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The Role of Primary Productions of Avicenia marina in 
the Diet of Thryssa setirostris in Hara Bioshphere Reserve 
Mangrove Ecosystem Using Stable Carbon (δ13C) and 
Nitrogen (δ15N) Isotopes

[1] Present state and future of the world’s mangrove forests [2] Influence of plantation of an 
exotic mangrove species, Sonneratia caseolaris (L.) Engl., on macrobenthic infaunal 
community in Futian Mangrove National Nature Reserve, China [3] Utilization of the red 
mangrove prop root habitat [4] Why do juvenile fish utilise mangrove habitats? [5] Seasonal 
fisheries changes in low-rainfall mangrove ecosystems of Iran [6] Food partitioning of leaf-
eating mangrove crabs (Sesarminae): Experimental and stable isotope (13C and 15N) 
evidence [7] Variations in structure of estuarine fish communities in relation to abundance 
of submersed vascular plants [8] Ecology and habitat use of juvenile rockfishes (Sebastes 
spp.) associated with artificial reefs in Puget Sound, Washington [9] Food web structure on 
Georges Bank from stable C, N, and S isotopic compositions [10] Determining trophic niche 
width: A novel approach using stable isotope analysis [11] Fish use of intertidal mangrove 
creeks at Qeshm Island, Iran [12] An analysis of the relationship between drought events 
and mangrove changes along the northern coasts of the Persian Gulf and Oman Sea [13] 
Microphytobenthos sustain fish food webs in intertidal arid habitats: A comparison between 
mangrove-lined and un-vegetated creeks in the Persian Gulf [14] Differential fractionation 
of δ13C and δ15N among fish tissues: Implications for the study of trophic interactions [15] 
Food web structure in a near-pristine mangrove area of the Australian Wet Tropics [16] 
Uncertainty in source partitioning using stable isotopes [17] Biodiversity and structure of 
Macrozoobenthos communities in the Hara biosphere reserve, Persian Gulf, Iran [18] 
Organic matter exchange and cycling in mangrove ecosystems: Recent insights from stable 
isotope studies [19] Advances in understanding the cyanobacterial CO2-concentrating-
mechanism (CCM): Functional components, Ci transporters, diversity, genetic regulation 
and prospects for engineering into plants [20] FAO species catalogue: An annotated and 
illustrated catalogue of the Herrings, Sardines, Pilchards, Sprats, Shads, Anchovies and 
Wolf-Herrings [21] Tannin diagenesis in mangrove leaves from a tropical estuary: A novel 
molecular approach [22] Stable isotope ratio as a tracer of mangrove carbon in Malaysian 
ecosystems [23] Using stable isotopes in mangrove fisheries research-a review and outlook 
[24] Dual-gradient concept of detritus transport and processing in estuaries [25] Using 
stable isotopes to estimate trophic position: Models, methods, and assumptions

Aims The aim of the current study was to determine the role of Avicennia marina’s primary 
productions as well as other food sources in the diet of Thryssa setirostris in Hara bioshphere 
reserve mangrove ecosystem using stable isotopes of carbon (δ13C) and nitrogen (δ15N).
Materials & Methods Primary food sources including fresh and senescent leaves of Avicennia 
marina, microphytobenthos, particulate organic matter, and sediment organic matter were 
collected for further stable isotope analysis. For this purpose, fishes were collected and the 
muscle tissue (boneless and skinned, 5g) was removed from the dorsum of fish.
Findings Significant differences were found between carbon and nitrogen isotopes of different 
food sources (p<0.05). Although, this was not significant for green and senescent leaves 
(p>0.05). The average values of carbon and nitrogen isotopic ratios of T. setirostris were 15.93 
and 13.01‰, respectively. The SIMMR model showed that the contribution of fresh and 
senescent leaves in the diet of T. setirostris was 10 and 15%, respectively.
Conclusion The results of the present study depicted that the role of primary production of 
mangrove plants in the arid climate of the Persian Gulf is limited in feeding of T. setirostris or 
the organisms that this fish feed them.

A B S T R A C TA R T I C L E    I N F O

Article Type
Original Research

Authors
Ghodrati Shojaei M.*1 PhD,
Taheri Mirghaed A.2 PhD,
Mshhadi Farahani M.1 MSc,
Delfan N.1 MSc,
Weigt M.3 PhD

  Keywords Stable Isotopes; Food Web; Mangrove; Thryssa setirostris; Persian Gulf

*Correspondence
Address: Marine Biology Depart-
ment, Natural Resources & Marine 
Science Faculty, Tarbiat Modares 
University, Nur, Iran, Postal code: 
1461965381
Phone: +98 (11) 44999155
Fax: - 
mshojaei@modares.ac.ir

1Marine Biology Department, Natu-
ral Resources & Marine Sciences 
Faculty, Tarbiat Modares University, 
Nur, Iran
2Veterinary Science Faculty, Univer-
sity of Tehran, Tehran, Iran 
3Alfred Wegener Institute for Polar 
& Marine Research, Bremerhaven, 
Germany

Article History
Received: February 10, 2020                      
Accepted: April 17, 2020                    
ePublished: September 21, 2019

How to cite this article
Ghodrati Shojaei M, Taheri Mirgha-
ed A, Mshhadi Farahani M, Delfan 
N, Weigt M. The Role of Primary Pr-
oductions of Avicenia marina in the 
Diet of Thryssa setirostris in Hara 
Bioshphere Reserve Mangrove Ec-
osystem Using Stable Carbon 
(δ13C) and Nitrogen (δ15N) Isoto-
pes. Journal of Fisheries Science 
and Technology. 2019;8(3):175-
181.

https://b2n.ir/599853
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022098113002256
https://www.int-res.com/articles/meps/35/m035p025.pdf
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022098100003312
https://link.springer.com/article/10.1007/s12237-015-0004-x
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0272771410000752
https://www.jstor.org/stable/24844630?seq=1
https://www.ingentaconnect.com/content/umrsmas/bullmar/1994/00000055/f0020002/art00008
https://aslopubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.4319/lo.1988.33.5.1182
https://besjournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/j.0021-8790.2004.00861.x
https://www.int-res.com/abstracts/meps/v542/p153-166/
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0272771417305772
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0272771414002327
https://besjournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1046/j.1365-2435.1999.00301.x
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0272771409000833
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1385110107000469
https://academic.oup.com/jxb/article/59/7/1441/636484
https://b2n.ir/225544
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S001670370100641X
https://link.springer.com/article/10.1007/BF00379629
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/10256010310001601067
https://www.ingentaconnect.com/content/umrsmas/bullmar/1984/00000035/00000003/art00022
https://bit.ly/2yueZ0c


 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ همکارانو ی شجاعیقدرت یمهد ۱۷۶

   ۱۳۹۸ تابستان، ۳، شماره ۸دوره                                                                                                                                                                شیالتعلوم و فنون پژوهشی  -نامه علمیفصل

	Avicenia)تعیین نقش تولیدات اولیه گیاه حرا 

marina) در تغذیه گونه Thryssa	

setirostris گاه سازگان مانگروی ذخیرهدر بوم
 کربن داریپا یهازوتوپیا کره حرا به کمکزیست
C)13(δ تروژنیو ن N)15(δ	

  
  PhD *یشجاعیقدرت یمهد

شناسی دریا، دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی، دانشگاه تربیت گروه زیست
  مدرس، نور، ایران

  PhD قائدمیرعلی طاهری
  دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

  MSc یفراهانیمشهد کایمل

شناسی دریا، دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی، دانشگاه تربیت زیستگروه 
  مدرس، نور، ایران
  MSc نسترن دلفان

شناسی دریا، دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی، دانشگاه تربیت گروه زیست
  مدرس، نور، ایران

  PhD جتیو میمر

  آلمانبرمرهافن، موسسه تحقیقات قطبی و دریایی آلفرد وگنر، 
  

  چکيده
	Avicenniaهدف از مطالعه حاضر، بررسی نقش تولیدات اولیه گیاه حرا  اهداف:
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setirostris کره حرا با استفاده از گاه زیستسازگان مانگروی ذخیرهدر بوم
  بود. 15(δ(Nو نیتروژن  δ)C)13های پایدار کربن ایزوتوپ
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  مقدمه
شود هایی گفته میگیاهان مانگرو به مجموعه درختان و درختچه

گرمسیری که در ناحیه جزر و مدی، در مناطق گرمسیری و نیمه

درجه جنوبی،  ٣٠درجه شمالی و  ٣٠جهان و در بین عرض جغرافیایی 
های مانگرو که عمدتًا در نواحی بین سازگانبوم .[1]دارندپراکنش 

گرمسیری وجود دارند، نقش جزر و مدی مناطق گرمسیری و نیمه
سازگانی مناطق ساحلی ایفا بسیار مهمی در فرآیندهای بوم

شناختی، اقتصادی و اجتماعی مانگروها از لحاظ بوم. [2]کنندمی
ها سازگانبوم شناختی، ایندارای اهمیت هستند. از دیدگاه بوم

ریزی موجودات آبزی فراهم های مهمی را برای تغذیه و تخممکان
کنند، پناهگاه ارزشمندی برای برخی از آبزیان در فصل مهاجرت می

های گونه (grounds	Nursery) های نوزادگاهیهستند و محل
زی هستند. برای نمونه تجاری مانند میگوها و ماهیان سطح

های مهمی مانند ریزی گونهخوران، محل تخمهای حرای خور جنگل
این منطقه همچنین  .است (argenteus	Pampus)حلوا سفید 

محل نوزادگاهی ماهیان مهمی مانند سنگسر معمولی 
(Pomadasys	 kakan)  و شانک زردباله(Acanthopagrus	

latus)  نیز است. مانگروها در حفظ کیفیت و شفافیت آب نقش
انداختن ذرات معلق دامها با بهمهمی دارند. ساختار پیچیده ریشه

کنند. همچنین در پایدارکردن رسوب، به حفظ کیفیت آب کمک می
ها و امواج نقش مهمی رسوبات و محافظت از سواحل در برابر طوفان

های اجتماعی تقریبًا در تمام جنگل کنند. از نظر اقتصادی وایفا می
های گردشگری جریان دارد. بازدید از جنگل، مانگرو در ایران فعالیت

نگری و کمپینگ، مخصوصًا در فصل پاییز و سواری، پرندهقایق
زمستان که دمای هوا در مناطق جنوبی این کشور معتدل است، 

ای گیاه حرا هآوری سرشاخهبسیار رواج دارد. در جنوب ایران، جمع
برای تغذیه دام (گاو، گوسفند، بز و شتر) نیز بسیار حایز اهمیت 

عنوان منبع درآمدی برای برخی ها خود بهاست. فروش این سرشاخه
انند ها مدر مقایسه با سایر زیستگاهافراد محلی تبدیل شده است. 

های تجاری علفزارهای دریایی و مناطق گلی، نوزاد بسیاری از گونه
. از علل [3]شوندهای مانگرو یافت میمنحصرًا در زیستگاه مهم

 ها احتماالً پیچیدگیهای مانگرو برای ماهیبودن زیستگاهنوزادگاهی
ه خطر ها است کساختاری بیشتر مانگروها نسبت به سایر زیستگاه

های مانگرو در بسیاری از . جنگل[4]دهدشکارشدن را کاهش می
های پرتولید ساحلی هستند که نرخ نسازگانقاط جهان جزء بوم
باالیی دارند و به همین دلیل منابع آلی یا  تولیدکنندگان اولیه

زی زی و سطحای را برای اجتماعات کفتولیدات اولیه باال و گسترده
. این تولیدکنندگان اولیه شامل میکروفیتوبنتوزها، [5]کنندفراهم می

. [6]انده درختان مانگرو هستندها) و باقیممواد آلی معلق (پالنکتون
ها دسترسی بیشتری به غذا برای سازگانبنابراین در این بوم

مهرگان ها منابع غنی از بیسازگانموجودات فراهم است. این بوم
خوار کوچک های پالنکتونهایی مناسب برای ماهیکه طعمه

 تها نسب. بنابراین در این زیستگاه[7]شوند، نیز هستندمحسوب می
های جوان در های مجاور غذای بیشتری برای ماهیبه زیستگاه

طور طبیعی در اطراف ساختارهایی که ها بهدسترس است. ماهی
های شوند. بنابراین ممکن است ریشهبرای آنها جذاب است جمع می
های مانگرو جدای های درختان در جنگلهوایی، تنه درختان و شاخه
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و کاهش فشار شکارچی باعث جذب از دسترسی بیشتر برای غذا 
های اخیر برای مطالعه تغذیه آبزیان از . در دهه[8]ها شوندماهی

علت  شود کهای استفاده میطور گستردههای پایدار بهآنالیز ایزوتوپ
های سنتی مانند آنالیز محتوای استفاده از این روش نسبت به روش

ها گیری ایزوتوپندازهروده یا مشاهدات میدانی، دقت باال، قابلیت ا
ای از های بسیار کوچک و امکان سنجش در مجموعهدر نمونه

ترکیبات زنده و ترکیبات غیرزنده (رسوب، محلول در آب و غیره) 
 تنها در تعیین منابعها نهها است. از این رو، ایزوتوپمرتبط با گونه

د گیرننها مورد استفاده قرار میای آغذایی موجودات و سطوح تغذیه
های طبیعی و انسانی در آلودگی منابع بلکه در مطالعه نقش آالینده

غذایی، تعیین مسیرهای مهاجرتی آبزیان، بازسازی شرایط آب و 
. [9]هوایی گذشته در مطالعات تغییرات آب و هوایی نیز کاربرد دارند

 کربن، و N15δ، (N15:N14) تروژن،ین داریپا یهازوتوپیا نسبت
C13δ، (C13:C12) مهم  یابزار  عنوانبه هاکنندهمصرف بافت در
. از [10]دندار  کاربرد ییغذا منابع و یاهیتغذ سطوح ییشناسا یبرا

 و خشک یهاسازگانبوم در زمره فارس جیخل سازگانبوم آنجایی که
رای بمانگرو  گیاهان تولیداتممکن است  ،گیرندقرار می بارشکم

منظور بررسی این . به[11]باشدمحدود  انیآبز استفاده در غذای
موجود در  هیاول دکنندگانیتول نقشفرضیه، در مطالعه حاضر 

بلند ماهی آروارهزی لچهماهی سطح هیتغذ درحرا  سازگانبوم
(Thryssa	 setirostris) عنوان یک گونه با فراوانی باال در به

کره حرا انتخاب شد. لچه گاه زیستسازگان مانگروی ذخیرهبوم
زی است که متعلق به خانواده موتوماهیان ای سطحیبلند گونهآرواره

(Engraulidae) های نزدیک به است. این گونه معموالً در آب
نش دارد. بخش متری پراک۲۰کند و حداکثر تا عمق ساحل زندگی می

های نزدیک ساحل ای از حیات این ماهی در خورها و مصبعمده
  شود.سپری می

  

  هامواد و روش
  برداریمنطقه نمونه
داشت که  قرار ریبندر خم یحرا سازگانبوم در یبردار منطقه نمونه

ارس ف جیخل ی. سواحل شمالاستحرا  کرهستیز گاههر یذخ از یبخش
 )%۶۵از  شیرطوبت ساالنه ب نیانگیگرم و مرطوب (م یآب و هوا

 نیشتریکه ب دارد متریلیم۱۴۶ساالنه حدود  یبارندگ نیانگیو م [12]
 یو بهمن است. دما ید یهادر طول سال در ماه یبارندگ زانیم
 C۱/۱۸° نیب ییاست و محدوده دما C۲/۲۷° ساالنه حدوداً  نیانگیم

 زانی) و مریماه (ت نیترگرم در C۵/۳۴°) و یماه (د نیتردر سرد
 یهاجنگل پوشش ریز مساحتمتر در سال است. ۲تا  ۴/۱ نیب ریتبخ

 در بندر ماهشهر از که است کیلومترمربع۸۰ حدود رانیا در مانگرو
 و انستیس استان در باهو کالت تا) کاشت(دست خوزستان استان

 در هاجنگل نیا پوشش %۹۷ از شیب. دارند پراکنش بلوچستان
 ونهگ تنها نیهمچن حرا گونه. است حرا اهیگ به مربوط یرانیا سواحل
 طوربه چندل گونه. است فارس جیخل یجنوب هیحاش در موجود
 اکنشپر  هرمزگان استان کیریس منطقه در خورآذینی در فقط یعیطب

 زین قشم طبل و الفت منطقه در کاشتدست صورتبه چندل. دارد
. است شده کشت منظم و یخط صورتبه معموالً  و کم تعداد به
 و قشم منطقه در خورخوران در رانیا یحرا یهاجنگل %۶۰ از شیب

 درش جزر و مدی یباال مناطق در اغلب گونه نی. ادارد پراکنش ریخم
متر است. ۴حدود  ریدر منطقه بندر خم آن متوسط ارتفاع و کندیم

متر ک بارش متوسط باو  یابانیب یمیاقل واجدمنطقه مورد مطالعه 
 دیشد یبادها و تابستان در باال یدما. است سال در متریلیم۲۰۰از 
 یشور  باعث که شودیم سال در متر۲ تا ۱ ریتبخ باعث زمستان در
منطقه مورد  یهااز بخش یار یدر بس (ppt) هزار در واحد۳۹ یباال

  .[13] )۱مطالعه شده است (شکل 

  

  
 ر؛یبندر خمدر سازگان حرا در بوم یبردار نمونه هایایستگاهنقشه محل و  )۱ شکل
  فارس یجخل ؛کره حرایستز گاهیرهذخ

  
  هاسازی نمونهبرداری و آمادهنمونه
 زرد و سبز برگ شامل هیاول بالقوه ییمنبع غذا پنج، مطالعه نیا در
 یو ذرات آل (POM)ق معل یآل ذرات ،میکروفیتوبنتوزها حرا، اهیگ

مورد  یماه نیا هیدر تغذ هیاول ییغذا منابع عنوانبهرسوب 
 تدرخ سه از حرا اهیگ زرد و سبز هایبرگقرار گرفتند.  یبردار نمونه
 هبرداشت درختان ییباال هایبخش از دست با و جداگانه طوربه مجزا
(عمق  رسوبات یسطح الیه از جزر هنگام به میکروفیتوبنتوزها. شدند
. شدند یآور جمع جنگل داخل و نهرها هیحاش) مترمیلی۱-۵/۰

از زئوپالنکتون و  ی(مخلوط معلق یآل ذرات از گیرینمونه
 منظور، نیا یو طول روز انجام شد. برا مد زمان در) توپالنکتونیف

 (چشمه گیریپالنکتونبا استفاده از تور  ایآب در تریل۱۰حدود 
 ایشیشه لتریف یرو از هانمونه .[7]شد یآور عجم) کرومتریم۴۵
	Whatmann) واتمن کرونیم۷/۰ GF/F) از. شدند داده عبور 

 هیتغذ هافیتوپالنکتون از میمستق طوربه هازئوپالنکتون که ییآنجا
 نوانعبه هازئوپالنکتون یزوتوپیا ساختارمطالعه  نیا در ،کنندمی

. شد رفتهگ نظر در هافیتوپالنکتون یزوتوپیا ساختار یبرا اینماینده
تا عمق  یسطح هیبا خراش ال زین یسطح رسوب یآل ذرات
 یکمک تورها به setirostris	T. گونه. ندشد آوریجمع مترسانتی۲

موجود  یمشتاها قیاز طر ایو  حرا یو با بستن دهانه خورها یدست
 بافتها، از نمونه یآور جمع از پس. شدند یآور عدر منطقه جم

استفاده از بافت  علت. شد جدا یگرم۵ یهانمونه آنها یپشت یعضالن
 به نسبت آنها δ15Nو  δ13C ریکم مقاد راتییگونه، تغ یعضالن
 هم و هیاول ییغذا منابع هم( هانمونه . همه[14]است هابافت ریسا



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ همکارانو ی شجاعیقدرت یمهد ۱۷۸

   ۱۳۹۸ تابستان، ۳، شماره ۸دوره                                                                                                                                                                شیالتعلوم و فنون پژوهشی  -نامه علمیفصل

 به ومنجمد  -C۲۰° یدما در یبردار نمونه از پسبالفاصله  )هایماه
 در ساعت ۴۸ مدت به هانمونه. سپس شدند منتقل شگاهیآزما

 دستکی پودر به هاون از استفاده با و خشک یانجماد کنخشک
 لیحلو ت هیتجز یو برا یبندبسته هادر نهایت نمونه. شدند لیتبد

  .شدندارسال  شگاهیبه آزما
	(SIMMER)سیمر و  Iso‐space یهامدل

شود  یانجام م ریرابطه ز قیاز طر δ15Nو  δ13Cنسبت  محاسبه
 یاستاندارد برا زانی. ماستصورت واحد در هزار به زیکه واحد آن ن

δ15N، هوا و  نمونهدر  ۱۴ تروژنین به ۱۵ تروژنین زوتوپیا نسبت
 ۱۲به کربن  ۱۳کربن  زوتوپیا نسبت ،δ13C یاستاندارد برا زانیم

با نام  ییایگونه در ینوع لی(فس PDB لیفس در نمونه
Belemnitella	americana (است.  

  

δ ‰ 	 1000 

  
 و هیاول دکنندگانیتول داریپا هایایزوتوپ جینتا یبررس منظوربه

 Iso‐Space) از مدل زیکف مهرگانبی(درشت  کنندگانمصرف
 هایگروه نیب ار  ایتغذیه هایموقعیتتواند یاستفاده شد که م

سهم  نییتع یمدل مورد استفاده برا .[15]دهد نشان یجانور  مختلف
مطالعه در  هیاول دکنندگانیاز تول کی) هر %۱۰۰صفر تا مشارکت (
 نیبا هم یامدل از بسته نیا یاجرا یبرا .[16]استسیمر حاضر مدل 

را که هر  یر یمدل مقاد نیاستفاده شد. ا Rدر  (SIMMR)نام 
 ی. برادهدمی نشان ،کندمیمختلف مصرف  ییموجود از منابع غذا

ون از آزم هیکنندگان اولدیدر تول داریپا یهازوتوپیا زانیم سهیمقا
  استفاده شد. یتنیومنوی و سیوالکروسکال

  

  هاافتهی
کربن برگ سبز و زرد حرا به  یزوتوپا یانگیندر مطالعه حاضر م

). ۱واحد در هزار به دست آمد (نمودار -۳۱/۲۸و  -۳۱/۲۸ یبترت
 ۷۹/۳ یببه ترت یزبرگ سبز و زرد حرا ن یتروژنن یزوتوپا یانگینم
  ).۲(نمودار  بودواحد در هزار ۰۸/۵و 
 هیولا ییغذا منابع تروژنیکربن و ن زوتوپیا زانیم ،مطالعه حاضردر 

تفاوت ). هر چند >۰۱/۰p( داشتندبا هم  یر دایاختالف معن
 اهیسبز گ یهازرد و برگ یهابرگ یزوتوپیا بیترک نیب یدار یمعن
کربن  زوتوپیهر دو ا زانیم ،حال نیا با). <۰۱/۰p( نشد مشاهدهحرا 
 ییافض پراکنش مدلدر برگ زرد کمتر از برگ سبز بود.  تروژنیو ن
 و زرد هایبرگ یزوتوپیا بیترکنشان داد که  داریپا یهازوتوپیا

 مورد در یر کمت نسبت به شباهت نیا. است گریکدی هیشب کامالً  سبز
 که ی. در حالدارد وجود زین میکروفیتوبنتوزها و رسوب یآل ذرات

ع کدام از منابچیه هیشب باً یمعلق تقر یذرات آل یزوتوپینسبت ا
 داریپا یهازوتوپیا یی. مدل پراکنش فضاستین گرید ییغذا

 هب بلندآرواره لچه یماه یزوتوپیا بیترکنشان داد که  نیهمچن
 یحال در ،)۳ (نمودار است هیشب معلق یآل ذرات یزوتوپیا بیترک

 بیترکرسوب  یلآذرات  و میکروفیتوبنتوزها ،حرا اهیگ برگ که
 ییافض پراکنش مدل. داشتند هازوتوپیا زانیم نظر از یتر متفاوت
 از خارج یگر ید ییغذا منابع از یماه نیا که داد نشان نیهمچن
ستند. ه یز سطح منابع عمدتاً  که کندیم استفاده مانگرو سازگانبوم
 حرا هایگ سبز برگ و معلق یآل ذراتداد که  نشان مریس مدل جینتا
 ازین مورد یغذا نیتام در را نقش نیشتریب %۱۰ و %۴۴ با بیترت به
 بی). ضر۴و نمودار  ۱(جدول  کنند یم فایا بلندآرواره لچه یماه

 دقت در یمهم نقش ییغذا هیاول منابع نیب یهمبستگ
 نیب یهمبستگ بیضر اگر. کندیم فایا مریس مدل یهایر یگاندازه
 ییتوانا مدل که است یمعن نیا به شود برآورد ۹/۰ از شتریب منابع
 طورهب آنها از کدام هر نقش یبررس منظوربه را ییغذا منابع کیتفک

 ذرات نیب یهمبستگ بیضر نیشتریبمطالعه  نیا در. ندارد جداگانه
(نمودار  بود ۶۵/۰ حدود که آمد دست به رسوب یآل ذرات و معلق یآل
۵.(  
  

  
رای ح سازگانبومدر  منابع غذایی کربن پایدار ایزوتوپ آماری میانگین )۱نمودار 
  خمیر بندر

  

  
 سازگانبومدر  منابع غذایینیتروژن پایدار ایزوتوپ  آماری میانگین )۲نمودار 

  خمیر حرای بندر

-30

-25

-20

-15

-10

-5

0
برگ سبز حرا برگ زرد حرا نتوزمیکروفیتوب ذرات آلی معلق ذرات آلی رسوب

ن 
کرب

پ 
وتو
یز
ا

)
زار
 ه
در

د 
اح
و

(

0

2

4

6

8

10

12

14

برگ سبز حرا برگ زرد حرا نتوزمیکروفیتوب ذرات آلی معلق ذرات آلی 
رسوب

ن 
وژ
تر
نی

پ 
وتو
یز
ا

)
زار
 ه
در

د 
اح
و

(



 Thryssa setirostris... ۱۷۹ در تغذیه گونه (Avicenia marina)تعیین نقش تولیدات اولیه گیاه حرا ـــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Journal of Fisheries Science and Technology                                                                                                                      Volume 8, Issue 3, Summer 2019 

  
  

 )15δ(N تروژنیو ن )13δ(C کربن داریپا یهازوتوپیا آماری نیانگیم )۳نمودار 
 :marina‐Y	Aviceniaبرگ سبز،  :marina‐G	Avicenia( منابع اولیه غذایی

 :MPB ی،جانور  یداتتول ومعلق  یذرات آل :source	POM+Animalبرگ زرد، 
 نیاآماری  نیانگیرسوب) به همراه م یذرات آل :SOMو  یکروفیتوبنتوزم
 یمانگرو سازگانبومدر  (setirostris	T.)بلند لچه آرواره یها در ماهزوتوپیا

چین منابع غذایی اولیه را نشان های نقطهها با ضلع؛ مربعحرا کرهستیگاه زرهیذخ
های کربن و شدگی ایزوتوپغنیدهنده مسیر دار نشاندهند. خطوط جهتمی

  نیتروژن هستند.

  
 میرژ درمورد مطالعه  ییمنابع غذا اریمشارکت و انحراف مع نیانگیم) ۱ جدول
  حرا کرهستیز گاهرهیذخ یمانگرو سازگانبوم در بلندآرواره لچه یماه ییغذا

  میانگین مشارکت  منابع غذایی اولیه
  ۱۰/۰±۰۸/۰  برگ سبز گیاه حرا

  ۱۵/۰±۰۸/۰  گیاه حرابرگ زرد 
  ۱۲/۰±۰۹/۰  میکروفیتوبنتوزها

  ۴۴/۰±۲۰/۰  ذرات آلی معلق (شامل تولیدات جانوری)
  ۱۹/۰±۱۲/۰  ذرات آلی رسوب (شامل بقایای جانوری و گیاهی)

  

  
  

 ،سبز برگ :marina‐G	Avicenia( منابع اولیه غذایی درصد مشارکت )۴نمودار 
Avicenia	marin‐Y:  ،برگ زردPOM+Animal	 source: و  معلق یذرات آل
در رژیم ) : ذرات آلی رسوبSOMو  توبنتوزیکروفیم :MPB، تولیدات جانوری

گاه رهیذخ یمانگرو سازگانبومدر  (setirostris	T.)بلند لچه آرواره یماه غذایی
  حرا کرهستیز

  

  
‐marina	Avicenia( ضریب همبستگی نسبی بین منابع اولیه غذایی )۵نمودار 

G: سبز، برگ Avicenia	marin‐Y:  ،برگ زردPOM+Animal	sourceیرات آل: ذ 
در ) : ذرات آلی رسوبSOMو  توبنتوزیکروفیم :MPB، و تولیدات جانوری معلق

	.T)بلند لچه آرواره یماه تامین غذای setirostris)  یمانگرو سازگانبومدر 
  حرا کرهستیگاه زرهیذخ

  
  یر یگجهیو نت بحث

برگ سبز و برگ زرد گیاه  در مطالعه حاضر، میانگین ایزوتوپ کربن
برگ سبز و برگ زرد گیاه حرا در میانگین این ایزوتوپ در حرا با 

تواند ناشی از وجود شرایط محیطی جزیره قشم مشابه بود که می
برای رشد گیاه حرا در دما، شوری و مواد آلی اولیه) نسبتًا یکسان (
طور کلی مقادیر ایزوتوپ . به[17	,5]خمیر و قشم باشددو منطقه بندر 

واحد در هزار -۱/۳۵وسیعی از  و در بازهمانگرو کم کربن در گیاهان 
ایزوتوپ  همچنین میانگین. [18]گیردواحد در هزار قرار می-۹/۲۱تا 

ان داری از سایر تولیدکنندگطور معنیکربن در میکروفیتوبنتوزها به
دارای  هایی است کهدلیل آن وجود سیانوباکتری ه بیشتر بود کهاولی

میکروفیتوبنتوزها در . [19]هستند اکسیدکربنمکانیزم تجمع دی
مناطق دارای پوشش گیاهی حرا در منطقه قشم شامل 

ها هستند که فراوانی نسبی گروه دوم ها و دیاتومهسیانوباکتری
	.[13]مورد تایید قرار گرفته است

 در قمعل یآل ذرات کربن یزوتوپیا بیترک نیانگیم ،مطالعه نیا در
-۱۸ تا -۲۲( یر یگرمس مناطق در ذرات نیا یبرا شدهیمعرف محدوده
معلق در  یذرات آلبرای منشا  نییتع .[20]دارد قرار) هزار در واحد
 نشامدو  توانندیذرات م نی. استین یاسازگان مانگرو کار سادهبوم
 یآل ذرات و آنها یایبقا و هاپالنکتون شامل که باشند داشته یاصل
 اهانیگ و میکروفیتوبنتوزها( هیاول دکنندگانیتول ریسا از یناش

 خارج و داخل به آب یمیدا انیجر به توجه با. است) مانگرو
 دتوانیم معلق یآل ذرات منشا جزر و مد، زمان در مانگرو سازگانبوم
 بیرکتمطالعه  نیا در که ییآنجا از. باشد زین سازگانبوم نیا از خارج

 ندگاندکنیتول ریسا از یدار یمعن فاصله در معلق یآل ذرات یزوتوپیا
 یحرا سازگانبوم در که گرفت جهینت توانیم است، گرفته قرار هیاول
 از خارج ای و هاپالنکتون عمدتاً  معلق یآل ذرات منشا مطالعه مورد
 به کینزد معلق یآل ذرات یزوتوپیا بیترک. است مانگرو سازگانبوم
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 واحد-۲۱ تا هزار در واحد-۲۳( هاپالنکتون یبرا شدهفیتعر محدوده
 هاپالنکتون یباال مشارکت دهندهنشان که دارد قرار) هزار در
 رد معلق یآل ذرات نیتام در) هازئوپالنکتون و هاپالنکتونتوی(ف

وب رس یآل ذرات کربن زوتوپیا نیانگیم. است مطالعه مورد منطقه
 در زوتوپیا نیا نیانگیبه م کینزدمطالعه حاضر در 

ر د قشم، منطقه همانند رو، نیا از. آمد دست به میکروفیتوبنتوزها
 نیمتا در میکروفیتوبنتوزها یمشارکت باال زین ریبندر خم یحرا
  .[13]است مشاهده قابل یخوببه رسوب یآل ذرات
 به تنسبحرا  اهیگبرگ زرد  تروژنین زوتوپیا نیانگیبودن مباالتر
در ی دیترپنوئیتر  باتیترک وجود لیدلبه تواندمیآن  سبز برگ
 را هابرگ جرم %۵/۳ حدود دهایترپنوئیتر . [21]زرد باشد یهابرگ
 ابدیمی شیافزا برابر سه زرد برگ در آن مقدار که دهندمی لیتشک
 هیزتج ندیفرآ یمحافظ ط یکولیکوت یغشا فیآن تضع لیکه دل
 برگ روژنتین زوتوپیا نیانگیباالتربودن م لیاز دال گرید یکیاست. 
 نقش نیتان. است سبز برگ در نیتان وجود سبز، برگ به نسبت زرد
 تروژنین و نیتان مقدار نیب رو نیا از و دارد تروژنین تیتثب در یمهم
 شودیمکم  نیبرقرار است. با زردشدن برگ مقدار تان یمعکوس رابطه
 ،مطالعه نیدر ا .[21]یابدمی شیافزا تروژنیمقدار ن جهیو درنت
د معلق مشاهده ش یذرات آل در تروژنین زوتوپیا نیانگیم بیشترین

 هایماه الرو و هازئوپالنکتون ادیوجود تعداد ز لیدلبه تواندیم که
  .باشد ایدر از شدهگرفته یهانمونه در

مطالعه نسبت ایزوتوپی  نیا در یزوتوپیا مدل دو جینتا براساس
 های ایزوتوپیمشابه نسبتطور عمده به بلندآرواره لچه گونه یماه

از طرفی باالبودن نسبت ایزوتوپ نیتروژن در . استمعلق  یذرات آل
ه دهد. البته در تغذیمی مهرگان را نیز نشاناین گونه  تغذیه آن از بی

 نیامهرگان نیز تولیدات اولیه گیاه حرا نقش باالیی نداشتند. این بی
 یبررس قیجنس از طر نیاست که در ا یجینتا یدر راستا جهینت

 مدهآ دست به یزوتوپیا باتیترک از استفاده با ای ومعده  یمحتوا
اه گی هیاول داتیتول با گونه نیا یاهیتغذ ارتباط عدم. [19	,13]است
 یدارا ینهرها در گونه نیا یمیدا حضور عدم از یناش تواندیم حرا

ممکن است  ینهمچنسازگان مانگرو باشد. در بوم یاهیپوشش گ
 ایو  هاپوده ها،برگ از که باشد یمهرگانیب از یماه نیا هیتغذ
 هیتغذ ییغذا یعنوان منبع اصلمانگرو به یتوبنتوزهایکروفیم
مواد آلی تولیدشده توسط از  هایماه هیعدم تغذ رغمیعل. کنندیمن

کردن پناهگاه و محل فراهم لیدلسازگان بهبوم نی، اگیاه حرا
 قیاز طر رایز ،همواره مهم است هایماهاز  یار یبس یبرا ینوزادگاه

 . عالوه برشودمی هااین گونه یباعث بقا یکردن فشار شکارچکم
 آلی گیاه حرااز کربن  ریبه غ یاز منبع یماه نیا هیتغذ نیا

 هیغذت یبرا مجاور یهاسازگانبوم به گونه نیا یوابستگدهنده نشان
 یوندهایپ که است پناهگاه عنوانبه مانگرو سازگانبوم از استفاده و
  دهد.را نشان می ییایدر یهاسازگانبوم نیب یقو
 یهاجنگل یایاح ایگذشته که در مورد حفاظت و مطالعات از  رخیب

شبکه  پایداری ها درجنگل نیا تیاست بر اهمانجام شده مانگرو 
 یادیو ص دیآنها در ص تیاهم ایو  یساحل یهاسازگانبوم ییغذا

 هانایگ هیاول داتیبر تول غالباً مطالعات  نیتمرکز داشته است. ا
. دانکرده دیتاک مهرگانیب ایو  هایماه هیمانگرو و نقش آن در تغذ

نشان داده است  داریپا یهازوتوپیاستفاده از ااخیرًا وجود  نیبا ا
گرو مان اهانیگ داتیاز تول انیاز آبز یکه برخالف تصورات قبل برخ

 نیا در صورت استفاده ایو  کنندیآنها استفاده نم شهیر ایمانند برگ 
 یهاعنوان مثال در جنگل. بهشودیدر بدن آنها جذب نم باتیترک

 گوهایمانگرو توسط م اهانیگ ماندهیاگرچه باق یمالز  یمانگرو
 نیا .[22]شودیجذب نم گوهایمواد در بدن م یول ،شودیمصرف م

 داتیتول دندهیم نشان که است ییهامدل با راستاهم هاافتهی
 سازگانبوم از خارج به و حل آب در عاً یسر تواندیم حرا اهانیگ

به  یماه یهاگونه یوابستگهر چند ممکن است . دنابی انتقال
از تفاوت در گونه مورد  یناش ،هیتغذ یبرا مکانیعنوان مانگروها به
 و مکانی تنوع ایو  ییایجغراف تیموقع ،یجزر و مد میمطالعه، رژ

 اکثر یکل طوربهولی ، [17]باشد یماه جوامع ساختار در یزمان
 نقش که دهندیم نشان مانگرو یهاسازگانبوم در موجود مطالعات

 مناطق نیا انیماه ییغذا رهیزنج در مانگرو اهیگ هیاول دکنندگانیتول
 یز کف مهرگانیب مانند ییهاگونه تنها معمول طوربه .[23]است کم
 بیترک یدارا کنندیم یزندگ هاسازگانبوم نیا در میدا طوربه که
) هزار در واحد-٢٠ تا -٢٨( مانگرو اهانیگ با مشابه یکربن یزوتوپیا

 داتیتول با بلندآرواره لچه گونه یاهیتغذ ارتباط عدم .[23]هستند
 دهدیم نشان که باشد یاهیفرض با مطابق تواندیم حرا اهیگ هیاول
 از و حل آب در ادیز سرعت با مانگرو اهانیگ هیاول داتیتول شتریب

 نیانگیم نکهیا به توجه با .[24]شوندیم خارج مانگرو ستمیاکوس
 سطح هر یازا به هزار در واحد٥/٣ تا ٥/٢ نیب تروژنین زوتوپیا

 لچه یماه کربن زوتوپیا نسبت باالبودن، [25]شودیم یغن ییغذا
 تیاولو بر یگر ید عامل خود معلق یآل ذرات به نسبت بلندآرواره
  .است یماه هیتغذ در مهرگان دیگرو نیز بی ذرات نیا هیتغذ

  

  یر یگجهینت
 کرهستیز گاهرهیذخ درکرد که  یر یگجهینت نیچن توانیم مجموع در

 کوچک یهاگونه یمانگرو برا سازگانبوم یپناهگاه نقشحرا 
 یآن، دارا اهانیگ داتیتول یاهیبا نقش تغذ سهیدر مقا یز سطح

امکان وجود  یمهم ساحلی هاسازگانبوم نی. ااست ییارزش باال
 یار یبس یمناسب با امکان شکارشدن کم را برا یمکان نوزادگاه کی

  .کنندیم فراهم هااز گونه
  

 یاهگونه ییشناسا دلیلبه یدکتر رضا دهقان یاز آقا تشکر و قدردانی:
 ی،جواد محمود یاز جناب آقا ین. همچنشودیم یتشکر و قدردان هایماه

اداره  یسمحمدرضا برترانگ، رئ یجناب آقا یر،خمشهردار محترم بندر
ان و کارکن یرمد یر،خم بندر یدست یعو صنا یگردشگر  ی،فرهنگ یراثم

حامد بازماندگان و محمد  یانآقا ینقشم و سلخ و همچن یالتاداره ش
تشکر  یماه یهانمونه یآور در جمع یمنظور همکار به یشهپشبان
از پژوهشگران  یتصندوق حما یمال هاییتمطالعه با حما یناشود. می

از  ین وسیله) انجام شده است که بد۹۷۰۰۰۳۲۷(کد طرح: ایران و فناوران 
  .شودیم یقدردانشده انجام هاییتحما
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