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Estimating Standing Stock Size of Reef and Ornamental Fishes 
in Larak Island, the Persian Gulf
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Aims Monitoring of the fish biomass is one of the basic principles of fisheries management, but 
ornamental and reef fish stocks, because of difficulty of estimating their abundance, have been 
less studied than others. The aim of the present study was to estimate the standing biomass of 
ornamental and reef fishes in Larak Island, in the Persian Gulf.
Materials & Methods Standing biomass of ornamental and reef fishes was assessed seasonally 
using Underwater Visual Census Method (UVCm) in coral reefs and mesophotic coral reefs 
in Larak Island throughout 2018-2019. Two popular methods in UVCm (belt transect and 
stationary point) were used based on topography of sea bottom. The confidence interval of 
estimated standing biomass is calculated using bootstrapping method.
Findings The standing biomass of ornamental and reef fishes is estimated as 2522.18, 5222.17, 
and 1325.15kg in Site 1 (Juvenile of corals and dead corals), Site 2 (dead corals covered with 
microalgae), and Site 3 (rock and hard coral), that are located in 3-15 meters depth. The 
standing biomass at Site 4 (rock, hard coral, and Gorgonium spp.; depth 43m), was estimated 
as 884.13kg. The least biomass was observed in summer and there is a significant relationship 
between this season and others (p<0.05). In addition, the population structure of fish in the 
spring, autumn, and winter seasons was similar but significantly different from the population 
structure in summer.
Conclusion The Abudefduf vaigiensis, Chromis weberi, C. xanthopterygia, Dascyllus trimaculatus, 
Pomacanthus maculosus, and Cheilodipterus spp. species appear to be used for the development 
of ornamental fish aquaculture industry, and Lutjanus fulviflammus, Diagramma pictum, 
Pomadasys kaakan, Pomadasys stridens, Pomadasys maculatum, Sphyraena jello, and S. 
putnamiea species can be commercially harvested, although they need to be investigated to 
determination of total allow catch (T.A.C).
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  چکيده
دلیل توده ماهیان یکی از اهداف اصلی مدیریت شیالتی است که بهپایش زی اهداف:

ای این گروه نسبت به سایر ماهیان کمتر مشکالت در مطالعه ماهیان زینتی و صخره
ای توده سرپای ماهیان زینتی و صخرهاند. هدف از مطالعه حاضر، بررسی زیمطالعه شده

  در جزیره الرک، در خلیج فارس است.
ی اصخرهی مرجانی هاستگاهیزی در اصخرهسرپای ماهیان زینتی و  تودهیز  :هاروشاد و مو

، ۱۳۹۷-۱۳۹۸نورگیر جزیره الرک با برآورد و به روش مشاهده مستقیم در بازه زمانی و نیمه
فصلی مطالعه شد. با توجه به توپوگرافی بستر دو روش ترانسکت کمربندشکل و  صورتبه

از روش بوت استرپینگ  تودهیز و حدود اطمینان فاده قرار گرفتند ایستایی مورد است
  .محاسبه شد

سرپای برآوردشده برای کل ماهیان زینتی در سه ایستگاه پیرامون جزیره  تودهیز  :هاافتهی
کیلوگرم، به ترتیب برای ١٥/١٣٢٥و  ١٧/٥٢٢٢، ١٨/٢٥٢٢متر، ٣-١٥در اعماق بین 

) و هامرجان مرده پوشیده از جلبک)، دوم (مرجان مردهمرجان زنده و اول ( هایایستگاه
کیلوگرم برای ایستگاه چهارم ٣١/٨٨٤) و میزان صخره و جمعیت اندک مرجان زندهسوم (

 تودهیز ی شد. کمینه ر یگجهینت) متر٤٣؛ عمق میو مرجان گورگونو مرجان سخت  صخره(
 شتدا یدار یبا سایر فصول تفاوت معن در بین فصول متعلق به تابستان بود و این فصل

)٠٥/٠p<( های بهار، پاییز و زمستان بسیار به ساختار جمعیتی ماهیان در فصل. همچنین
  داشتند.و نسبت به فصل تابستان تفاوت محسوسی بودند هم نزدیک 

، weberi	vaigiensis ،Chromis	Abudefdufی هاگونهبین ماهیان زینتی  ی:ر یگجهینت
C.	 xanthopterygia ،Dascyllus	 trimaculatus،Pomacanthus	 maculosus	 

ی هاگونهی و پرور یآبز توسعه صنعت  منظوربهی بردار بهرهقابلیت  	.spp	Cheilodipterusو
Lutjanus	 fulviflammus ،Diagramma	 pictum ،Pomadasys	 kaakan ،

Pomadasys	stridens ،Pomadasys	maculatum ،Sphyraena	jello  وS.	putnamiea

تا  شتریبه اطالعات ب منداز یبرداشت آنها ن زانیهرچند که مقابلیت صید تجاری داشتند، 
  .استها از گونه کیهر  (T.A.C)برداشت  مجاز قابل زانیبه م یابیدست
الرک،  ، جزیرهنورگیرنیمه مرجانی هایبومزیست، ایصخرهو  سرپا، ماهیان زینتی تودهیز  :هادواژهیکل
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  مقدمه
ی است رمسکونیجزیره مسکونی و غ استان هرمزگان دارای چهارده

های مرجانی، بومزیست یدارا یهمگکرد  عنوان توانیم باً یکه تقر
 در کنار بسترهای، (Coral-reef) یمرجان -ایو یا صخره ایصخره
و فرصتی مناسب برای  شنی و سیلتی پیرامون خود هستند گلی،

 توانیهرچند که نم .اندفراهم آورده یاو صخره ینتیزیست ماهیان ز
واسطه مهیاشدن که به یز انیو یا م یز ، کفکیحضور ماهیان پالژ

را نادیده گرفت.  اندافتهی ها حضوری مناسب در این مکانیسفره غذا
و ساختار  بستر با توجه به توپوگرافی هابومستیاین ز وسعت

 ،برخی از ماهیان یهاو جواناست فیزیکی هر یک از جزایر متفاوت 
های پیرامون این جزایر برای گذراندن دوران جوانی خود از صخره

  .]1[ندکناستفاده می
 و ماهیان ماهیان زینتی دمثلیتولمطالعه اکولوژی رفتار و بیولوژی 

واسطه وابستگی نشان داده است، این دسته از آبزیان به یاصخره
حد  از نسبت به فشارهای صیادی و برداشت بیش زیستگاهی شدید

ها نشان گزارش. ]2[هستند ترحساسها از ذخایر، نسبت به سایر گونه
دلیل هبه مدیریت پایدار در علوم شیالتی اغلب ب یابیاند دستداده

هدف برای مدیریت  یهانبودن اهداف یا گونهنبود اطالعات و واضح
ای و مرجانی با از دیگر سو، ماهیان صخره. ]3[است زیبرانگچالش
توانند ضرورتًا که نمی شوندیهای مختلف ماهیگیری صید مروش

نسبت مناسبی با اندازه جمعیت داشته باشند و اطالعات 
صیادی در این مناطق نیاز به  یاهاز داده شدهیآور جمع

 رغمیعل. ]4[شدن با یکدیگر را داردقبل از ترکیب یاستانداردساز 
مطالعات زیادی که در خصوص تغییرات زمانی و مکانی ماهیان 

فقدان اطالعاتی در خصوص است، شده  های مرجانی انجامصخره
مشاهده برآورد به روش . ]5[وجود دارددنیا در مناطق این بسیاری از 

های بسیار پرکاربرد در ارزیابی یکی از روش ،(UVC) میمستق
های طبیعی و مصنوعی بوده و تاکنون اجتماعات ماهیان در صخره

هرچند که . ]6[شده است چندین دستورالعمل در این زمینه نوشته
مزایای متعددی برای استفاده از روش مشاهده مستقیم در برآورد 

های صیادی موجود برای نبودن به روشآبزیان از قبیل وابسته
بودن، عدم نیاز به هزینهکم ها،برداری، عدم تخریب زیستگاهنمونه
آزمایشگاهی و مفیدبودن در برآورد سریع فراوانی نسبی،  لیوسا
توده و فراوانی طول ماهیان به همراه دارد، اما در این روش برخی زی

یا تمایل  گر ومشاهدهان از عوامل از قبیل گرایش یا فرار برخی ماهی
، اشتباه در شناسایی، شمارش و یا ]7[گونه خاصگر به یکمشاهده
گونه در زمان  عدم حضور یک ایو و همچنین حضور  ]8[هاثبت داده
اساس این روش  نیز وجود دارد. مطالعه موردی در منطقه بردار نمونه

زمان ثابت در یک  که تعداد یک آبزی در یکاست بر آن استوار بوده 
مثال ترانسکت و یا کوادرات) ثبت عنوانشده (بهمنطقه تعریف

 ، ازآب ریروش تخمین به روش مشاهده مستقیم در ز. ]9[دشومی
ای و مرجانی های صخرهبوماست که در زیست یهایجمله روش

های روش .]10[دارد منظور تخمین جمعیت کاربرد فراوانیبه
 یروش زمان و عیسری ابرآورد مشاهدهیی، ستایای، ترانسکت کمربند
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 نیا د که درنشواستفاده واقع می مورد UVCروش  معمول در طوربه
. ]11[روش ترانسکت کمربندی بیشترین کاربرد را دارد نیب

طور گسترده در علوم شیالتی و های فراوانی جمعیت بهشاخص
برداری و نمونهاکولوژی با این تصور که بین مشاهدات واحدهای 

ها د. این شاخصنشواندازه جمعیت ارتباط وجود دارد، استفاده می
شوند برداری از یک جمعیت انتخاب میعنوان واحدهای نمونهکه به

باید بتوانند شاخص مناسبی از یک جمعیت بوده و کمینه خطا را 
ای های پیچیدهبومویژه در خصوص زیستبه همراه داشته باشند، به

های مرجانی بایستی حساسیت بیشتری در نظر گرفته صخره ندمان
ی جزیره اصخرهسرپای ماهیان زینتی و  تودهیز در برآورد . ]12[شود

در انتخاب روش مطالعه توسط  توپوگرافی بستر در هر ایستگاهالرک، 
ها در ترانسکتاندازه و شفافیت آب در تعیین انتخاب غواصی  گروه

 برداری در هر فصل مدهای نمونهو زیرایستگاهها هر یک از ایستگاه
در مقایسه بین دو ، دهدیمنتایج محققین نشان نظر بوده است. 

در مطالعه ذخایر  ییشکل و روش ایستاروش ترانسکت مستطیل
ای جنوب غربی اقیانوس آرام رفتار ماهیان در انتخاب ماهیان صخره
خطا در تخمین ، هعالوبه. ]13[ثیرگذار بوده استاروش مطالعه ت

ها، منجر به خطا در شمارش تعداد ماهیان در واحدهای فاصله
حد و یا کمتر تعداد  از رو در تخمین بیش این و از برداری شدهنمونه

 شدهمحاسبهتوده فراوانی برآوردشده و یا زی همچنینماهیان و 
تنوع،  برآوردی، تاکنون در خصوص شناسای .]14[ثیرگذار خواهد بودات

 مطالعات ارزشمندی ،یاصخرهزینتی و فراوانی و پراکنش ماهیان 
اما در خصوص  ،]15-18[شده است انجام ایرانجنوب  یهادر آب
انجام ای ای و مرجانی تاکنون مطالعهتوده ماهیان صخرهزیبرآورد 

، (MCEs) رینورگمهینی مرجانی هابومستیز نیهمچننشده است. 
د، نشومی دهینام زین، Twilight zone های مرجانیصخرهناحیه  که

 هیاز آنها ارا کمی هایو گزارش گرفته بررسی قرار تاکنون کمتر مورد
دلیل مشکالت عمق بهکم یهاآب انیدر مقایسه با ماه و است شده

  .]19 ,20[اندشده غواصی در این اعماق کمتر ارزیابی
  

  هاو روش مواد
  مطالعه مورد منطقه

 ٣ و ٢، ١ یهاستگاهیدر ای اصخرهزینتی و  انیماه یسرپا تودهیز 
و  ١٣٩٨و پاییز  ١٣٩٧زمستان  ،، در بهار، تابستان)متر٣-١٥(اعماق 

)، به ١٣٩٧فصل (تابستان  متر تنها در یک٤٣در عمق  ٤در ایستگاه 
شکل و روش روش مشاهده مستقیم زیرآب (ترانسکت کمربندی

جامعه مورد منظور پوشش بهتر همچنین بهمطالعه شد.  ی)یایستا
). معیار ١(شکل  شدبرداری در هر ایستگاه استفاده از فیلممطالعه 

 نوع پوشش بستر آن بوده است. انتخاب هر ایستگاه
  ماهیانسرپای توده برآورد زی

 یهاگونهتوده ماهیان در هر منطقه ابتدا تعداد منظور برآورد زیبه
زیر محاسبه  معادلهطریق مختلف در مترمکعب در هر زیرایستگاه از 

  شد:

𝑁   

N؛ : تعداد در مترمکعبiN تعداد ماهی در ایستگاه :i ؛iV حجم در :
  i ستگاهیا

زیرایستگاه در هر فصل در حجم  سپس تعداد در مترمکعب در هر
قه شده در همان فصل ضرب و تعداد در منطبرداریکل نمونه

آوردن متوسط طول دستمنظور بهشده محاسبه شد. بهبردارینمونه
های داشتن تعداد و طول هر یک از آنها در ایستگاهگونه با دردست هر

  زیر استفاده شد: شده، از معادلهبردارینمونه
  

𝐿
ΣNiLi
ΣNi

 
  

L متوسط طول گونه، iL  طول گونه در ایستگاهi  وiN  تعداد گونه
 افزارپس از برآورد طول هر گونه از نرم دهد.را نشان می iدر ایستگاه 

Image J 1.4از رابطه طول گونه کی تودهیمنظور برآورد ز ، به-
𝑤وزن 𝑎L  ثابت  بیضرکه الزم به ذکر است  .]21[شداستفاده

a  و توانb موجود در منطقه و در  یهاگونه از گزارش هر یبرا
 Fishbaseی شناسیماه تیاطالعات از سا نیصورت عدم وجود ا
  به دست آمد. از منطقه مشابه

  

   
  ایبرداری ماهیان زینتی و صخرههای نمونهنقشه جزیره الرک و ایستگاه )١شکل 

  
  سنجی اطالعات با استفاده از تصویربرداریصحت
شده در هر ایستگاه، آوریجمعسنجی اطالعات منظور صحتبه

برداری توسط دو متخصص زمان نمونه شده در مدتهای تهیهفیلم
شده و های شناساییشناس مورد بازبینی قرارگرفته و گونهماهی

تعداد آنها در هر فرم متعلق به هر ایستگاه مورد بازبینی قرار گرفت 
  :]22[شد زیر محاسبه گونه از معادله و طول هر ییو تعداد نها

  
APE= 100˟(1/n˟(ABS(R1-mean))/mean)+(ABS(R2-
mean))/mean) 
 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ و همکاران یبهزاد امکیس ۳۴

   ۱۳۹۸ زمستان، ۱، شماره ۹وره د                                                                                                                                                                التیشعلوم و فنون  یپژوهش -ینامه علمفصل

n: ؛ شدهتعداد خواندهR1 :؛شمارشگر اول R2 :؛شمارشگر دوم 
mean: شده، میانگین تعداد خواندهABS: قدر مطلق مقادیر  

  کاهش خطاها)ها (تیقطععدم 
ای از خطاها وجود برداری مجموعهاز آنجایی که در هر روش نمونه

ه ای تنظیم شد کگونههای غواصی گروه تحقیقاتی بهبرنامهدارد، 
مطالعه ، زیرا مشاهده باشند ها قابلبیشترین میزان گونه

ای و زینتی نشان داده است این آبزیان رفتارشناسی ماهیان صخره
ای که برخی از گونه به هستند،اوتی دارای خصوصیت رفتاری متف
دمان و یا هنگام غروب اوج فعالیت آنها در طول روز، شب، سپیده

برداری زمان نمونه مدت وروش مطالعه عالوه،  . به]23[زیستی دارند
برداری (حالت ايستا) و طول شعاع نمونهو ثابت بود  در هر ایستگاه

براساس شفافیت  نیز و عرض ترانسکت (روش ترانسکت کمربندی)
. در راستای آب و میزان دید غواص در هر ایستگاه انتخاب شد

گام مطالعه همزمان در هن، برآوردشدهترین طول یابی به نزدیکدست
و  های طولیآبزیان در کالسبا شمارش آبزیان در هر ایستگاه، طول 

 به. ]24[شده ثبت شدیا میانگین طولی گروهی از آبزیان مشاهده
 هایاز عکسهای برآوردشده، سنجی طولمنظور صحت، بهالوهع
 Image افزارنرمهر ایستگاه توسط  در مجدداً  گونه هر طول شدههیته
J ،ها در کردن مقیاسمنظور کالیبرهبرآورد شد (الزم به ذکر است به

شده در همان عکس یبردار عکسکش ی خطهاعکسهر عکس، از 
  استفاده شد).
  استرپآزمون بوت 

های منظور تعیین میزان دقت برآوردهای آماری حاصل از دادهبه
که یک روش محاسباتی ینگ شده از روش بوت استرپبردارینمونه
کامپیوتری است استفاده شد. در این تکنیک با استفاده از  -آماری

های نمونه ای از توزیع دادهتوان تقریبًا هر آمارهیک روش ساده می
های دقت یک آماره ابداع این روش برای برآورد اندازه را تخمین زد.
های حاصل از بوت روش بوت استرپ نمونه در. ]25[شده است

استرپ شامل اعضای نمونه اصلی است. تعداد اعضای این نمونه با 
طور کامًال تصادفی و با نمونه اصلی برابر است اما انتخاب اعضا به

  .است یگذار یجا
  هاداده لیتحل و هیتجز
 ،ها)(فصل ینظر زمان ها ازها و مقایسه میانگینداده لیتحل و هیتجز
و  طرفه، آزمون کروسکال والیس های تحلیل واریانس یکآزمون

آنالیز  از منظر زمانیشده های مشاهدهمطالعه ساختار جمعیتی گونه
انجام شد.  SPSS 18افزار آماری نرم توسط (CDF) یصیتشخ

های آزمون توسطها بودن دادهوضعیت نرمال بررسی همچنین
انجام شد و  افزارنرمدر این ویلک  -یرواپش و اسمیرنوف -فوکلموگر
  در نظر گرفته شد. ۰۵/۰ها آزمونی در تمامی دار یمعنسطح 

  
  هاافتهی
 از آزمون بوت استرپ،سرپای ماهیان به همراه نتایج حاصل  تودهیز 

  آورده شده است. ۱جدول در 
های یک، دو و براساس نتایج آزمون کروسکال والیس بین ایستگاه

داری در سطح احتمال توده اختالف معنینظر تعداد و زی سه از
ای صخرههای ایستگاه .)<۰۵/۰p(است مشاهده نشده  ۹۵%
توده، تراکم و اند که اختالفات زیادی در زینشان داده، ایحاشیه
هرچند که نتایج آماری . ]26[دارند ها در تاج و شیب خودگونه یغنا

حاصل از این آزمون نشان داد بین تمامی فصول از منظر تعداد و 
در همین سطح وجود داشته است  یدار یمعن اختالف تودهیز 
)۰۵/۰p<(ی هاگونهدر بین ماهیان زینتی عالوه،  . بهAbudefduf	

vaigiensis، Chromis	 weberi ،C.	 xanthopterygia ،
Dascyllus	 trimaculatus ،Pomacanthus	maculosus  و

Cheilodipterus	 ssp. منظوربهی بردار بهرهقابلیت  توانندمی 
، fulviflammus	Lutjanusی هاگونهی و پرور یآبز توسعه صنعت 

Diagramma	pictum ،Pomadasys	kaakan ،Pomadasys	

stridens ،Pomadasys	maculatum ،Sphyraena	jello و S.	
putnamiea  ،میزان  هرچندقابلیت صید تجاری را داشته باشند

 قابلی به میزان مجاز ابیدستنیاز به اطالعات بیشتر تا  آنهابرداشت 
برای  همچنین ).١(نمودار  است هاگونههر یک از  (T.A.C) برداشت

 ۷۹۰، تعداد کل گیرنور مهینی مرجانی هابومستیز، در ۴ایستگاه 
، ۹۷کیلوگرم، در تابستان ۳۱/۸۸۴سرپای  تودهیز قطعه آبزی با 

نظر زمانی حاکی  نتایج مربوط به آزمون تشخیص ازی شد. ر یگجهینت
توان ، می۲براساس نمودار  .دار بوداز تشکیل دو تابع معنی

های بهار، پاییز ساختار جمعیتی ماهیان در فصلکرد که گیری نتیجه
و نسبت به فصل تابستان هستند و زمستان بسیار به هم نزدیک 

 اند.تفاوت محسوسی را از خود نشان داده
  

  حدود اطمینان برآوردشده به روش بوت استرپینگی جزیره الرک به همراه اصخرهسرپای ماهیان زینتی و  تودهیز  )١ جدول
	فصل 	۹۷بهار  	۹۷تابستان  	۹۸پاییز  	۹۷زمستان    ایستگاه

١٩/٦٨٥ توده (کیلوگرم)زی  ١٨/٥٦  ٨٤/٩٩٧  ٩٨/٧٨٢  

٦٠/٧٣٧ )۹۷۵/۰دامنه باال (	ایستگاه اول (جنب اسکله)  ٨٨/٧٠  ١٦/١٠٦١  ٩٧/٨٢٩  

٧٩/٦٣٦  )۰۲۵/۰دامنه پایین (  ٥١/٤٣  ٩٣/٩٣٩  ٤٤/٧٣٩  

٥٠/٤١٢٤ توده (کیلوگرم)زی  ٦٩/٣٧  ٩٤/٨٣١  ٠٤/٢٢٨  

٤٦/٤٩٣٣ )۹۷۵/۰دامنه باال (	ایستگاه دوم (فانوس دریا)  ٤٨/٦٢  ٥٢/٨٧١  ٦٤/٢٥٥  

٢٨/٣٤٣٠ )۰۲۵/۰دامنه پایین (  ٦١/٢٥  ٨٢/٧٨٨  ٧٥/٢٠٧  

٠٥/٤٣٠ توده (کیلوگرم)زی  ٨٣/٢٩  ٤٥/٤٨٨  ٨٢/٣٧٦  

٠٦/٤٥٣ )۹۷۵/۰دامنه باال (	ایستگاه سوم (جنوب غربی جزیره)  ٢٢/٣٦  ١٥/٥٢٦  ١٩/٤٣٣  

٤٩/٤٠٨ )۰۲۵/۰دامنه پایین (  ٣٧/٢٥  ٥٥/٤٥٣  ٠٩/٣٢٦  
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 ایهای ماهیان زینتی و صخرهتوده برخی گونهتعداد و زی )١نمودار 

  

 
مقایسه ساختار جمعیتی ماهیان در فصول  برایآزمون تشخیص  )٢نمودار 
  )٤( زمستان ) و٣( ، پاییز)٢( ، بهار)١( تابستان

  

  بحث
. ]27[استبرآورد ذخایر یکی از نکات ضروری و اولیه مدیریت ذخایر 

نشان داده است  یو مرجان یاصخره انیرفتار ماه یمطالعه اکولوژ 
منظور بهاست، بنابراین  ریمتغ اریآنها بس یمکان و یزمان راتییتغکه 

 یبرا نگیروش بوت استرپ توده آنها ازیز  عیدادن توزبهتر نشان
، هرچند تمام ]28[در هر فصل استفاده شد نانیفاصله اطم برآورد

از محققین در  بسیاری ها بوده است.تالش در کاهش عدم قطعیت
عامل مهمی در  را شیب بستر یامطالعه ماهیان مرجانی و صخره

 )MCEs( ٤ ستگاهیا .]29[اندکردههای ساختار جمعیتی بیان تتفاو

عمق های کمای مرجانی در آبصخره یهابومستیدر ادامه برخی از ز
 مانند سازندیم را هاکه ساختار صخرهی انیو از آبز شودمشاهده می

 رسدیم . به نظر]30[ندکنماهیان حمایت میو  هااسفنج ها،مرجان
و زیستگاهی برای ماهیان پیرامون جزیره الرک پناهگاه این مناطق 
فصل تابستان و  در ناشی از افزایش دما یهااسترس از برای فرار
هرچند که در این مطالعه  گاهی برای آنها در سایر فصول باشد.ذخیره

 یهاافتهیمطالعه شد، اما  فصل تنها یک زیستگاه و در یک
 نیا شتریب معتقدند تعداد یمحل ادانیص و نیمستندنشده محقق

  ویژه در جنوب و جنوب غربی جزیره الرک است.مناطق به
ثر از امت تواندتوده در فصل تابستان با سایر فصول میاختالف زی
گرمسیری های گرمسیری و نیمههای فصلی ماهیان در آبمهاجرت
سطحی  یهاافزایش درجه حرارت آب .]31[تر باشدهای عمیقبه آب

 کندمیوارد  هوا به موجودات دریایی استرس و درنتیجه تغییرات آب
 تحمل شود آنها به بیشینه محدودیت درجه حرارت قابلو باعث می

 یهاهای مرجانی به آبهای صخرهو از زیستگاه نزدیک شوندخود 
. در مطالعه تنوع و تراکم ماهیان پیرامون ]32[کنندتر مهاجرت عمیق

گیری مشابه در خ نیز نتیجهلهای مصنوعی بستانه و سزیستگاه
این  .]18[توده ماهیان در فصول مختلف به دست آمدمقایسه زی

بودن ساختار جمعیتی ی فصلی شاید بر نزدیکهامهاجرتگونه 
با فصل تابستان  آنهاماهیان در فصول بهار، پاییز و زمستان و تفاوت 

بوده  رگذاریثاتگو کرده است، که نتایج آزمون تشخیص نیز آن را باز 
 تودهیز در خصوص برآورد مطالعه اولین گزارش  نیا ).١نمودار باشد (

ی مرجانی هابومزیستو ماهیان  ایصخرهسرپای ماهیان زینتی و 
و کشورهای حاشیه ایران  یها، در آب(MCEs) رینورگمهین
بین ماهیان زینتی  در دهدیمو نشان  است فارسجیخل
	Abudefdufیهاگونه vaigiensis	،Chromis	 weberi ، C.	

xanthopterygia	 ،Dascyllus	 trimaculatus ،
Pomacanthus	 maculosus  وCheilodipterus spp. 

ی و پرور یآبز توسعه صنعت  منظوربهی بردار بهرهقابلیت  توانندیم
	Lutjanus یهاگونه fulviflammus ،Diagramma	pictum ،

Pomadasys	kaakan، Pomadasys	stridens ،Pomadasys	

maculatum ،Sphyraena	jello  وS.	putnamiea  قابلیت صید
نیاز به  آنهاکه میزان برداشت  هرچندتجاری را داشته باشند، 

 (T.A.C) برداشتقابلی به میزان مجاز ابیدستاطالعات بیشتر تا 
  است. هاگونههر یک از 

  

	یر یگجهینت
با یکدیگر تفاوتی  هاستگاهیاسرپای ماهیان در بین  تودهتعداد و زی
اند که نشان داده، ایای حاشیهصخرههای ایستگاه .اندنداشته

ها در تاج و شیب گونه یتوده، تراکم و غنااختالفات زیادی در زی
ها در سه ایستگاه توده و تعداد گونهدارند. علت عدم اختالف زی خود

 های موردایستگاه در اعماق داریعدم تفاوت معن بارا شاید بتوان 
های یک، دو و سه در اعماق مشابه دانست. ایستگاهمرتبط مطالعه 

های مرجانی و اند. ایستگاهقرار داشته، با شیب کم متر١٥تا  ٣بین 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ و همکاران یبهزاد امکیس ۳۶

   ۱۳۹۸ زمستان، ۱، شماره ۹وره د                                                                                                                                                                التیشعلوم و فنون  یپژوهش -ینامه علمفصل

 دارند اختالف کمی در اعماق خود جزیره الرک، رامونیدر پی اصخره
نتایج  .است هاستگاهیا نیا از بعد ایطرف در به تند آنها بیش و

توده حاصل از آزمون کراسکال والیس نشان داد که کمترین مقدار زی
و با سایر فصول تفاوت است ماهیان در فصل تابستان بوده 

  .داری داردمعنی
  

ی هااز مساعدت داندیمتحقیقاتی بر خود الزم  گروه :یقدردان و تشکر
آن  کارکنان محترمو  محمد پرورشریاست شیالت جزیره قشم، مهندس 

 یالرک ریگیماهاحمد و همچنین تعاونی صیادی جزیره الرک آقای 
  کند. یسپاسگزار 
 یاخالق لیمسا تیمطالعه با رعا نیمراحل انجام ا هیکلاخالقی:  تاییدیه
  .انجام شد

 .وجود ندارد یتعارض منافع گونهچیهتعارض منافع: 
(نویسنده اول)، نگارنده مقدمه/پژوهشگر  یبهزاد امکیس سهم نویسندگان:

شناس (نویسنده دوم)، روش یساالرپور علی  )؛%٢٥اصلی/نگارنده بحث (
 یغالمعل )؛%٥/١٢شناس ((نویسنده سوم)، روش یشیمحمد درو )؛%٥/١٢(

سجاد  )؛%٥/١٢تحلیلگر آماری ( ی (نویسنده چهارم)،اکبرزاده چماچائ
 سندهی(نو ی)؛ محسن گذر %٥/١٢پنجم)، نگارنده بحث ( سندهیپورمظفر (نو

تحلیلگر هفتم)،  سندهی(نو ی)؛ محمد مومن%٥/١٢ششم)، نگارنده بحث (
  )%٥/١٢( آماری

مطالعه حاضر با مساعدت و پشتیبانی پژوهشکده اکولوژی  منابع مالی:
و دریای عمان وابسته به موسسه تحقیقات علوم شیالتی  فارسجیخل

  کشور انجام شده است.
  

 منابع
1- Behzadi S, Salarpouri A, Darvishi M, Daghoghi B, 
Mortazavi MS. Study of biotic communities for artificial 
reef placement in Hormuzgan Province waters, the 
Persian Gulf. Iran Sci Fish J. 2011;20(2):9-16. [Persian] 
2- Pauly D, Alder J, Bennett E, Christensen V, Tyedmers P, 
Watson R. The future for fisheries. Science. 
2003;302(5649):1359-61. 
3- Worm B, Hilborn R, Baum JK, Branch TA, Collie JS, 
Costello C, et al. Rebuilding global fisheries. Science. 
2009;325(5940):578-85. 
4- Nadon MO. Improving stock assessment capabilities for 
the coral reef fishes of Hawaii and the Pacific region 
[Dissertation]. Florida: University of Miami; 2014. 
5- Bijoux JP, Dagorn L, Gaertner JC, Cowley PD, Robinson 
J. The influence of natural cycles on coral reef fish 
movement: Implications for underwater visual census 
(UVC) surveys. Coral Reefs. 2013;32(4):1135-40. 
6- Labrosse P, Kulbicki M, Ferraris J. Underwater visual 
fish census surveys: Proper use and implementation. 
Noumea: Pacific Community; 2002. 
7- Brock RE. A critique of the visual census method for 
assessing coral reef fish populations. Bull Mar Sci. 
1982;32(1):269-76. 
8- Francour P, Liret C, Harvey E. Comparison of fish 
abundance estimates made by remote underwater video 
and visual census. Nat Sicil. 1999;23:155-68. 
9- Willis TJ. Visual census methods underestimate density 
and diversity of cryptic reef fishes. J Fish Biol. 
2001;59(5):1408-11. 

10- Samoilys MA, Carlos G. Determining methods of 
underwater visual census for estimating the abundance of 
coral reef fishes. Environ Biol Fish. 2000;57(3):289-304. 
11- Kingsford MJ, Battershill CN. Procedures for 
establishing a study. In: Kingsford MJ, Battershill CN, 
editors. Studying temperate marine environments-A 
handbook for ecologists. Christchurch: Canterbury 
University Press; 1998. pp. 29-48. 
12- Paddack MJ, Reynolds JD, Aguilar C, Appeldoorn RS, 
Beets J, Burkett EW, et al. Recent region-wide declines in 
Caribbean reef fish abundance. Curr Biol. 
2009;19(7):590-5. 
13- Samoilys M, Carlos G. Development of an underwater 
visual census method for assessing shallow water reef fish 
stocks in the south west Pacific. Queensland: Queensland 
Department of Primary Industries; 1992. 
14- Bohnsack JA, Bannerot SP. A stationary visual census 
technique for quantitatively assessing community 
structure of coral reef fishes. Washington, D.C.: 
NOAA/National Marine Fisheries Service; 1986. 
15- Hosseinzadeh Sahafi H, Kamali I. Atlas of ornamental 
fish in the Persian Gulf. Tehran: Iranian Fisheries Sceince 
Research Institute; 2013. [Persian] 
16- Owfi F. A review on systematic and taxonomic of the 
Persian Gulf fish species, based on geographical 
distribution pattern and habitat diversity, using by GIS 
[Dissertation]. Tehran: Islamic Azad University Science 
and Research Branch; 2015. [Persian] 
17- Behzadi S. A checklist on coral reef fishes of Abu-
Mousa Island Hormuzgan, Iran. International Conference. 
Fisheries, aquaculture and environment in the NW Indian 
Ocean, 2001 Jan 15-17, Sultan Qaboos University Muscat, 
Sultanate of Oman. Unknown Publisher city: Unknown 
Publisher; 2001. 
18- Behzadi S, Darvishi M, Salarpouri A, Akbarzadeh G, 
Vahab Nezhad A, Seid Morady S, et al. Assessment of fish 
biodiversity in artificial reefs of the Persian Gulf 
(Hormozgan province, Salakh and Bostaneh ports). J Appl 
Ichthyol Res. 2019;7(3):45-58. [Persian] 
19- Rocha LA, Pinheiro HT, Shepherd B, Papastamatiou 
YP, Luiz OJ, Pyle RL, et al. Mesophotic coral ecosystems are 
threatened and ecologically distinct from shallow water 
reefs. Science. 2018;361(6399):281-4. 
20- Pyle RL, Earle JL, Greene BD. Five new species of the 
damselfish genus Chromis (Perciformes: Labroidei: 
Pomacentridae) from deep coral reefs in the tropical 
western Pacific. Zootaxa. 2008;1671(1):3-31. 
21- Sparre P, Venema SC. Introduction to tropical fish 
stock assessment. Part 1. Manual. Rome: FAO; 1998. 
22- Pelletier D, Leleu K, Mou-Tham G, Guillemot N, 
Chabanet P. Comparison of visual census and high 
definition video transects for monitoring coral reef fish 
assemblages. Fish Res. 2011;107(1-3):84-93. 
23- Holzman R, Ohavia M, Vaknin R, Genin A. Abundance 
and distribution of nocturnal fishes over a coral reef 
during the night. Mar Ecol Prog Ser. 2007;342:205-15. 
24- Labrosse P, Kulbicki M, Ferraris J. Underwater visual 
fish census surveys: Proper use and implementation. New 
Caledonia: The Secretariat of the Pacific Community 
Noumea; 2010. 
25- Efron B, Tibshirani RJ. An introduction to the 
Bootstrap. Boca Raton: CRC Press; 1994. 
26- Walsh SM, Hamilton SL, Ruttenberg BI, Donovan MK, 
Sandin SA. Fishing top predators indirectly affects 
condition and reproduction in a reef-fish community. J 



 ۳۷ فارس جیالرک، خل رهیجز یاخرهو ص ینتیز انیماه یسرپا تودهیبرآورد ز  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Journal of Fisheries Science and Technology                                                                                                                         Volume 9, Issue 1, Winter 2020 

Fish Biol. 2012;80(3):519-37. 
27- Vivekanandan E. Importance of fish stock assessment 
to fisheries management. In: Kuriakose S, Mini KG, 
Sathianandan TV. Course Manual Summer School on 
Advanced Methods for Fish Stock Assessment and 
Fisheries Management. Kochi: CMFRI; 2017. pp. 123-31. 
28- Mallet D, Vigliola L, Wantiez L, Pelletier D. Diurnal 
temporal patterns of the diversity and the abundance of 
reef fishes in a branching coral patch in New Caledonia. 
Austral Ecol. 2016;41(7):733-44. 
29- Willis TJ, Anderson MJ. Structure of cryptic reef fish 
assemblages: Relationships with habitat characteristics 

and predator density. Mar Ecol Prog Ser. 2003;257:209-
21. 
30- Reed J K, Patricia Gonzalez D, Linnet BusutilLópez A, 
Stephanie F. Cuba’s mesospheric reefs and associated fish 
communities. Revista de Investigations Marinas. 
2018;38(1):60-129. 
31- McConnell R, Lowe-McConnell RH. Ecological studies 
in tropical fish communities. Cambridge: Cambridge 
University Press; 1987. 
32- Hughes TP, Barnes ML, Bellwood DR, Cinner JE, 
Cumming GS, Jackson JB, et al. Coral reefs in the 
Anthropogenic. Nature. 2017:546(7656):82-90. 
 


	1563-SHLT-Or-Behzady(42967)-IND
	1563-SHLT-Or-Behzady(42967)-TXT

