clupeidae  124 9/99 36/27 Polynemidae 8 53/8 34/2 

Cynoglossidae 11 65/3 1 Pomacentridae 8 89/2 79/0 

Engraulidae 57 64/34 49/9 Scombridae 1 94/0 26/0 

Gerreidae 4 25/3 89/0 Scorpanidae 1 38/0 1/0 

Gobiidae 191 35/96 39/26 Serranidae 43 52/16 53/4 

Lethrinidae  2 49/1 41/0 Sparidae 112 52/43 92/11 

Leiognathidae 20 88/9 71/2 Triacanthidae 3 58/1 51/0 

  

مشاهده می شود تابستان و پاییز   6همانگونه که در جدول 

فراوانی ، تنوع و غناي گونه اي بیشتر از دو فصل بهار و تابستان  

  ) .6جدول (بوده است 

  ، تنوع ، تراز زیستی، غناي گونه اي در فصول نمونه برداري در شب)متر مربع 10تعداد در ( فراوانی  -6جدول

 فصل H" j R فراوانی

 بهار 72/0±25/1 15/0±27/0 21/0±37/0 17/4±02/3

 تابستان 20/3±31/1 73/0±15/0 38/1±65/0 40/55±90/53

 پاییز 52/3±91/0 54/0±09/0 15/1±38/0 36/47±37/9

 زمستان 14/2±60/0 81/0±20/0 02/1±44/0 77/14±53/17

 R :گونه اي،  يغناj :،تراز زیستی H’ :تنوع شانون  

مشخص می شود مقادیر محاسبه شده در  7ول با توجه به جد

نسبت به روز افزایش نشان می دهد و  3شب در ایستگاه 

اختالف ایستگاه مزبور از دو ایستگاه دیگر قابل توجه می باشد 

  ) .7جدول (

  در شب ، تنوع ، تراز زیستی، غناي گونه اي در ایستگاه هاي نمونه برداري)متر مربع 10تعداد در ( فراوانی  :7جدول

 ایستگاه H" j R فراوانی

42/45±94/51 85/0±64/0 49/0±38/0 08/2±45/1 1 

75/25±57/20 90/0±22/0 58/0±14/0 59/2±92/0 2 

72/21±82/36 09/1±53/1 44/0±64/0 49/2±17/4 3 

R : ،غناي گونه ايj :،تراز زیستی H’ :تنوع شانون  
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جه به ساحلی نتایج حاصل از تحقیق حاضر نشان داد که با تو

بودن منطقه، نمونه هاي الروها را نمونه هاي ساحلی و نمونه 

هاي وابسته به ساحل از جمله خانواده هاي گاو ماهیان، شگ 

سایر مطالعات انجام . تشکیل داده است Blenniidae ماهیان و

شده در طول نوار ساحلی ایرانی خلیج 

 ,Vosoghietal.,2009; Rabbaniha, et al., 2008(فارس

2013; Rabbaniha and Owfi, 2011;;  ، عوفی و محمد نژاد

ربانی  ;  2000دهقان ، ;1378  عوفی و بختیاري،   1380;

در سري . نیز نتایج مشابه را نشان داد) 1381، 1377ها

تنها در طول روز  مطالعات صورت گرفته بررسی تغییرات الروي

و دوره بررسی شده است در صورتیکه در این  تحقیق در د

زمانی روز و شب بررسی انجام شد که با توجه به آنالیز صورت 

اختالف بین روز و شب مشاهده گردید که با )  1شکل( گرفته

توجه به فراوانی بیشتر الروها در شب و تغییر در فراوانی خانواده 

  ،Blenniidaeغالب این تغییر قابل توجه است، در دوره روز 

Scombridae  وClupeidae  و در شبClupeidae، 

Gobiidae وSparidae  یکی از موارد قابل نمونه غالب بودند

ذکر تغییر در جمعیت الرو ماهیان در ایستگاه سه یا همان 

مشخص می  7و  4اسکله مرجانی است در مقایسه دو جدول 

شود که فراوانی در ایستگاه ذکر شده در شب افزایش نشان داده 

اي نمونه برداري علی رغم کم عمق در مقایسه ایستگاه ه. است

عمیق ترین   2شماره  بودن عمق منطقه نمونه برداري، ایستگاه

 2(کم عمق ترین ایستگاه  1و ایستگاه ) متر 5/16حداکثر ( 

که منطبق با اسکله مرجانی است و محل  3بود و ایستگاه ) متر

با توجه به کاهش تردد در طول شب، با . تردد شناورها می باشد

زایش نمونه الروها در این ایستگاه در دوره ذکر شده مواجه اف

می شویم که در افزایش فراوانی الرو در منطقه در طول شب 

این تغییرات در شرایطی است که سه . تاثیر گذار بوده است

ایستگاه مورد بررسی نزدیک به یکدیگر و عمق کلی منطقه کم 

ش الروي در الیه از مطالعه پراکن 1991در سال  Leis. می باشد

هاي آب مشخص کرد که در روز الروها در الیه هاي پایین تر 

شود که عمال در قرار داشته ولی در شب این نظم آشفته می

منطقه مورد بررسی با توجه به عمق کم اینگونه بررسی ممکن 

نبوده است ولی اختالف بین جمعیت روز و شب قابل مشاهده 

  .است

ژگی وانی الروي در منطقه عالوه بر ویحضور و تغییر در فرا   

بیولوژیک نمونه ها به عوامل محیطی بستگی دارد در تحقیق 

موقعیت جمعیت الروها در تابستان و  2حاضر با توجه به شکل 

از توزیع مشابه برخوردار بوده و )  مانسون و پس مانسون( پاییز 

 در سري. متفاوت است) پیش مانسون ( با بهار و زمستان 

مطالعات آبهاي ساحلی ایرانی خلیج فارس بیشترین فراوانی در 

نیمه اول سال و با افزایش تولیدات اولیه بدست آمد ولی مطالعه 

فصل ( درمنطقه گواتر اوج فراوانی الروي در پس از مانسون 

که این تغییرات با . بدست آمد) زمستان و انتهاي تابستان 

 Lo.  ه هماهنگ می باشدشرایط زمانی ایجاد مانسون در منطق

دریافت که تنوع گونه اي الرو ماهیان و ) 2010( و همکاران 

تغییرات زمانی و مکانی آنها بعد از مانسون کامال تغییر می کند 

دریافت که اوج  1998و  1989در سالهاي  Thangarajaو 

جریانات . حضور الروي در آبهاي عمان در تابستان بوده است

در  (Upwelling)د پدیده فرا چاهنده مونسون باعث ایجا

منطقه شمال غربی اقیانوس هند شده و در نتیجه میزان مواد 

 1373زارعی،  (مغذي را در قسمتهاي سطحی افزایش  می دهد

در ماههاي بعد از مونسون به علت آرام شدن دریا و نیز وجود ). 

) سانتی گراد  25-26حدود (مواد مغذي، درجه حرارت مناسب 

ط جهت زیستی براي موجودات مختلف مناسب شده و در شرای

نتیجه در فصل پائیز و زمستان میزان تولید در قسمت هاي 

  ).1373زارعی ( مختلف این مناطق افزایش می یابد 

ضلع جنوب بیشتر نمونه هاي بررسی شده در آبهاي ساحلی     

بوده اند )  Preflexion  )93٪شرقی خلیج چابهار در مرحله 

 ، Postflexionا توجه به کمی فراوانی الرو در مرحله که ب

 )Nursery مشخص می شود که منطقه به عنوان پرورشگاه 

ground(  محسوب نشده  و منطقه  مناسب تخم ریزي          

) Spawning ground (  بوده است که با نتیجه گرفته شده از

                       تحقیق الرو ماهیان در خلیج گواتر هماهنگ است

 )., 2014et alRabbaniha (.  

میانگین تنوع گونه اي در نمونه برداري روز در مطالعه       

 63/0و این میزان در نمونه برداري شب  88/0± 54/0حاضر 
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بدست آمد که در مقایسه با بررسی صورت گرفته در  ±97/0

                 میزان بیشتري را نشان می دهد)  68/0( خلیج گواتر 

 )Rabbaniha et al.,2008 Kucera-Hirzinger    (  و

ر اعالم کرد که کشتیرانی با ایجاد اثرات ب)  2001(همکاران 

 زندگی مراحل اوایل در محیط زیست می تواند اثرات منفی

که با توجه به وضعیت ایستگاه سه که دوره . ماهی خواهد داشت

شود، شب شدیدا کاسته می رها بوده و درروزانه شاهد تردد شناو

هاي در آبعامل انسانی را عامل موثر شاید بتوان اثر حضور  

، میزان را برشمرد ساحلی بر تنوع و تغییرات سایر جوامع زیستی

بهره بري از خلیج گواتر  بیشتر از خلیج چابهار بوده که موجب 

- همانطور که مالحظه می. کاهش تنوع الرو ماهیان شده است 

  .ین میزان در شب افزایش می یابدگردد ا
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Abstract     

The survey of fish larvae assemblage variation was done in 2013 seasonally at the coastal 

areas of Southeastern side of Chabahar Bay. Sampling was done in 3 stations at day and night 

periods by a Bongo-Net with 300µ of mesh size. 29 families were identified. Clupeidae, 

Gobiidae and Blenniidae were dominant with more than 50% relative abundance. The PCA 

result was shown there were two separated groups among day and night fish larval 

assemblages. Blenniidae ،Scombridae and Clupeidae in day times, Clupeidae ،Gobiidae and 

Sparidae in night times were more dominant among different families.  Station 1 had more 

fish larvae abundance in autumn in nights and days (54.77 and 79.67 larvae per 10 meter). 

The average of Shannon index was (0.54 ±0.88 and 0.63± 0.97) in days and nights 

respectively.Significant increase of larval abundance at station 3 in nights could be due to 

reduced vessel traffic. 
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