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  ماهيان تاالب هورالعظيمجمعيت بررسي 

  
  چكيده

ي با . اين بررسباشديمكشور  يهاستگاهيزو ارزشمندترين  نيترمهمتاالب هورالعظيم يكي از 
 3انجام و تعداد  1390-91 يهاسالهدف شناسايي و تعيين فراواني ماهيان تاالب هورالعظيم در طي 

 5تا  7/1 يهاچشمهماهيان با استفاده از تورگوشگير ثابت با  يبردارنمونهايستگاه مطالعاتي انتخاب و 
خانواده وجود  3گونه ماهي از  15انجام گرفت. نتايج نشان داد كه در اين تاالب تعداد  يمتريسانت

را دارا بود و  4/87گونه و بيشترين فراواني  13ي دارا Cyprinidae انيماه كپوردارند كه خانواده 
با يك گونه حضور داشتند. گونه ماهي  Siluridaeو خانواده  Mugilidae خانواده كفال ماهيان

 Mesopotamichthys در ايستگاه رفيع و گونه بني Carasobarbus luteus حمري

sharpeyi  حمري، بني، شلج يهاگونهطبر غالب بوده و در مجموع  ستگاهيادر Aspius varax، 
 9/9و  8/10، 7/15، 6/24، 7/28ترتيب با  به  Carassius auratusس كارا و Liza abu بياح

در كل تاالب به  pHدرصد بيشترين فراواني را در طي مطالعه داشتند. ميانگين دماي آب، شوري و 
پژوهش حاضر حداكثر تنوع گونه در بود. در  82/7قسمت در هزار و  07/2، گراديسانت 72/20ترتيب 

 آمد. دست به 63/1و كمترين تنوع در ايستگاه طبر  93/1ايستگاه رفيع 

  ان.، ماهيشرايط فيزيكوشيميايي، تنوع زيستي، تاالب هورالعظيم كليدي: واژگان
  
  
  
  
  
  
 
  

  مقدمه

از مظاهر  ياهيناح). تاالب 1387 ،(عباسي و همكاران شونديماز منابع آبي محسوب  ياژهيو يهاجلوه، هاآن و مناطق وابسته به هاتاالب
 يكاف و، به صورت اشباع درآمده و در طي يك دوره طوالني ينيرزميز وسطحي  يهاآبطبيعي است كه در روند پيدايش، خاك آن به وسيله 

ها داراي جوامعي از گياهان و جانوران ويژه . اين مجموعه اكوسيستمباشدمي، تشكيل شده و داراي توالي زيستي يطيمح وعادي  طيشرا در
. از جمله از نظر تقليل ورود منابع آالينده به دريا، زيستگاه جانوران باشنديمهميت ااز بسياري جهات حائز  هاتاالب). 1387 ،پاپهن( هستندخود 

عباسي ( باشنديم، شيالتي و دامداري و غيره يطيمحستيز يهاارزشمهاجر و بومي مانند پرندگان، حفظ تنوع زيستي و به طور كلي واجد 
تاالب هورالعظيم يا تاالب بزرگ هويزه، در غرب استان خوزستان در انتهاي رودخانه كرخه در منطقه مرزي دشت آزادگان  ).1387، و همكاران

 031 50'تا  031 00'طول شرقي و از  047  58'تا  047 16' 30"داراي موقعيت جغرافيايي  كه ؛بين دو كشور ايران و عراق واقع شده است
تا  560000) بين 1345-1367( سال 20). مساحت اين تاالب در فاصله زماني حدود 1388 ،مختاري و همكاران( باشدميعرض شمالي 

 1991). به داليل مختلف به مرور زمان بخش وسيعي از آن خشك شده و در سال UNEP, 2001( استهكتار گزارش شده  450000
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  كد  مقاله:
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آبي كشور  يهاستگاهيزو ارزشمندترين  نيترمهم). اين تاالب يكي از 1388 ،مختاري و همكاران( استهكتار داشته  310000وسعتي معادل 
دائمي  هايتاالببوده و اهميت بسياري از لحاظ هيدرولوژيكي، بيولوژيكي و اكولوژيكي در حيات وحش منطقه را دارد و يكي از بزرگترين 

 بررسي). 1387 ،پاپهن( شودميايران و آسيا محسوب  هايتاالببوده و از لحاظ اكوسيستم يكي از نادرترين  سفال نيالنهرنيب آب شيرين در

پرورش  و ذخاير برداريبهره آبي، منابع مديريت رفتارشناسي، حفاظتي، شناختي، بوم تكامل، بررسي جهت به آبي هايسامانه بوم در ماهيان
 ,Bagenal( گيردمي صورت ماهيان روي بررسي بر چيز هر از قبل ،هاآب شيالتي ) و در مطالعه1373 ،وثوقي( بوده حائز اهميت ماهي

 شناختيبوم و شناختيزيست بررسي شناخت و .شودمي محسوب قدم اولين آبي هايسامانهبوم  ماهيان در شناسايي به عبارتي ،)1987

 غيراقتصادي) و اقتصادي( هاآن تمامي راستا اين در و شده هاآن ذخاير بازسازي و حفظ سبب آبي، اكوسيستم يك در ماهيان مختلف هايگونه

 جمعيت بر رشد اثر در كه ايفزاينده فشارهاي وجود با همچنين د.برخوردارن زيادي ارزش و اهميت از آبي هاياكوسيستم در نقش به دليل

 اعمال منظور و به احساس شده هاآن زندي محيط و آبزيان خصوصيات بهتر چه هر شناخت به مبرمي نياز ،شودمي وارد كنوني محدود منابع

 ).Lagler et al., 1962( استو مناسبي در مورد آبزيان بسيار حائز اهميت  كافي اطالعات داشتن و بيولوژي شناخت صحيح، مديريت
، هورالعظيم جامع مطالعاتو طرح ) 1389اسدي و همكاران ( به مطالعات توانيمماهي شناسي در تاالب هورالعظيم  مطالعات نهيشيپبررسي 

ز آنجا كه شناسايي ماهيان در . ااشاره نمود ) و اداره كل حفاظت محيط زيست استان خوزستان1388دريايي خرمشهر،  فنون وانشگاه علوم د(
جهت مقاصد شيالتي است، بنابراين هدف از تحقيق شناسايي و هدفمند در  يزيربرنامهجهت پي بردن به فراواني هر گونه اولين قدم براي 

  فراواني ماهيان تاالب هورالعظيم بوده است. 
 

    مواد و روش ها

 1390گيري به صورت ماهانه از خرداد ماه )، نمونه1تاالب هورالعظيم (شكل  در بخش ايراني جهت شناسايي و بررسي فراواني ماهيان
هاي ) توسط تورگوشگير ثابت با چشمه1ها در جدول هاي طبر، رفيع و شطعلي (موقعيت ايستگاهدر محل ايستگاه 1391 تا ارديبهشت سال

  متر انجام شد. سانتي 5تا  7/1

  
  .: موقعيت جغرافيايي تاالب هورالعظيم (هور الحويزه) در مرز بين ايران و عراق1شكل 
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ا استفاده از ب سنجي شده سپس ها زيستخ به آزمايشگاه منتقل گرديدند. ابتدا نمونههاي صيد شده به وسيله يخدان حاوي پودر ينمونه
آب با استفاده از دستگاه قابل حمل مدل  pH گيري دما و) شناسايي شدند. اندازه1378عبدلي،  و Coad, 2010كليدهاي معتبر شناسايي (

)HACH DR/2010ول كندسنگيري شوري به روش مور و فرم) انجام شد. اندازه Salinity= 1/805 [cl] گيري شده است. در اندازه
  باشد. گيري ميباشد كه توسط نيترات نقره اندازه) غلظت يون كلرايد ميclاين معادله (

  
  هاي مورد مطالعه تاالب هورالعظيم.: مختصات جغرافيايي ايستگاه1جدول 

ايستگاه عرض جغرافيايي طول جغرافيايي
4/28- °51 - °47 E 0/00 – °29 – °31 N  طبر

5/41- °53 - °47 E 9/47-°35-°31N رفيع 

8/25- °42 - °47 E 4/33-°21-°31N شطعلي
 

يكي  محاسبه گرديد. )λو شاخص غالبيت سيمپسون ( )H´وينر ( -اي در دوره مطالعه، شاخص تنوع شانونبه منظور سنجش تنوع گونه
دهد. ميزان هتروژني و تنوع افراد را نشان مي. باشدكاربرد وسيعي در مطالعات اكولوژيك دارد شاخص شانون ميهاي تنوع كه از شاخص

∑ = H شاخص فوق از طريق معادله Ln	 شود. اجزاي اين معادله به ترتيب مي محاسبهni تعداد افراد در گونه :i  ام؛n تعداد :
ورد هاي اكولوژيك مباشد. شاخص غالبيت سيمپسون كه به عنوان اولين شاخص تنوع در بررسيها، ميگونه : تعداد كلsكل افراد نمونه؛ 

دهد. اين شاخص از معادله استفاده قرار گرفته است، ميزان فراواني و هموژني جامعه را نشان مي
  )1(/)1(2 NNnnpi ii شود (محاسبه ميLudwing and Raynolds, 1988ين معادله به ترتيب: ). اجزاي ا

Piها در نمونه؛ : نسبت فراواني هر يك از گونهni تعداد افراد گونه :i ؛Nباشد. جهت ها در نمونه، مي: تعداد كل افراد تشكيل دهنده تمام گونه
  استفاده گرديد. Spss16افزار ها از نرمتجزيه و تحليل داده

  
    نتايج

گونه  13هاي مختلف صيد و مورد بررسي قرار گرفت. خانواده كپورماهيان با ماهي از گونهنمونه  1469ر مجموع در بررسي كنوني د
 هاي بعدي قرار دارند (جدولهيان هر كدام با يك گونه در رتبههاي كفال ماهيان و گربه مابه خود اختصاص داد و خانواده بيشترين تنوع را

درصد، ماهي شلج با  6/24درصد) را داشت. ماهي بني با  7/28فراواني (در حدود ). در بين ماهيان شناسايي شده ماهي حمري بيشترين 2
ها فراواني اندكي داشتند. هاي بعدي قرار داشته و ديگر گونهدرصد در رتبه 9/9ماهي كاراس با  درصد و 8/10درصد، ماهي بياح با  7/15

باشد. درصد مي 22/0درصد و كمترين فراواني مربوط به گونه خياطه با  40(طبر) مربوط به گونه بني با فراواني  1بيشترين فراواني در ايستگاه 
درصد  39/0هاي خياطه و برزم معمولي با درصد و كمترين فراواني را گونه 22/41در ايستگاه دو (رفيع) بيشترين فراواني به ماهي حمري با 

درصد  16/2درصد و كمترين فراواني به گونه اسبله با  02/32(شطعلي) بيشترين فراواني مربوط به گونه بني با دارا بودند. در ايستگاه سوم 
كمترين تنوع را دارند. بيشترين  3و  1هاي (رفيع) بيشترين تنوع گونه و ايستگاه 2) مشاهده مي شود ايستگاه 3بود. همانگونه كه در جدول (

نمونه و نسبت  246درصد و كمترين فراواني صيد مربوط به فصل بهار با  4/37نمونه و نسبت  549يز با فراواني صيد مربوط به فصل پاي
درجه سانتي  72/20درصد از كل ماهيان صيد شده بدست آمد. ميانگين دما در سراسر دوره تحقيق در مناطق سه گانه تاالب به ميزان  7/16

 6/32و  9/28هاي تير و مرداد به ترتيب دهد. بيشترين دما در ماهودن منطقه را نشان مي، گرمسيري بگراد بوده است كه اين درجه حرارت
). ميانگين شوري در مناطق 2گراد ثبت گرديده است (شكل درجه سانتي 10و  1/11ن هاي دي و بهمگراد و كمترين دما در ماهدرجه سانتي

قسمت در هزار در  7/5و  7/4، 3/3هاي ارديبهشت، خرداد و مهر به ترتيب قسمت در هزار بوده و بيشترين شوري در ماه 07/2سه گانه 
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قسمت در هزار مشاهده شده  96/0و  73/0هاي طبر و شطعلي و كمترين شوري در ايستگاه رفيع در ماههاي دي و بهمن به ترتيب ايستگاه
ثبت گرديده است. در تحقيق حاضر شاخص هاي  16/6و حداقل  2/9و حداكثر  82/7آب در مناطق سه گانه  pH). ميانگين 3است (شكل 

و در ايستگاه رفيع بيشترين مقدار و در ايستگاه طبر  74/1تنوع در مناطق سه گانه محاسبه گرديد. شاخص شانون در كل تاالب در تمام دوره 
ايستگاه طبر بيشترين مقدار و در ثبت گرديد و در  216/0كمترين مقدار مشاهده گرديد. شاخص غالبيت سيمپسون در طول دوره تحقيق 

  ).4ايستگاه رفيع كمترين مقدار مشاهده گرديد (شكل 
  

  
  .)1390-1391: تغييرات ماهيانه فاكتور شوري در تاالب هورالعظيم (2شكل 

 

 
  .)1390-1391:  تغييرات ماهيانه فاكتور دما در تاالب هورالعظيم (3شكل 
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  .هاي شناسايي شده ماهيان تاالب هورالعظيمها و گونهدرصد فراواني خانواده: 2جدول 

 درصد گونه درصد خانواده نام محلي رديف

 بني 1

Cyprinidae 4/87 

Mesopotamichthys sharpeyi 6/24 

 Cyprinus carpio 4/5 كپور معمولي 2

 Carasobarbus luteus 7/28 حمري 3

 carassius auratus 9/9 كاراس 4

 Aspius varax 7/15 شلج 5

 Tor grypus 5/0 شيربت 6

 Alburnoides idignensis 2/0 خياطه 7

 Cyprinion macrostomum 2/0 بوتك دهان بزرگ 8

 Cyprinion kais 3/0 بوتك دهان كوچك 9

 Luciobarbus barbulus 5/0 برزم لب پهن 10

 Luciobarbus pectoralis 1/0 برزم معمولي 11

 Capoeta trutta 5/0 تويني 12

 Luciobarbus xanthopterus 6/0 گطان 13

 Mugilidae 8/10 Liza abu 8/10 بياح 14

 Siluridae 8/1 Silurus triostegus 8/1 گربه ماهي 15

  
 .هاي مورد مطالعه تاالب هورالعظيم: تعداد ماهيان شناسايي شده در ايستگاه 3جدول 

 (شطعلي) 3ايستگاه (رفيع) 2ايستگاه  (طبر)1ايستگاه 

Mesopotamichthys sharpeyi 178 21 163 

Cyprinus carpio 46 12 22 

Carasobarbus luteus 92 209 121 

carassius auratus 36 82 28 

Aspius varax 64 75 92 

Tor grypus 0 8 0 

Alburnoides idignensis 1 2 0 

Cyprinion macrostomum 0 4 0 

Cyprinion kais 0 3 0 

Luciobarbus barbulus 0 7 0 

Luciobarbus pectoralis 0 2 0 

Capoeta trutta 0 7 0 

Luciobarbus xanthopterus 0 9 0 

Liza abu 12 74 72 

Silurus triostegus 16 0 11 
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  .)1390-1391(تغييرات شاخص هاي تنوع زيستي در ايستگاههاي تاالب هورالعظيم : 3شكل 

  
   بحث و نتيجه گيري

 همكاران و ياسد. است رفتهيپذ صورت خوزستان نيهمچن و رانيا نيريش آب انيماه ييشناسا با ارتباط در يمتعدد مطالعات تاكنون
 يهاشم دز، سد اچهيدر در خانواده 3 از گونه 12 ،)1386( همكاران و ياسكندر زه،يهو تاالب در جنس 11 و خانواده 5 از گونه 19 ،)1389(
 رسلمانيپ گل، آق يهاتاالب در را خانواده 4 از گونه 23 ،)1388( همكاران و يعباس شادگان، تاالب در را يماه گونه 15 ،)1389( همكاران و
 خانواده 11 از يماه رگونهيز و گونه 30 تعداد ،)1386( همكاران و يعباس و همدان استان آباد حرم و ابيگاماس يهارودخانه يتاالب مناطق و
 كه نمودند گزارش زهيهو تاالب يعراق بخش در) 2006( همكاران و Hussein. اندكرده گزارش) يانزل تاالب( شانيدرو اهيس رودخانه در
 يحمر و درصد 75/11 با) Carassius auratus( كاراس آن، از بعد و درصد 69/28 با) Liza abu( احيب يماه يهاگونه به تعداد نيشتريب
)Carasobarbus luteus (شلج و درصد 36/27 با )Aspius varax (داشتند تعلق درصد 81/8 با .Mohamed (2008 (بخش در 

 يهاگونه عنوان به را درصد 16/6 با شلج و درصد 3/15 با كاراس و درصد 4/29 يحمر و درصد 1/31 با احيب يهاگونه زه،يهو تاالب يعراق
 درصد، 03/15 شلج درصد، 95/23 احيب يهاگونه زه،يهو تاالب يرانيا بخش در ،)1389( همكاران و ياسد نيهمچن نمود، يمعرف غالب
 در. نمودند گزارش غالب يهاگونه عنوان به درصد 40/6 با) Silurus triostegus( يماهگربه و درصد 14/8 كاراس درصد، 41/10 يحمر
 يفراوان نيشتريب. اندداده ليتشك را ديص كل از درصد 3/89 مجموع در كاراس و احيب شلج، ،يحمر ،يبن شامل؛ يماه گونه 5 حاضر قيتحق

 و ياهيتغذ طيشرا به است ممكن نامبرده يهاگونه يفراوان نسبت. بود درصد 2/24 يبن گونه سپس و 7/28 زانيم به يحمر گونه به متعلق
 تيريمد معجا طرح( رانيا كشور در چه ميهورالعظ تاالب ر،ياخ يهاسال در شده انجام مطالعات به توجه با البته. باشد داشته يبستگ يطيمح

 ساز يمهندس شركت ؛1388 خرمشهر، فنون و علوم دانشگاه ميهورالعظ جامع مطالعات ؛1387اهواز، چمران ديشه دانشگاه ميهورالعظ تاالب
 از نشان) Mohamed et al., 2008; Hussain et al., 2006( عراق كشور در چه و) 1388 همكاران، و يمختار ؛1383 پردازان، آب

 و يزكشاور ،يصنعت يهاپساب ورود از يناش يآلودگ شيافزا و رياخ يهاسال يهايخشكسال از يناش يطيمحستيز سخت طيشرا وجود
 سبب تاالب از ييهابخش يآب ارتباط قطع بر عالوه زيخاكر و هاجاده احداث عالوه به است، بوده تاالب به يمنته يهارودخانه به يشهر
 شدن محدود بموج كه ياگونه به. است بوده رگذاريتأث زين ييغذا منابع يعيطب چرخه در روند نيا. است شده يخشك و زار شور به آنها ليتبد
 در روند نيا تداوم. است شده هور هيحاش در منابع نيا يمنطق يپراكندگ مانع گريد يعبارت به و منطقه در دسترس در ييغذا منابع عيتوز
 ،رانهمكا و يمختار( شد خواهد منطقه يكياكولوژ نظم خوردن برهم و ييغذا رهيزنج در مختلف جانوران ستيز طيمح يناامن باعث تينها

  ). Al-Daham, 1982; Al-Hilli, 1977( است داشته همراه به را كاراس و شلج اح،يب همچون مقاوم انيماه تيغالب و) 1388
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 رينظ هاگونه ستگاهيز بر حاكم روابط مجموع در و گونه خود طيشرا به يبستگ يآب منابع در يماه يهاگونه پراكنش و تراكم زانيم
 منابع كه دارد شان ستيز طيمح با يماه يهاگونه سازش زانيم و) گريد عامل 30 از شيب و PH و دما ،يشور( ييايميكوشيزيف عوامل
 عوامل از يكي دست نييپا يهاقسمت به رودخانه يفوقان يهاقسمت از آب عمق شيافزا مثال يبرا. اندنموده اشاره مسئله نيا به يمختلف
 با آب در دما راتييتغ روند). Adebisi, 1988; Foltz, 1982; Sheldon, 1968( باشدمي هاآن تراكم و ياگونه تنوع شيافزا در مهم

 يدارا ميهورالعظ تاالب كه دهديم نشان گراديسانت درج 10 حداقل و گراديسانت درجه 6/32 حداكثر گراد،يسانت درجه 72/20 نيانگيم
 زيآنال). 1388 خرمشهر، فنون و علوم دانشگاه ميهورالعظ جامع مطالعات و حاضر قيتحق يهاداده( است) ياحاره( يريگرمس مناطق طيشرا
  ).P > 05/0( دهديم نشان يداريمعن تفاوت گانهسه يهاستگاهيا در مختلف يهاماه در دما يهاداده يآمار

 مشابه يالگو تابع هزار در قسمت 72/0 حداقل و هزار در قسمت 7/5 حداكثر هزار، در قسمت 07/2 نيانگيم با يشور راتييتغ روند
 اديز مالاحت به كه است؛ مشاهده قابل يشور حداكثر تابستان و بهار در و حداقل زمستان در كه شكل نيبد. دارد آب يدما راتييتغ يالگو
 يهافاكتور جينتا. دارد يشور راتييتغ در يديكل نقش ريتبخ زانيم يريگرمس طيشرا و ميهورالعظ تاالب مانند عمق كم يهاآب در
 يم شيپ رگيد ستگاهيا دو سمت به هاقسمت نيا از هرچه يول بود نييپا آب يورود يهابخش در يشور كه دهديم نشان ييايميكوشيزيف

 نيب يآمار زيآنال. باشديم معكوس آب يورود و فاصله نيب يشور رابطه و است افتهي شيافزا زين يشور شود،يم دور گريد عبارت به اي رود
  ).P > 05/0( دهديم نشان را يداريمعن تفاوت گانه سه يهاستگاهيا در مختلف يهاماه در يشور به مربوط يهاداده

 كاهش هك داده كاهش را افراد تعداد نيهمچن و گونه تعداد ر،يچشمگ راتييتغ يعني نامناسب يدما و باال يشور مانند يطيمح طيشرا
 ستگاهيا از تر مناسب را عيرف ستگاهيا يستيز طيشرا) 1389( همكاران و ياسد. است داشته همراه به را تيغالب شيافزا و تنوع يهاشاخص
 زانيم در را ودنب نامناسب ليدل نيترمهم كه نمود انيب يشطعل ستگاهيا در را يستيز طيشرا نيترنامناسب و داد گزارش يشطعل و بستان

 گريد ستگاهيا در يورود آب تابع يشطعل ستگاهيا و بوده حداكثر عيرف ستگاهيا در آب يدب كه گرفت نظر در سانين شاخه از يورود آب يدب
  .كنديم دييتأ را فوق آمده بدست جينتا زين قيتحق نيا يينها يبررس است، عيرف ژهيوبه

 ديتائ را گريكدي گر،يد عبارت به گرنديكدي عكس كامالً آزمون نيا از حاصل جينتا كه داد نشان مپسونيس و شانون شاخص سهيمقا
 خاص گونه كي تيغالب لذا بوده، انيماه از يمختلف يهاگونه يرايپذ باشد يباالتر يستگاهيز تنوع يدارا كه جا هر كه يمعن نيبد. كننديم

  ).1387 همكاران، و ياجتهاد( بالعكس و ابدييم شيافزا ياگونه تنوع عوض در و ابدييم كاهش باشديم مپسونيس تيغالب همان كه
 و يكاف جهتو يستيبا ستيز طيمح سازمان ژهيوبه نيمسئول همه و بوده حساس مناطق ها،تاالب همه كه نمود انيب يستيبا تينها در

 را ياقتصاد و خطر معرض در حساس، ،يبوم يهاگونه و باشد داشته رانيا يها تاالب انيآبز جملهمن مختلف يهاگونه شناخت به يواف
  .ندينما يعمل و اتخاذ خطر معرض در و يبوم و مهم يهاگونه ريذخا حفظ يبرا يمناسب يراهكارها و ييشناسا
  

  سپاسگزاري

يوسف  بخصوص آقاي مهندس ،كليه كارمندان پژوهشكده آبزي پروري جنوب كشورنويسندگان اين مقاله، مراتب تقدير و تشكر خود را از
  اعالم مي دارند.عماد كوچك نژاد مهندس و آقاي  و آقاي مهندس انصاريمياحي و خانم مهندس شفا حويزاوي 
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