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 چکیده
با  یتازگ یابیارز یآن برا ییو کارا دیانجام گرد خچالیشده در  یشانک مخطط نگهدار یماه تیفیروش شاخص ک

نشان داد که طول مدت  تیفیشد. روش شاخص ک سهیمقا ییایمیکوشیزیو ف یکروبیرنگ، م یابیارز یروشها

، TVBN ،pH) ییایمیکوشیزیف یزهاید. آنالروز بو 9 خچالیشده در  یشانک مخطط نگهدار یماه یماندگار

TBARS  وFFA12و  9، 6، 3، 0 یدر روز ها یحس یابی( و ارزاسهیسرمادوست و انتروباکتر ل،ی)مزوف یکروبی(، م 

 یابیمشاهد شد. ارز یدر کل دوره نگهدار FFAو  TVBN ،pH ،TBARS زانیم راتییانجام شدند. تغ ینگهدار

 خچالیشده در  یشانک مخطط نگهدار یدر ماه داریمعن یهمبستگنشان داد و  داریرا به طور معن راتییتغ یحس

 یارتباط خط کی یفیباشد. روش شاخص ک یم یماه تیفیمشاهده شد که نشان دهنده کاهش ک یزمان نگهدار یط

 یگار=( نشان داد و زمان ماند988/0R ت،یفی= روش شاخص ک23/8 ×یزمان نگهدار یخط-23/7) یبا زمان نگهدار

 یبا استفاده از محدوده قابل قبول برا ونیرگرس زیزده شود. آنال نتخمی روز 3±تواند با دقت  یم مخططشانک  یماه

روز بود.  9 خچالیشده در  یشانک مخطط نگهدار یماه ی( نشان داد که ماندگارlog cfu/g 7) لیمزوف یها یباکتر

دارد و ممکن  یباال با زمان نگهدار یلیخ یهمبستگ یحسو  یرنگ سنج ،یکروبی، مTVBN ،pH ،TBARS یزهایآنال

 خچالیشده در  یشانک مخطط نگهدار یماه یطول مدت ماندگار یابیارز یمناسب برا هایاست به عنوان شاخص

 شود. یبررس

 .خچالی ت،یفی، روش شاخص کRhabdosargus sarba کلمات کلیدی:

 
 

 . مقدمه1

 طوربه ایگونه عیتوز ینیب شیپدر طول دو دهه گذشته، عالقه به 
 یا-گونه عیتوز سازیاست. مدل افتهی شیافزا ایمالحظه قابل

(SDM )ستیو ز یوگرافیتکامل، ب ،یابزار مهم در بوم شناس کی 

 ,Graham et al., 2004; Petersonحفاظت شده است ) یشناس

اثرات  یابیجهت ارز رد زیادی کاربرد تواند( که می2006
 یمکان عیبر توز یستیز-طیمخاطرات مح ایو  یتیریمد ماتیتصم
 ی(. برنامه هاShahparian et al., 2017) باشد داشته هاگونه

مهاجم  هایگسترش گونه ینبیشیشامل پ جیرا یکاربرد
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(Thuiller et al., 2005پ ،)یمیاقل راتییتغ راتیتاث ینبیشی 
(Thomas et al., 2004بررس ،)ایونهتنوع گ ییفضا یالگوها ی 
(Graham et al., 2004بازساز ،)یاجداد یکیاکولوژ انیآش ی 
(Martínez-Meyer et al., 2004در چند دهه اخ )به کمک  ری

. شوندیانجام م SDM (Species Distribution Model) هایمدل
بر  هرفتن مانگرو ها عالو نیو از ب رییعلل تغ نترییاز اساس یکی

(.  Singh, 2003است ) ییایدر میاقل تراییتغ ،یانسان هایتیفعال
 راتییمانگرو در پاسخ به تغ هایجنگل یمکان عیدر توز رییتغ
جانوران  یبر حضور و فراوان یتواندبه شدت م  ،ییایدر میاقل

ارائه شده  یستمیخدمات اکوس نطوریاثر گذاشته و هم زیوابسته ن
در واقع  (.Crase et al., 2015دهد ) رییتغ را ها جنگل نیتوسط ا

خواهد  رییرا تغ یستیز ریو غ یستیز طیشرا ایدر میاقل راتییتغ
 عیتوز جهیبرد و در نت یم نیرا از ب یطیمح ستیداد و موانع ز

(. از McCarty et al., 2009خواهد نمود ) رییغت ها گونه یفعل
به پر  اگونه ه عیتوز یگذشته مدل ها یدهه ها یط رو نیا

 یبر گروه ها میاقل رییاثرات تغ ینیب شیپ یابزار برا نیاستفاده تر
 ,.Carrillo-Angeles et al) اهانیاز جمله گ کیمختلف تاکسونوم

 لیتبد ها ستمیو حفاظت اکوس تیری( و به منظور مد2016
 نی(. بنابراHannah et al., 2007; Guisan et al., 2013) اندشده

در برابر مانگرو  یجنگل ستمیبودن اکوس ریپذ بیبا توجه به آس
و بهره  یمنجربه کاهش سالمت راتییتغ اها،یدر یمیاقل راتییتغ
 هاجنگل یادیبن تیهو رییو تغ ایگونه بیدر ترک رییتغ ایو  یور
 هایمدل عی(. با توجه به کاربرد وسNitto et al., 2014) شودمی
فقط تعداد  ،ینیزم هایستمی( در اکوسSDM) ایگونه عیتوز
وابسته به  هایگونه یبرا SDM هیبر پااز مطالعات  یاندک

(، Robinson et al., 2011) شوندیاستفاده م یآب هایستمیاکوس
قادر   ایگونه عیتوز سازیموضوع که مدل نیاما با توجه به ا

را بهبود  یکیاکولوژ حاتیو ترج عیتوز نهیاست دانش در زم
 هایستمیو حفاظت اکوس تیریمد حبخشد و سبب ارتقاء سط

مطالعه به  نیگردد، در ا یمیاقل راتییبا در نظر گرفتن تغ یآب
پرداخته  رانیمانگرو در ا هایجنگل ایگونه عیتوز سازیمدل

ی( در زمره غنMangrove Forestمانگرو ) هایجنگل شده است.
( جهان یساحل-ییای)در یآب هایستمیاکوس نیزتریو حاصلخ نری 

ی از اهمیت باالیی برخوردار و از نظر اکولوژیک ندآییبه شمار م
 ;Alongi et al., 2009; Spalding et al., 1977) باشندمی

Spalding et al., 2014; Safyari, 2018, Safyari and 

Mansouri, 2008نواحی در هاجنگل نیا ی(. پراکنش جهان 

و  قایغرب آفر کا،یآمر ا،یاسترال ا،یاز جنوب و شرق آس یمختلف
 نیهکتار تخم ونیلیم 15از  شیه وسعت آنها ببوده ک انهیخاورم

(.   ITTO, 2012; Spalding et al., 2010زده شده است )
و تاکنون  شوندیم افتی اینکشور د 123مانگرو در  هایجنگل

 رانی(. در اITTO, 2012شده است ) ییگونه از آنها شناسا 73
 Rhizophora( و چندل )Avicennia marinaتنها دو گونه حرا )

mucronataآسیای در ها،جنگل نی( که در آخرین حد پراکنش ا 
مانگرو  های. در جنگلشوندیم دهدی دارد، وجود غربی جنوب

 یشگاهیمناطق رو هیگونه حرا، گونه غالب بوده و در کل ران،یا
گونه چندل فقط در  کهی. در حالشودیم دهید رانیمانگرو ا

لی دلتای رود گز و و جاسک )تاالب بین المل کیریس یخورها
 دهیحرا( حضور داشته که معموالُ ناخالص نبوده و همراه با حرا د

 ,.Danehkar, 1994; Safyari, 2017; Erfani et al)شودیم

حرا در ایران از شرقی ترین بخش دریای  یعی(. پراکنش طب2009
درجه و  65  یعمان درکشور ،در خلیج گواتر در طول شرق

روع می شود و با حرکت به غرب درجه ش 25 یعرض شمال
درجه و طول  27خلیج فارس و زیاد شدن عرض جغرافیای 

 ,Danehkarدرجه در استان بوشهر پایان می یابد ) 55 یشرق

2006 ; Safyari, 2007از  ی(. امروزه مقدار قابل توجه1( )شکل
 عیتوز هایلیتنوع و پتانس یتکامل یندهایفرآ روی بر هاپژوهش

حفاظت را  هایتاولوی تا اندشده متمرکز هانهگو ییایجغراف
 ;VaneWright et al., 1991; Faith, 1992مشخص کنند )

Redding and Mooers, 2006عیتوز یها-راستا مدل نیهم ر(. د 
در علوم  یقاتیاز پنج روش تحق یکی( به عنوان SDMs) ایگونه

( Renner and Warton, 2013) اندشده بندیرتبه شناسیستیز
 رندگیمی قرار استفاده هاموردگونه عیتوز ینبیشیپ یکه برا

(Phillips et al., 2006; Royle et al., 2012; Yackulic et al., 

2013; Renner and Warton, 2013; Bosso et al., 2016; 

Smeraldo et al., 2017تیمنظور و با توجه به اهم نی(. به هم 
از آنها  برخی به که مانگرو یهاو اقتصادی جنگل یکیاکولوژ

مدون و بلندمدت به  قاتیضرورت انجام تحق د،یاشاره گرد
در  هانآ تیاهم آشکارسازی و هاجنگل نیمنظور حفظ ا

 هاآن نتریاز مهم یکیاست که  تیاهم یمختلف دارا های حوزه
مطالعه به  نیرو در ا نیاز ا باشد،یم ایگونه عیتوز ینبیشپی

)به عنوان  Avicennia marinaحرا  ایگونه عیتوز سازی مدل
 هایبا استفاده از داده رانیمانگرو( در ا هایگونه غالب جنگل

 پرداخته شد. Bio-Oracle یطیمح هایداده گاهیپا ییایمشیستیز
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 ها . مواد و روش2

)اطالعات حضور( مربوط به  کیولوژیب هایمطالعه داده نیا در
( در یداده شخص گاهی)پا اریبردنمونه قیگونه حرا از طر

 هایو داده دیگرد آوریگرد رانیمانگرو ا یمحدوده جنگلها
مجموعه  کیکه  Bio-Oracleمورد استفاده از بانک داده  یطیمح

 یکیزیو ف یموادمغذ ،ییایمشیستیز هایشامل داده یداده جهان
 یطیمح هایمطالعه از داده نیشد )در ا هیاست، ته

 نی، بخش الف(. ا1اده شده است، جدولاستف ییایمشی ستیز
 ای گونه عیتوز سازیمدل برای پسندکاربر ایبانک داده

/  http://www.bio-oracle.orgبا دانلود در  یآب های ستمیاکوس
 نیب یهمبستگ ،یبعد ه. در مرحلردگییدر دسترس قرار م

قرار گرفت و  لیو تحل هیمورد تجز ییایمشیستیز یرهایمتغ
حذف  سازیمدل ندیباال از فرا یهمبستگ یدارا یهاریسپس متغ

حرا با  هایجنگل ایگونه عیتوز سازیمدل تیشدند. درنها
 نیانجام شد. در ا MaxEntدر نرم افزار  یآنتروپ نهیشیروش ب

بر  رگذاریمستقل و وابسته تأث هایریمتغ خابمنظور انت مطالعه به
 75/0دقت  بیبا ضر رسونیحرا از آزمون پ هایحضور جنگل

 هایریآزمون به انتخاب متغ نیحاصل از ا جیاستفاده شد، نتا
 لیمجموع حداکثر کلروف ل،یکلروف نیانگیم ل،یحداقل کلروف

 ریمتغ 9 نیحرا منجر شد که از ب یگونه یبرا  pHو
ورود به  یبرا Asciiمذکور با فرمت  هایری، متغ ییایمشی ستیز

 ی، بخش ب(. برا1ند )جدولآماده شد Maxent 3.3.3 افزار نرم
 یژگیو یمنحن لیاز تحل یآمار ریمتغ سازیمدل جینتا یابیارز

) استفاده شد. چنانچه 2(شکل یکننده منحن افتیعامل در
به  دهد،را نشان  1 یعدد زانی( مAUC)  یمنحن ریمساحت ز

از نقاط حضور  کدامچیکامل و بدون حذف ه ینبیشیپ یمعنا
 یدهندهنشان ROCباشد،  0.5ر برابر با مقدا نیاست. اما اگر ا

 0.8تا  0.7 نیبAUC نی. همچنباشدیم یتصادف ینبیشیپ کی
 0.9از  شیو ب یمدل عال 0.9تا  0.8 نیمدل خوب، ب گرانیب
 ,.Giovannelli et alاست ) دلم یعال اریبس ینبیشیپ گرانیب

 حرا با ایگونه عیتوز سازیمربوط به مدل ROC ی(. منحن2001
= را نشان AUC  0.778 زانیم یآنتروپ نهیشیاز مدل ب یرگیبهره

 .باشدیاعتماد در سطح خوب م تیقابل نیداد که مب

 نتایج و بحث. 3

 یهاریمتغ داد نشان حرا یاگونه عیتوز یسازنتایج حاصل از مدل
 و لیمجموع حداکثر کلروف ل،یکلروف نیانگیم ل،یحداقل کلروف

pH  حرا در  حضور ینیب شیرا بر پ ریتأث نیترشیب بیبه ترت
 جینتا نیهمچن (.ج بخش، 1)جدول دارند رانیا مانگرو یهاجنگل
 استان از ییهابخش حاضر ییایشمستیز طیشرا در دهدیم نشان

 ستانیس استانبخش  نیتریشرق چابهار، از یامحدوده هرمزگان،
 استان در یکوچک یستگاهیز یهالکه نیهمچن و بلوچستان و

 اما روندیم شمار به حرا پراکنش یبرا مناطق نیبهتر خوزستان
 لیپتانس حداقل یدارا ییایمیشستیز لحاظ به بوشهر استان

 عیتوز لیپتانس نقشه(. 3)شکل  است گونه نیا یبرا پراکنش
 دهدیم نشان شده یبندطبقه رده 4 در که حرا یهاجنگل یاگونه

 منطقه حرا، شده حفاظت منطقه یکنون ییایمیشستیز طیدر شرا
 خور قشم، رهیجز گواتر، جیخل جاسک، و کیگابر شده حفاظت

 یلیسما خور ،یاحمد خور ،یآبکوه خور ،یخالص خور ،ینیآذ
 لیپتانس یکل طوربه کشور جنوب یآب مرز در یزنگ خور و
 (. 3)شکل  دارند حرا یهاجنگل پراکنش یبرا یشتریب

 

 (رانیمانگرو در ا های)محدوده جنگل همنطقه مورد مطالع تی: موقع1 شکل
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در مدل  ییایمیش ستیز یرهایمتغ تیج( درصد اهم (؛75/0) رسونیمنتخب پس از ازمون پ ییایمیش ستیز یرهای( متغبی شناس انوسیاق ییایمیش ستیز یرهای( متغالف: 1 جدول

 .یحداکثر آنتروپ

 

 

 لیپتانس ینیبشیپ یبرا یآنتروپ هنیشیمربوط به مدل ب ROC ی: منحن2 شکل
 رانیا در حرا یهاجنگل یاگونه عیتوز

 

 

 رانیا در مانگرو یهاجنگل یاگونه  عیتوز لیپتانس نقشه: 3شکل
 ییایمیشستیز یهاداده و یآنتروپ نهیشیب مدل با

 مختلف یهارشته در یاگونه عیتوز یهامدل ریاخ یها سال در
 توجه قابل نکته. اندافتهی یاگسترده تیاهم یشناسستیز

 یهاتمیاکوس به وابسته یهاتاکسون یبرا هامدل نیا که آنجاست
 یهاتاکسون یبرا اغلب و ردیگیم قرار استفاده مورد ندرتبه یآب

 هدف با مطالعه نیا. شوندیم استفاده یخشک یهاستمیاکوس
 یاداده گاهیپا یهمتا ییایدر یاداده گاهیپا کی یبررس

WorldClim  عیتوز یسازمدل یبرا یاگسترده طور به که 
 شود،یم استفاده یخشک یهاستمیاکوس یهاتاکسون یا گونه
 یبرا یطیمح ریمتغ 23 از یامجموعه Bio-Oracle .شد انجام
 در یآب یهاستمیاکوس به وابسته یهاگونه عیتوز یسازمدل

 یهاریمتغ همجموع از تنها مطالعه نیا در که است یجهان اسیمق
 استفاده شد.  یاداده گاهیپا نیا ییایمیشستیز

 و است متفاوت هاگونه نیب یکیاکولوژ ماتیتنظ که است واضح
 تنها یاگونه عیتوز یهامدل در Bio-Oracle از استفاده یبرا

 لذا هستند دیمف یاگونه عیتوز ینیبشیپ در هاریمتغ از یبرخ
 عنوانبه خاص گونه کی عیتوز ینیبشیپ در حیصح ریمتغ انتخاب

      شودیم محسوب یسازمدل مراحل نیترمهم از یکی
(Guisan and Zimmermann, 2000 .)براساس توانندیم رهایمتغ 

 یبرا یکیاکولوژ لحاظ از ییهایژگیو چه که متخصصان دانش
 مختلف یهاروش با ای و هستند داریمعن نظر مورد یهاگونه

 ;Austin, 2002) شوند شناخته هاریمتغ نیب یهمبستگ نییتع

Guisan and Zimmermann, 2000  .)روش با مطالعه نیا در که 

  یشناس انوسیاق ییایمیش ستیز یرهای( متغالف

Primary 

Production 

Photosynthetically 

Available Radiation-

Mean 

pH Chlorophyll A-

winmaximum 

Chlorophyll A-

Summaximum 
Chlorophyll 

A-Range 

Chlorophyll 

A-Minimum 

Chlorophyll 

A-Maximum 

Chloroph

yll A-

Mean 
 

 (75/0) رسونیپ ازمون از پس منتخب ییایمیش ستیز یرهایمتغ( ب

pH Chlorophyll A-Summaximum Chlorophyll A-Range Chlorophyll A-Minimum 

 

 یدر مدل حداکثر آنتروپ  ییایمیش ستیز یرهایمتغ تیاهم درصد( ج

pH Chlorophyll A-Summaximum Chlorophyll A-Range Chlorophyll A-Minimum 

7.9 17 27.5 47.6 
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حداقل  یهاریمتغ 0.75 رسونیپ بیضر و یهمبستگ نییتع
 pHو  لیمجموع حداکثر کلروف ل،یکلروف نیانگیم ل،یکلروف

 یمناسب برا تمیالگور کیانتخاب  گریانتخاب شدند. از طرف د
 کنونتا که ونیرگرس متعدد یهاروش به توجه با حضور یاهداده
 ,Guisan and Thuiller) شودیم یتلق مهم اریبس است، شده ارائه

 ینوع که یآنتروپ نهیشیب تمیالگور از حاضر مطالعه در لذا(. 2005
 عیتوز احتمال یابیارز به و است رییادگی نیماش بر یمبتن هیرو

 رهاییمتغ از یناش هایتیمحدود از رمتأث یآنتروپ نهیشیب ریمقاد
 پردازد،یم گونه، یمکان هایعیتوز نحوه بر رگذاریتأث یطیمح

 را نمونه نقطه عیتوز نیترکنواختی روش نیا. است شده استفاده
 یهاتیمحدود به توجه با نهیزمپس یهامکان با سهیمقا در
 ;Graham et al., 2004) زندیم نیتخم هاداده از آمده دست به

Dudik et al., 2004 )پوشش را پراکنش احتمال حداکثر و 
 (. Phillips et al., 2006) دهد یم

 گیرینتیجه. 4

با  یآنتروپ نهیشیحاصل از مطالعه حاضر نشان داد مدل ب جینتا
0.778  AUC= حداقل یهاریدارد و متغ یاعتماد مناسب تیقابل 
به  pH و لیلروفک حداکثر مجموع ل،یکلروف نیانگیم ل،یکلروف

 محسوب حرا ییایمیشستیز یهاپارامتر نیترمهم بیترت
 ییایمیشستیز طینشان داد در شرا جینتا نی. همچنشوند یم

 و کیگابر شده حفاظت منطقه حرا، شده حفاظت منطقه یکنون
 ،یخالص خور ،ینیآذ خور قشم، رهیجز گواتر، جیخل جاسک،

 مرز در یزنگ خور و یلیسما خور ،یاحمد خور ،یآبکوه خور
 پراکنش یبرا یشتریب لیپتانس یکل طوربه کشور جنوب یآب

 یشرق یهیحاش رسدیم نظربه بیترت نیبد. دارند حرا یهاجنگل
 ییباال لیپتانس عمان یایدر یاهیحاش مناطق اغلب و فارس جیخل
 نیا به توانیم یکل طوربه(. 3)شکل  دارند حرا پراکنش یبرا

 مخصوص یاداده یهاگاهیپا از استفاده که کرد اشاره نکته
 یاگونه عیتوز یسازمدل در نینو یگام یآب یهاستمیاکوس

باشند،  SDMکه اگر چنانچه همگام با توسعه  شوندیم محسوب
 در یستیز تنوع حفاظت سطح ارتقاء سبب تواندیم

 .شوند یآب یها ستمیاکوس
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