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چکیده 
Barbatia  decussataجمعیت صدف تابوتی پویایی شناسی (Bivalvia; Arcidae)راوانی طولی هاي فبا استفاده از داده

اکنش قرار گرفت. پراي بندرلنگه، مورد بررسیدر سواحل صخره1391تا شهریور1390برداري ماهانه از مرداد حاصل از نمونه
راي سکونت باین جانور هايلویتها اها و لبه شکافها، قلوه سنگسطح زیرین تخته سنگوابسته به مورفولوژي بستر و غالباً ايدوکفه

47/0متر، ضریب رشد میلی75/57نهایت نمونه، طول بی7064گیري طول صدف و آنالیز فراوانی طولی بودند. با استفاده از اندازه
29/6، طول عمر φ (3/2'یی رشد (، ضریب کارا-29/0) ٠t(گرم، سن در طول صفر38/40)W∞نهایت (وزن بی(در سال)،

ترتیبهزنی بدست آمد. معادالت رشد طولی و رشد وهاي ب(در سال) براي این دوکفه92/0(سال) و مرگ و میر طبیعی 
])٢٩/٠(t+۴٧/٠-e-١[٧۵/۵٧=tL3و])٢٩/٠(t+۴٧/٠-e-1[38/40tW.ضریب محاسبه شدندbزن کل از رابطه طول صدف و و

در با دو اوجل پیوسته(همگون) مثبت براي این گونه بود. الگوي احیاي الروي به شکدهنده الگوي رشد آلومتریک، نشان181/3
انحراف 1:1ز مقدارامشاهده گردید. نسبت جنسی1391تا فروردین 1390و اسفند 1390هاي زمانی شهریور تا مهر ماه فاصله
و نیز طول صدف و وزن تر گوشتTLW=SL٠٠٠١/٠×181/3ايدوکفهداري نداشت. رابطه طول صدف و وزن کل معنی

347/3SL٠٠٠١۵/٠=tWW.محاسبه گردید

Barbatia:کلمات کلیدي decussataپویایی جمعیت، منطقه جزر و مدي، بندر لنگه، خلیج فارس ،
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مقدمه
منابع زیستی خلیج فارس عامل اساسی پیشرفت، تکامل و 

نیمی از سواحل اگرچه تقریباًبقاي این اکوسیستم هستند. 
خلیج فارس در سمت ایران است، اما اطالعات از منابع زیستی و 

و همکاران، Price(اندك استهاي این سواحل نسبتاًزیستگاه
ع زیستی مهم، ترکیب عنوان یکی از منابها بهايدوکفه. )1993

هاي زي (بنتیک) را در بسیاري از محیطاصلی جانوران کف
نقشی مهم در شبکه دریایی و مصبی تشکیل می دهند و داراي 

غذایی، چرخه انرژي اکوسیستم و اتصال بخش پالژیک (شناور) 
، Gosling؛ 2009و همکاران، Herrman(به بنتیک هستند

هاي ساختار و پویایی شاخصه. عملکردهاي مهم فوق به )2003
جمعیت از جمله فراوانی، تراکم، پراکنش، نرخ رشد، بیشینه 
اندازه، طول عمر، مرگ و میر و احیاي الروي این فیلترکنندگان 

زي بستگی دارد. بنابراین محاسبه پارامترهاي فوق به درك کف
ها نقش این جانداران در اکوسیستم، مدیریت و حفاظت آن

هاياخصهش. )Schaffner ،2001وThompson(ردکخواهدکمک
واسطه ارتباطی که با وضعیت فیزیولوژیک و زیستی هجمعیتی ب

، Gosling(گیرنددارند از عوامل محیطی اکوسیستم تاثیر می
ایسه وضعیت پویایی جمعیت و ، لذا مطالعه مستمر و مق)2003

اه این تواند تا حدي ما را از وضعیت زیستگهاي آن میشاخصه
هاي پویایی جمعیت از چنین شاخصهانداران آگاه سازد. همج

جمله پارامترهاي رشد، احیاء و مرگ و میر در درك زیست
برداري، ها جهت بهرهايسازي جمعیت دوکفهشناسی و مدل

و همکاران، Mladineo(مدیریت و حفاظت کاربرد دارند
بسیاري از علیرغم وجود.)2002و همکاران، Peharda؛ 2007

شناختی) و هاي اکولوژیک (بوممطالعات در رابطه با جنبه
ها در سایر نقاط دنیا، در خلیج فارس ايساختار جمعیتی دوکفه

)1995و همکاران، Bosch(هاايبه نسبت تنوع باالي دوکفه
هايگونهشناسی بسیاري از شناسی و بوماطالعات کافی از زیست

و Babaei؛ Niamaimandi ،2012(اي وجود ندارددوکفه
هاي خانواده اياز دوکفهB. decussata. )2010همکاران، 
Arcidaeهاي بیسوس کمک رشتهزي بهصورت کفاست که به

شودها متصل میها و و مرجاندر زیر و درون شکاف صخره
)Bosch ،در خلیج فارس )1995و همکاران .B. decussata

شاخص زیستی مورد توجه باشد، زیرا عنوان یک تواند بهمی
آن )Niem ،1998و Carpenter(پراکنش جهانی این جنس

را مدلی بسیار خوب براي ظرفیت باالي مقاومت در مقابل 
هايايدوکفهسازد. خانواده میفارسخلیجافزایش شوري و دماي 

Arcidae گونه منبع پروتئینی مهمی براي 200با بیش از
عنوان منبع شیالتی معرفی هاي آتی بهدر برنامهانسان هستند و 

). براي )Broom ،1982؛ 2012و همکاران، Zupan(اندشده
B.decussataریزي آتی در راستاي مدیریت و حفاظت برنامه

هاي در سواحل شمالی خلیج فارس نیاز به اطالعات و داده
هاي بوم متوالی از وضعیت پویایی جمعیت و سایر جنبه

باشد. لذا این مطالعه کسب اطالعات از ی این گونه میشناخت
ساختار جمعیت و تخمین پارامترهاي پویایی شناسی جمعیت 

در بندرلنگه از سواحل شمالی Barbatia decussataگونه 
هاي طبیعی این گونه عنوان یکی از زیستگاهرا بهخلیج فارس

کند. دنبال می

مواد و روش ها 
منطقه مورد مطالعه

کیلومتر در امتداد50اي به طولدر منطقهپژوهشاین 
یستگاها4در بندربستانهتا بندرمعلماز بندرلنگهاي صخرهسواحل
، ″´N,″´E)(بندرلنگه)،″´N,″´E(بستانه
,″´Nکوهین(و)″´N,″´E(آبادحسین ″´ E  (

رانهرمزگان در جنوب ای. بندرلنگه از سواحل استان انجام شد
29ساالنه داراي آب و هوایی شرجی با متوسط دماي )1شکل (

گراد)،درجه سانتی10و کمینه48(بیشینه گرادسانتیدرجه 
مترمیلی140متوسط بارندگیودرصد 70متوسط رطوبت نسبی

بانهشر و مد در زداراي دو بار جوهاي آذر تا بهمن) (بین ماه
). IMO:نایراهواشناسی(آمار از سازمان تسمتر ا3روز با ارتفاع 

ي هاهنهمطالعه از انواع پبرداري در این نمونههمه سواحل مورد 
سط پایین تا متوجزر و مدي در معرض امواج، با درجه نسبتاً

دریافت انرژي امواج بودند. بستر این سواحل غالبا سنگی 
،ايدي ماسههاي باالي جزر و ماي و تا حدي در قسمتصخره
اههاي مورد مطالعه ریز زیستگاهاي بود. در ایستگاهصخره

)micrihabitates(شامل قلوه سنگ و پاره سنگ)cobble ،(
rock()، سنگفرش سنگیboulder(سنگتخته platform ،(

creviceشکاف( or crack()و حوضچه جزر و مديtidal pool (
اي رات حضور دوکفهشدند که موقعیترتیب حضور دیده میبه

کردندها فراهم میدر زیر بسترهاي سنگی و یا درون شکاف
). 2( شکل
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برداري روش نمونه
تا شهریور 1390اي، ماهانه از مرداد هاي دوکفهنمونه

آباد و کوهین در چهار ایستگاه بستانه، بندرلنگه، حسین1391
متر با 100و در هر ایستگاه از دو ترانسکت با فاصله حداقل 

طور چهار تکرار در سه سطح  باال، میان و پایین جزر و مدي به
متر مربع) در زمان 25/0تصادفی توسط کوادرات با مساحت (

آوري هاي جمع). نمونه1(شکلآوري شدندحداکثر جزر جمع
هاي مخصوص به آزمایشگاه منتقل شدند. شده در پالستیک

اي بندرلنگه در شمال خلیج فارسها) در سواحل صخره(دایرهبردارينههاي نموایستگاه: 1شکل

اي مورد مطالعهکوهین یکی از سواحل صخره:2شکل
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مطالعات آزمایشگاهی
) 3(شکل B. decussataاي هاي دوکفهدر آزمایشگاه نمونه

پس از تمیز شدن، جداکردن موجودات چسبیده به سطح پوسته 
هاي بیسوس موجود در شکاف بیسوس و رشتهها، جدا کردنآن

؛ 1995و همکاران، Bosch(شناسایی توسط کلیدهاي تخصصی
Oliver ،1992(ها به تفکیک محل ، شمارش شدند و تعداد آن

) عقبی-جلوییفاصلهحداکثرسپس طول صدف (برداشت ثبت شد.
گیري و متر اندازهمیلی01/0توسط کولیس دیجیتال با دقت 

ها ابتدا توسط پارچه خشک ايدید. جهت توزین، دوکفهثبت گر
گرم 001/0شدند و وزن کل توسط ترازوي دیجیتال با دقت 

گیري شد. گوشته نرم از پوسته توسط اسکالپل جدا و وزن اندازه
53تا 19ها در فاصله طولی ايگیري گردید. دوکفهآن اندازه

هاي کشنده همتر از ناحیه لوال به کمک بریدن ماهیچمیلی
)adductor muscle( باز شدند و به کمک تهیه اسمیر

40میکروسکوپی تازه در زیر میکروسکوپ نوري با بزرگنمایی 
تعیین جنسیت شدند. اسمیرهاي میکروسکوپی که داراي 

عنوان ماده و اسمیرهایی که داراي هاي بزرگ بودند بهاووسیت
(اسپرم) بودند به دار و متحركهاي کشیده، کوچک، تاژكسلول

زمان عنوان نر مشخص شدند. این مشاهدات توسط مشاهده هم
و Power؛ Soltani ،2011و  Hamdani(رنگ گناد کامل شد

ها با رنگ قرمز و نرها ماده).Gosling ،2003؛ 2004همکاران، 
با رنگ کرم و تا حدي روشن گناد تشخیص داده شدند. 

پس از جدا کردن گوشتهB. decussataخلی پوسته  نماي خارجی و دا:3شکل 

هاي آماريها و روشتجزیه و تحلیل داده
له صورت ماهانه و در فاصاي بههاي طول صدف دوکفهداده
) Kو L∞(بندي شدند. پارامترهاي رشدمتر گروهمیلی2طبقاتی

FiSATافزارينرمبرنامهدر ELEFAN Iاز روشاستفادهبا  II
ه صورت معادل) بهVBGF(اسبه شدند. معادله رشد برتالنفیمح

.)Venema ،1998و Sparre؛ King ،2007() استفاده شد1(

Lt = L∞ [١ - e –K (t-t٠)] (1)
: Kنهایت، : طول بیt ،∞L: طول در سنtLدر این معادله: 

اي : سن فرضی که در آن طول دوکفه٠tضریب رشد ساالنه، 
فر است. ص

)2ه (اي با استفاده از معادلارتباط میان سن و وزن دوکفه
.)Venema ،1998و Sparre؛ King ،2007(بررسی شد

Wt= W∞ [١-e–K (t-t٠)] ٣ (2)
وزن W∞و tسن اي دروزن کل دوکفه:tWدر این معادله: 

شوند.نهایت تعریف میبی
) به کمک روش باتا چاریا با cohorts(نسهاي همگروه

ا از یکدیگر جد2) بزرگتر از SIتوجه به شاخص جداسازنده (
). Venema ،1998و Sparreشدند (

) حاصل از این مطالعه با سایر Kو L∞(هاي رشدشاخص
) 3صورت زیر (به´Φمطالعات از طریق آزمون فاي پریم مونورو
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. )Munro ،1984و Pauly(مقایسه شدند

Φ´ =Log K + LogL∞ (3)
شاخص کارایی رشد است.´Φدر این معادله 
) استفاده شد4از فرمول تجربی پائولی(٠tبراي محاسبه 

)Pauly ،1979(.

Log (-t٠) = -/ –  log L∞ - log k (4)
) بررسی شد5وزن از معادله نمایی(رابطه طول صدف و

)King،2007(  .

)5     (bW= aL
:  طول صدف، L: وزن بر حسب گرم، Wکه در این رابطه: 

a مقدار ثابت (فاکتور شرایط) و :b شیب (: نماي معادله توانی
خط) است.

بطه محاسبه شده در راbبا استفاده از تست پائولی میزان 
اي نسبت به میزان مورد انتظار طول صدف و وزن کل دوکفه

. )Pauly ،1983() آزمون گردید6استفاده از رابطه () با 3(

t= X x  (6)
در این رابطه :که 

:Sd ln SL انحراف معیار لگاریتم طبیعی طول صدف
ل : انحراف معیار لگاریتم طبیعی وزن کSd lnWمتر)، (میلی
ورتباط طول صدف : شیب منحنی حاصل از اbاي (گرم)، دوکفه

ضریب همبستگی میان طول صدف و :rاي، وزن کل دوکفه
ده شمحاسبه t: تعداد نمونه هستند. چنانچهnاي و وزن دوکفه

د کوچکتر باشn-با درجه آزادي )tجدول(tاز این فرمول از 
ود.رشد ایزومتریک و اگر بزرگتر باشد رشد آلومتریک خواهد ب

) با استفاده از معادله Mیعی (محاسبه مرگ و میر طب
.)Pauly ،1980() انجام شد7تجربی پائولی به شرح زیر(

Log M = -/ – LogL∞ +

LogK +  LogT  (7)

میانگین Tنرخ مرگ و میر طبیعی و Mدر این معادله: 
برداري است. میانگین دماي سطحی ساالنه در منطقه نمونه

هانه صورت ماگراد بود که بهدرجه سانتی5/28ساالنه دماي آب 
گیري شد. و در زمان مد اندازه

) حاصل شد8طول عمر (سن ماکزیمم) از رابطه (
)Herrmann ،2009 ؛King ،2007(.

(8)
95دهنده نشانL%طول عمر و maxtدر این معادله 

برداري دوره نمونهول صدف ثبت شده در درصد حداکثر ط
هستند.

نتایج 
پراکنش، رشد و فراوانی طولی 

در زیر اي مرتبط با مورفولوژي بستر عموماًپراکنش دوکفه
) cobblesها (سنگها و پارهسنگقلوه)،boulders(هاسنگتخته

) به شکل چسبیده crevices or crackها (و نیز درون شکاف
) مشاهده byssusهاي بیسوس (ین به کمک رشتهبه سطح زیر

منحنی توزیع فراوانی طولی ساالنه با استفاده از طول گردید. 
متر نشان داد که طول میلی2هاي در گروه7064صدف
2متر متغیر و تقریبا داراي میلی93/53تا 21/2از ايدوکفه

با متر است. افراد میلی30و 19هاي طولی اوج در میانگین
1از ترکم،مترمیلی50متر و باالتر از میلی7طول کمتر از 

درصد 4/99درصد  جمعیت و افراد بین این دو دامنه در حدود 
). 1و جدول 4شکل(جمعیت را تشکیل می دهند
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)7064)(تعداد=1390-91درسواحل بندرلنگه (سال B. decussataاي ی ساالنه براي دوکفهلتوزیع فراوانی طونمودار: 4شکل 

)1390-91درسواحل بندرلنگه (سال B. decussataاي دوکفههاي طول مقایسه آماره:1جدول
واریانس انحراف معیار خطاي معیار±متر)(میلیمیانگین طول 

متر)(میلیحداکثر
طول 

متر)(میلیحداقل تعداد ایستگاه

88/96 84/9 23/0±34/22 93/53 17/5 1798 حسین آباد
55/36 04/6 13/0±35/31 27/51 91/3 2229 کوهین
71/76 76/8 38/0±91/22 06/47 21/2 529 لنگه
84/84 21/9 18/0±40/25 73/53 48/4 2508 بستانه

طول صدف و0647اطالعات حاصل از زیست سنجی 
دامنهوصدفطولدامنه اي نشان داد کهوزن دوکفه2605
و مترمیلی93/53تا 21/2ازترتیب هاي بدوکفهکل وزن 
و معادله رشد با منحنی.گرم متغیر بود36/38تا 055/0

نشان داده5شکل در کلو وزنصدف ارتباط طولاستفاده از
= 181/3SL٠٠٠١٠٢/٠TLWنمایی هايشده است. معادله

)001/.≤P 2605؛=N ٢=97/0؛R(براي نمایش ارتباط طول
)٢R=93/0؛ N=2448؛ P≥./001(و نیزو وزن کلصدف

347/3SL٠٠٠١۵/٠=tWW = براي ارتباط طول صدف و وزن تر
طول صدف و SLت. در این معادالندمحاسبه گردیدگوشته 
TLWوtWW اي دوکفهو وزن تر گوشتهوزن کلبترتیب
در معادله a ،0001/0ضریبو b ،181/3شیب خطاست. 

97/0تگی ضریب همبسنمایی وزن کل محاسبه گردیدند.

دار میان وزن کل وطولدهنده ارتباط قوي و معنینشان
دار را بین مقداريمعنیپائولی اختالف tاست. آزمونايدوکفه

درصد نشان 95در سطح 3و عدد )b)181/3محاسبه شده
دهنده الگوي رشد همگون که نشان)t=56/16؛ P≥05/0(داد

ینطقه مورد مطالعه ماي در مدوکفه(آلومتریک) مثبت براي
. باشد
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وزن کل):TLWطول صدف و:SL()1390-91درسواحل بندرلنگه (سال B. decussataاي نمودار رابطه طول صدف و وزن کل دوکفه: 5شکل 

ترهاي هاي طولی و پارامبا استفاده از توزیع فراوانی داده
فان، منحنی رشد) بدست آمده در برنامه الKو L∞(رشد

رسم 7و 6هاي شکلهاي همزاد) در ها (گروهکوهورت
گردید. 

)1390-91درسواحل بندرلنگه (سال B. decussataاي مقایسه توزیع فراوانی ماهانه طول صدف دوکفهنمودار : 6شکل 

حل درسواELEFAN Iهاي رشد در برنامهبا منحنیB. decussataي ادوکفهتوزیع فراوانی طولی بازسازي شده : نمودار 7شکل 
ها هستند)هاي سیاه و سفید بترتیب نمایش دهنده انحراف مثبت و منفی از میانگین رشد کوهورتمیله()1390-91بندرلنگه (سال 

وزن (گرم)

TLW = ٠/٠٠٠١SL٣/١٨١

R² =٠/٩٧, n=٢۶٠۵, p ٠/٠٠۵

٠

۵

١٠

١۵

٢٠

٢۵

٣٠

٠ ٢٠ ۴٠ ۶٠
متر)طول صدف (میلی

≤
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1کمک روش الفاندر تخمین پارامترهاي رشد به
)ELEFAN I(نهایتمقادیر طول بی)∞L(ضریب رشد) وK (
درسال براي منطقه مورد47/0متر و میلی75/57ترتیب هب

) به کمک رابطه ٠t(دست آمد. سن در طول صفرمطالعه به
(فاي ´Φسال و شاخص ضریب رشد 29/0تجربی پائولی 

به محاس2/3پریم مونرو) براي پارامترهاي رشد محاسبه شده، 
گردیدند. 

بینی و حداکثرطول پیشحداکثر طول صدف مشاهده شده 
متر میلی51/56و 55ترتیب هبB. decussataشده براي 

درصد اطمینان، دامنه براي 95) با 8شکل (محاسبه گردیدند
دست آمد. همتر بمیلی5/58تا 52/54طول نهایی 

)1390-91درسواحل بندرلنگه (سال B. decussataاي دوکفهبینی شده براساس مقدار نهایی براي دار حداکثر طول پیشنمو: 8شکل 

با استفاده از آنالیز روش پیشرفت مدها 
)Modal Progression Analysis توسط روش باتاچاریا (
)Bhattacharyaمتر در ماه میلی61/13اي بین ) طول دوکفه

هايبا شاخص91متر در ماه خرداد میلی6/51تا 90شهریور
با بخش مشخص شد.) رضایتseparation index(جدا کننده

4ماه، 8کوهورت طولی در 3استفاده از این روش عموماً
5ماه و 2کوهورت طولی در 2ماه، 3کوهورت طولی در 
ترین تعداد ماه مشاهده گردیدند. بیش1کوهورت طولی در 

ترین تعدادعدد) و کم12(91سن در بهار سال هاي همگروه
عدد) مشاهده گردید. 8(1390ییز سن در پاهاي همهگرو

تفکیک شد که 1391گروه سنی در خرداد 5حداکثر 
هاي ساالنه هستند.دهنده کوهورتنشان

07/6تا37/0از B. decussataدامنه سنی دوکفه اي 
رار تر قهاي سنی جوانتر افراد در گروهسال متغیر بود. بیش

ن سال تخمی29/6العه اي در این مطداشتند. طول عمر دوکفه
اي منحنی ارتباط طول صدف و سن دوکفه9شکل زده شد. در 

ب (ضریبا استفاده از پارامترهاي رشد برتالنفی محاسبه شده
متر) ترسیم میلی75/57نهایت در سال و طول بی47/0رشد

د ي رشمعادله رشد برتالنفی با استفاده از پارامترهاشده است. 
شرح زیر تعریف گردید:بهB. decussataبراي 

])٢٩/٠(t+۴٧/٠-e-٧]١۵/۵٧=tL
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٠

١٠

٢٠

٣٠

۴٠

۵٠

۶٠

٠ ٢٠ ۴٠ ۶٠ ٨٠

)1390-91درسواحل بندرلنگه (سال B. decussataاي دوکفهمنحنی رشد فون برتالنفی بر اساس سن و طول براي مودار: ن9شکل 

از رابطه وزن B. decussataوزن بی نهایت براي دوکفه اي 
پارامترهايگردید. با استفاده از محاسبه38/40طول صدف، -کل

ارتباط )=W,۴٧/٠K∞=٣٨/۴٠(شدهرشد برتالنفی محاسبه 

(شکل صورت رابطه زیر تعریف شداي بهوزن کل و سن دوکفه
10(.

٢٩/٠([٣(t+۴٧/٠-e-٣٨/٤٠]١=tW

)1390-91در سواحل بندرلنگه (سال B. decussataاي دوکفهزن کل براي ارتباط سن و ونمودار: 10شکل 

احیاي الروي و مرگ و میر 
در B. decussataاي الگوي احیاي الروي براي دوکفه

صورت برداري در منطقه مورد مطالعه بهماه نمونه14طول 

درصد) 35(مهر ماه–پیوسته و با اوج در فواصل زمانی شهریور 
شکل (درصد) مشاهده گردید5/42(فروردین ماه–داسفنو

11 .(

متر)طول صدف(میلی

)اه(مسن

)مرگ(وزن

)ماه(سن
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)A(91) تا مردادS(90از شهریوردر طول دوره مطالعه B. decussataاينمودار احیاي الروي دوکفه: 11شکل 

مرگ و میر طبیعی این گونه با در نظر گرفتن ضریب 
28و5اي (متوسط ساالنه دماي آب سطحی سواحل صخره

نهایت و ضریب رشد محاسبه شده، گراد) و طول بینتیدرجه سا

هاي زیستی شاخصه2در جدولسال حاصل شد. در 92/0
در سواحل بندرلنگه که در B. decussataايجمعیت دوکفه

اند. این تحقیق حاصل شد، نشان داده شده

)1390-91(سال در سواحل بندرلنگهB. decussataايهاي ساختار جمعیت دوکفهشاخصه:2جدول
Barbatia decussataشاخصه جمعیت

متر)نهایت (میلیطول بی75/57
ضریب رشد(در سال)47/0
شاخص کارایی رشد(فاي پریم مونورو)2/3
مرگ ومیر طبیعی (در سال)92/0

سن نسبی (سال) دامنه07/6-37/0
عمر(سال)طول6/29

متر)(میلیصدفطولدامنه93/21-53/2
دامنه وزن کل (گرم)0/38-055/3

اندازه نمونه7064

نسبت جنسی 
Barbatiaاي تعیین جنسیت دوکفه decussata نشان داد

متر تعیین جنسیت براي هر دو میلی19در طول صدف باالتر از 
جنس نر و ماده با استفاده از رنگ گناد و تهیه اسمیر 

اي بررسی دوکفه735پذیر است. از مجموع میکروسکوپی امکان
) و 53%(اي مادهدوکفه303)، 47%(اي نردوکفه343شده، 

نسبت جنسی از مقداراي غیر قابل تشخیص بودند.دوکفه89

χ=٠/P,۴۶≥./05(نداشتداريمعنیماده) انحراف -( نر1:1
df=,() پراکنش فراوانی طول صدف 12شکل . در )3جدول

ها دهنده تغییرات افزایشی تعداد مادهبا توجه به جنسیت، نشان
13شکل و کاهشی تعداد نرها با افزایش طول صدف است. در 

اندازه ییرات نسبت جنسی (ماده به نر و نر به ماده) با افزایشتغ
طول صدف مقایسه شده است که روند کاهشی نسبت نر به 

شود.زایشی نسبت ماده به نر مشاهده میماده و روند اف
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)1390-91در سواحل بندرلنگه (سال B. decussataاي دوکفهبراي بررسی تفاوت در نسبت جنسیکاي اسکورمونزنتایج آ:3جدول
نسبت جنسی آماره

458/0 ns کاي اسکور
1 درجه آزادي
499/0 Asymp. Sig.

)p<٠/٠۵٭;p<٭٭٠/٠١;p<٭٭٭٠/٠٠١;:ns( فاقد معنی

٠٪
١٠٪
٢٠٪
٣٠٪
۴٠٪
۵٠٪
۶٠٪
٧٠٪
٨٠٪
٩٠٪
١٠٠٪

<٢
٠
٢٠
-٢٢
٢٣
-٢۴
٢۵
-٢۶
٢٧
-٢٨
٢٩
-٣٠
٣١
-٣٢
٣٣
-٣۴
٣۵
-٣۶
٣٧
-٣٨
٣٩
-۴٠
۴١
-۴٢
۴٣
-۴۴
۴۵
-۴۶
۴٧
-۴٨
۴٩
-۵٠
۵١
-۵٢

صد) 
در

  ) 
 نسبی

نی
اوا

ر
ف

خص  نامش
ر ن
اده م

)1390-91در سواحل بندرلنگه (سال B. decussataاي دوکفهبراي پراکنش فراوانی طول صدف با توجه به جنسیتنمودار : 12شکل 

)1390-91در سواحل بندرلنگه (سال B. decussataاي (ماده به نر و نر به ماده) دوکفهیرات نسبت جنسیتغینمودار: 13شکل 

بحث 
.B) براي kدر مطالعه حاضر مقدار ضریب رشد ( decussata

ي هادر سال تخمین زده شد که قابل مقایسه با سایر گونه47/0

هايايبراي دوکفهkاي خلیج فارس است. مقدار دوکفه
Pinctada radiata (pteriidae)و همکاران مطالعه اجاللی در

Circenita callipyga، 97/0) در سواحل جزیره الوان1386(

(veneridae) در مطالعهNabavi وGhotbeddin)2007( در

٠

١

٢

٣

۴

۵

۶

٢٠
-٢٢
٢٣
-٢۴
٢۵
-٢۶
٢٧
-٢٨
٢٩
-٣٠
٣١
-٣٢
٣٣
-٣۴
٣۵
-٣۶
٣٧
-٣٨
٣٩
-۴٠
۴١
-۴٢
۴٣
-۴۴
۴۵
-۴۶

ماده بھ نر
نر بھ ماده

متر)طول صدف(میلی

نسبت جنسی (درصد)

متر)طول صدف(میلی
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Solen dactylus، 18/0سواحل هندیجان  (Solenidae) در
در سواحل بندرعباس )2009(و همکارانSaeediمطالعه 

Amiantis umbunella، 28/0تا 27/0 ( veneridae) در
در سواحل بندرعباس )2010(و همکارانSaeediمطالعه 

Solen brevisو 29/0تا 28/0 (Solenidae)، در مطالعه
Niamaimandi)2012دست آمده هب7/0سواحل بوشهر ) در
سبه شده در مطالعه حاضر از میانگینامحKاست. در مجموع

AnadaraهجملازArcidaeهاي خانوادهبراي سایر گونه37/0

هاي موجود در ). تفاوت4(جدول در سایر نقاط دنیا باالتر است
هاي اکولوژیکنهایت و ضریب رشد متاثر از تفاوتطول بی

)King ،2007(ها به ، تفاوت در گونه، پاسخ متفاوت گونه
هاي فردي، اقلیم و طول و عرض تغییرات محیط، تفاوت

ست. افزایش شوري و ا)2010و همکاران، Saeedi(جغرافیایی
بسته، موجب ایجاد دماي خلیج فارس به علت شرایط نیمه

شود. بنابراین تفاوت شرایط سخت و تاثیرگذار بر جانداران می
در خلیج فارس نسبت به سایر B. decussataضریب رشد براي 

تواند طبیعی باشد. اگر چه مقدار مناطق با شرایط متعادل می
∞L)75/57متر گزارش شده توسطمیلی60کثر ) به طول حدا
)Bosch ،؛ 1995و همکارانOliver ،1992 (براي

B. decussata نزدیک است، اما این مقدار در مقایسه با
Arcidaeهاي خانوادهايدوکفهمتر براي سایرمیلی70میانگین

). تحت تاثیر 4(جدولتر برخوردار استاز مقدار پایینتقریباً
کاهش L∞افزایش و Kفزایش متابولیسم میزان افزایش دما و ا

باالتر . )Pauly ،1983؛ Venema ،1998و Sparre(یابدمی
در این B. decussataبراي L∞تر بودن و پایینKبودن 

در سایر مناطق Anadaraمطالعه نسبت به میانگین آن براي 
اي آب در خلیج فارس مربوط باشد.تواند به باالتر بودن دممی

Arcidaeهاي مختلف خانواده هاي رشد براي گونهپارامتر:4جدول 

منبع K
(در سال )

L∞

( مترمیلی )
T٠

(سال)
Φ´ شاخص

کارایی رشد برداريمحل نمونه گونه

 ،1985 Broom 62/001/1 415/53  015/3263/3 مالزي A. granosa

مطالعه حاضر 47/0 5/56 29/0 33/3 خلیج فارس B. decussata

 ،1988 Narasimham 46/0 4/73 4/0  اقیانوس هند A. rhombea

Mcgraw ،2001و همکاران 45/0 5/57  173/3 ویرژینیا آمریکا A. ovalis

Sahin ،1999و همکاران 37/0 24/77 103/0 32/3 دریاي سیاه A. corena

Lucero ،2012و همکاران 33/0-26/0 26/8877/89 0556/0  اقیانوس آرام (اکوادور) A. tuberculosa

Stern-PirlotوWolff ،
2006 14/0 15/63  75/2 اقیانوس آرام A. tuberculosa

Wolff ،1987و همکاران 09/0 77  727/2 موریتانی A. senilis

، King(یابدافزایش سن کاهش میسرعت رشد آبزي با
شود در العه حاضر هم دیده میکه در مط. همچنان)2007

ده هاي جوان و مسن قابل مشاهابتداي مطالعه، تفکیک کوهورت
تري هاي جوان با سرعت بیشجا که کوهورتاست. اما از آن

تر هاي مسنکنند از لحاظ طول صدف به کوهورترشد می
توان دید.ها را میترکیب شدن آننزدیک شده و نتیجتاً
در ) فاي پریم مونرو(´Φرایی رشدهاي کامقایسه شاخص

هاي مختلف از طریق آزمون مونرو هاي متفاوت در زمانزیستگاه
هاي متفاوت این عدد دهد که در زیستگاه) نشان می4(جدول 

به یکدیگر نزدیک و داراي Arcidaeبراي اعضاي خانواده 
محاسبه شده براي 2/3مقدار فاي پریماختالفات جزئی است. 

B. decussata،به مقدار گزارش شده نزدیکدر این تحقیق
هاي دیگر خانوادهو بعضی گونهAnadara tuberculosaبراي 

Arcidaeجا که این از آن).4ست (جدول ا3/3تا 7/2دامنهدر
تواند ابزاري براي مقایسه پارامترهاي رشد در شاخص می

صحت پارامترهاي رشد)،Vakily ،1992(ها باشدايدوکفه
تقریبا مشابهه تا حد ´Φدست آمده در این تحقیق با توجه به هب

توان را می´Φاختالفات اندك در مقدارزیادي قابل تایید است. 
هاي محیطی لی مانند جمعیت، زیستگاه و استرسبه عوام

هاي محیطی متنوعی بر نرخ رشد دو فاکتورمربوط دانست. 
(استغراق)، سط آبها تاثیر دارند. زمان پوشیدگی توايکفه

، Baileyو Chase(موقعیت جزر و مدي و فراهم بودن غذا



1392زمستان ، 4، شماره پنجمسال فصلنامه علمی پژوهشی محیط زیست جانوري               

97

بر گذارند. از موارد مهمی هستند که بر رشد تاثیر)1999
خالف مطالعات قبلی که به اثر معکوس شرایط سخت خلیج 

و McClanahan(فارس بر رشد جانداران دریایی اشاره دارند
و Price؛ 1995و همکاران، Bosch؛ 2000همکاران، 
و Saeedi، نتایج این تحقیق در تایید پژوهش)1993همکاران، 
حاکی از مساعد )2012(Niamaimandiو )2010(همکاران

نرمتنان در خلیج بودن نسبی شرایط رشد و تولیدمثل براي 
هاي همراه وزش بادي مناسب و مفید بههافارس است. جریان

مواد آلی غذایی و فصلی موجب مخلوط شدن آب و افزایش
ها در شمال خلیج ايفراهمی فیتوپالنکتون جهت تغذیه دوکفه

.  )2010و همکاران، Saeedi(شودفارس می
ها ايمطالعات اندکی بر روي ارتباط میان ابعاد و وزن دوکفه

و همکاران، Babaei(در شمال خلیج فارس انجام شده است
قوي میان طول نسبتاً. مطالعه حاضر نشان داد ارتباط )2010

نمایی وجود دارد. منحنیB. decussataصدف با وزن کل در 
افراد کوتاه، سبک و دهد که عموماًارتباط وزن و طول نشان می

هستند. یعنی با افزایش طول و سن افراد افراد طویل، سنگین
شوند. اگر افرادي با سن یکسان و یا طول یکسان، تر میسنگین

دهنده تاثیر شرایط شوند، نشاناوت مشاهده میداراي وزن متف
اي و یا تغییرات در مختلف فیزیولوژیک مانند تولیدمثل دوکفه

شرایط محیطی مانند دما و غذا است. رشد ماهانه غیرخطی 
دار پس از مرحله اسپات و چسبیدن به طول وزن به شکل ادامه

ول و وزن بستر تا مراحل باالي رشد ادامه دارد. نتایج ارتباط ط
.Bايدوکفهتواند در دهد که طول صدف مینشان می decussata

تخمین زننده خوبی براي وزن در مطالعات مربوط به تخمین 
.Bنتایج ارتباط میان طول و وزنباشد.تولیدوبیوماس decussata

جمله ها ازايشبیه مطالعات دیگر بر روي سایر دوکفه
Dreissena polymorpha وD. bugensis)Dreissenidae (

)RossوLim ،1994( ،Chamelea gallina )Veneridae (
)Deval ،2001( ،Pinctada margaritiferaوP. maxima

)Pteriidae ()Yukihira ،1998و همکاران( ،Marcia opima

)Veneridae()Suja وMuthiah ،2008( ،Polymesoda erosa

)Corbiculidea()Giminاستفاده از است.)2004، و همکاران
طول براي محاسبه وزن مستلزم همبستگی قطعی بین 

بینی پارامترهاي طول و وزن است. در واقع محقق قبل از پیش
وزن به کمک  طول باید از همبستگی قطعی بین این دو پارامتر 

، Limaو Ross؛ 2004و همکاران، Gimin(مطمئن باشد
ها براي محاسبه ايفهدر دوک. طول صدف معموالً)1994

گیرندبیوماس و تولید ثانویه مورد استفاده قرار می

)Gimin ،؛ 2004و همکارانRoss وLima ،1994 ؛Smit و
VanHeel ،1992 .(

تواند اي میاین دوکفهبنابراین در مطالعات آینده طول صدف
براي تخمین وزن کل و وزن گوشته با استفاده از معادالت 

در زمان کوتاه حتی در محیط مورد استفاده قرار حاصل شده 
گیرد. 

رار ق5/3و 5/2در بسیاري آبزیان معموال بین bضریب رشد 
، King((همگون) استباشد رشد ایزومتریک3دارد و وقتی 

اي) در این تحقیق براي دوکفه181/3(bضریب .)2007
B. decussata باالتر و حاکی از رشدآلومتریک3از عدد

bباشد. ضریباي در منطقه مطالعه می(ناهمگون) مثبت دوکفه
Anadaraهاي براي گونه (Arcidae))Sahin ،و همکاران

در این bمتغیر است و ضریب 295/3و 286/2بین ) 1999
دهنده تواند نشانمطالعه در همین دامنه وجود دارد و می

خانواده هاي با سایر گونهB. decussataشباهت الگوي رشد 
Arcidaeباشد

طول عمر یک آبزي تحت تاثیر میزان ضریب رشد و سن در 
که طول عمر محاسبه شده حدود ) است. با این٠t(طول صفر

هاي همسن در روي سال است، اما حداکثر تعداد گروه3/6
تواند به علت عدد است. این موضوع می5تاچاریا منحنی با

ها در این آبزي شدن آنهاي همسن و مخفی همپوشانی گروه
بارباتیا در این . طول عمر محاسبه شده)King ،1995(باشد

تر است به کوتاهArcidaeهاي پژوهش در مقایسه با سایر گونه
سال در سال Arca noae16عنوان نمونه طول عمر براي گونه 

Anadara، )2002و همکاران، Peharda(در دریاي آدریاتیک

tuberculosaسال25احل کاستاریکا در سو)Stern-Pirlot و
Wolff ،2006( ،Anadara semilis30 سال در سواحل

Anadara broughtonii، )1987و همکاران، wolf(موریتانی

) Olifirenko ،2001و Gabaev(سال45در جنوب روسیه 
) گرمسیري(تروپیکالهاي ساکن سواحل گزارش شده است. گونه

گرمسیري) داراي نرخ رشد و مرگ و میر نیمه(تروپیکالو ساب
) temperate(تر نسبت به مناطق معتدلهباالتر و طول عمر کوتاه

Donax hanleyanusايکه براي دوکفهچنانباشند، هممی

؛2009و همراهان، Herrmann(این موضوع مطرح شده است
Cardoso وVeloso ،2003(تر براي. بنابراین طول عمر کوتاه

گرمسیري خلیج تواند به موقعیت نیمهبارباتیا در این مطالعه می
و متوسط دماي باالي آب مربوط باشد. طول عمر کوتاه فارس

در 7/0متر و ضریب رشد میلی120بیشینه(طول سال6/4
(Solenidae)ايسال) دوکفه Solen brevis در سواحل شمال
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بودن طول عمر ترو پایین)Niamaimandi ،2012(فارسخلیج
تواند به توجیه اي در مقایسه با سایر نقاط دنیا میاین دوکفه

کمک کند. B. decussataبراي طول عمر پایین این تحقیق 
در منطقه مورد مطالعه برداشت B. decussataاي دوکفه

شیالتی نداشت، بنابراین فقط مرگ ومیر طبیعی این گونه 
) براي 92/0باال (نسبتاًتخمین زده شد. مرگ و میر طبیعی 

اي در سواحل هاي مرده دوکفهاي با مقدار زیاد پوستهدوکفه
خصوص بعد از حرکت توده ماسه بر ساحل تا همورد مطالعه ب

دهنده غیرپایدار و ناامن حدي قابل پیش بینی و به نوعی نشان
میر اي در دوره مطالعه است. مرگ وشدن موقعیت دوکفه

Pinctadaن مطالعه، به مقدار آن براي محاسبه شده در ای

radiata نزدیک 1386(اجاللی و همکاران، 21/1با مقدار (
تواند مرتبط به است. یکی از دالیل احتمالی نزدیک بودن، می

ها با استفاده از ها در چسبیدن به صخرهرفتار مشابهه آن
تواند به علت شرایط بیسوس باشد. مرگ و میر طبیعی می

، Gulland(دما، شکارچیان و عوامل انسانی باشدمحیطی، 
تا حداکثر 20. دماي آب در مطالعه اخیر از حداقل )1991

و دماي هوا در منطقه جزر و مدي از گراد سانتیدرجه 5/35
متغیر بود. این نوسان گرادسانتیدرجه2/39تا 8/13میزان 

چناند همتواند بر مرگ و میر این گونه تاثیرگذار باشدمایی می
در Solenاي میر دوکفهکه یکی از عوامل مهم موثر بر مرگ و

، Niamaimandi(سواحل بوشهر، افزایش دما عنوان شده است
Circenitaاي ونوس با نام علمی . برداشت سنتی دوکفه)2012

sp.(Veneridae) توسط مردم محلی در سواحل مورد مطالعه
میر به علت واژگون کردن وتواند یکی از عوامل دیگر مرگمی

هم ریختن زیستگاه طبیعی این ها و بهها و پاره سنگقلوه سنگ
هاي مختلف انسانی از جمله ساخت و اي باشد. فعالیتدوکفه

ها و استفاده ها و سنگساز سواحل، واژگون کردن صخره
عنوان عوامل کاهنده شانس اقتصادي و تفریحی از سواحل را به

ها بر پهنه جزر و مدي سواحل باشنديابقاي دوکفه
)Robinson وRichardson ،1998 ؛Griffiths وBranch ،

).Robertson ،1992و Eleftheriou؛ Addessi ،1994؛ 1997
اي هاي دوکفهتوانند چسبیدن الروهاي شدید ساحلی میجریان

بر را به کمک بیسوس در مرحله اسپات محدود کند و نتیجتاً
وي موثر باشد. از فاکتور مهم موثر بر پراکنش طوفان احیاي الر

ها سنگها و تکهسنگها و قلوهدنبال آن واژگون شدن سنگهو ب
است. سواحل خلیج فارس تحت وزش بادهاي غالب معروف به 

هستند که در فواصل زمانی از سمت شمال غرب "باد شمال"
ن در محور خلیج فارس به سمت شرق در حال وزش است. ای

نوع باد موجب ایجاد امواج ساحلی و حرکت رسوب و ماسه در 
، Seiboldو Purser(گرددگذاري میطول ساحل و رسوب

گذاري ماسه در مطالعات دیگر استرس ناشی از رسوب) 1973
زا براي جاندارن مورد تاکید قرار عنوان یک عامل استرسبه

تشو و حداقل از سه روش دفن و خفه شدن، شس.گرفته است
فرسایش و تغییر در خصوصیات فیزیکی بستر جانداران ساکن 

گذاري سواحل جزر و مدي مورد تهدید استرس ناشی از رسوب
دوره این پژوهش طول . در )Airoldi ،2003(ماسه هستند

هاي صخرهنها بر ساحل و پوشیده شدماسهمدامحرکت
رقابت . در چند سال اخیرمشاهده گردیدها ساحلی توسط ماسه

داف نظامی، ههاي جهت اها و اسکلهبر سر ساختن موج شکن
و تا حدي شیالتی در سواحل بندرلنگه رو به آب شیرین کن

تواند بر حرکت ها میساخت این نوع سازهازدیاد است. احتماالً
گذاري در سواحل کمک طبیعی امواج تاثیرگذار بوده و به رسوب

فیزیک موج در این سواحل هاي کند که نیازمند تحقیق جنبه
است. 

ها از ها در دامنه وسیعی از حالتايجنسیت دوکفه
مافرودیت مشاهده هاي مختلف هردوجنسی کامل تا حالت

ها اي. اکثر دوکفه)2007و همکاران، Mladineo(شودمی
ها مساوي تعداد نرها و مادهدوجنسی (نر و ماده جدا)، و معموالً

، Morton؛ Gosling ،2003؛ 2011اران، و همکClaude(است
کند جنسیت افراد جوان اي رشد میکه دوکفهچنان. هم)1991

و Claude(کندجهت نر شدن یا ماده شدن تغییر میدر 
مطالعه حاضر براي در1:1نسبت جنسی . )2011همکاران، 

Arcidaeهاي خانواده با سایر گونهB. decussataاي دوکفه
نسبت جنسی )2013و همکاران (Belloاست. قابل مقایسه

در دریاي Arca noae (Arcidae)اي را براي دوکفه1:1
آدریاتیک همراه با وضعیت پروتاندریک (ابتدا نر و سپس ماده)،

Silva وBonilla)2001(نر1:1نسبت)- (را براي دوکفهماده
) در A. similis)ArcidaeوAnadara tuberculosaهاياي

سواحل اقیانوس آرام (کاستاریکا) گزارش کردند. در حالی
ها تغییرات ماهانه این نسبت) Licandeo)2010و Floresکه

Anadara tuberculosaبراي (ماده : نر)  (Arcidae)2/1:1 تا
Anadara similisو براي9/5:1 (Arcidae)9/1:1  تا
Anadaraهاي مختلفبراي گونهنتیجه گیري کردند.3/5:1

عالوه بر ترکیه از مناطق مختلف جهان از جمله هند، فیلیپین، 
شرق آفریقا، کاستاریکا، استرالیا، نسبت جنسی مساوي براي نر 

در خلیج . )2006و همکاران، Sahin(و ماده گزارش شده است
Pinctadaبراي اویستر مرواریدساز1:1فارس نسبت 
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fucata (pterridae))Behzadiاویستر )1997کاران، و هم
Saccostrea cucullataاي صخره (Ostreidae)اردالن)،
Solen dactylusهاي ايو نیز دوکفه)1378 (Solenidae)

)Saeedi ،و )2009و همکارانAmiantis umbunella

(Veneridae))Saeedi ،گزارش شده است.)2010و همکاران
هاي ماده به ودتر از سلولهاي نر زعنوان یک قاعده کلی سلولبه

نگی در جانوران نریرسند. بنابراین عموماًرشد و تکامل خود می
. براي نمونه، )Coe ،1943(کندابتدا در تکامل جنسی بروز می

Anadaraرويمطالعات بر antiquata)Mzighani ،2005(،
Crassostrea corteziensis)Chávez-Villalbaهمکاران، و

2008(،Arca noae)Peharda ،2006و همکاران( ،
Pinctada radiata)Derbali ،و )2009و همکارانArca

noae)Bello ،تر در دهد نرها بیشنشان می) 2013و همکاران
تر حضور دارند. بزرگهاياندازهها در تر و مادهکوچکهاياندازه

نر و غالباBarbatiaًتر هاي کوچکدر مطالعه اخیر صدف
اي با اگر چه دو جنسی بودن این دوکفه.ها ماده بودندتررگزب

هاي جنسی استفاده از بررسی رنگ گنادها و نیز مشاهده سلول
مشخص شد اما نوعی پرو تاندري در جمعیت قابل مشاهده 

درصد 5/1تا 1) در سواحل اندونزي Afiati)2007است.
Anadaraو Anadara granosaجمعیت دو گونه 

antiquataa)Arcidae را هرمافرودیت گزارش کرد و نیز (
وضعیت پروتاندریک را در این دو گونه گزارش نمود. در خلیج 

Pinctadaفارس هم مطالعه بر روي اویستر مرواریدساز 

fucata (pterridae)وضعیت پروتاندریک را نشان داد
)Behzadi ،ها نر . مزیت این که جوان)1997و همکاران

کنند و این انرژي به است که انرژي ذخیره میهستند این 
اي نوعی شود. در واقع دوکفهسمت رشد سوماتیک هدایت می

انتخاب را بین هدایت انرژي به سمت رشد و تولیدمثل انجام 
).Afiati ،2007(دهدمی

تشکر و قدردانی 
وسیله از آقاي مهندس ارگنجی ریاست محترم مرکز بدین

ندرلنگه، مهندس حسین رامشی و مهندس تنان بتحقیقات نرم
حسن ساربان کارشناسان محترم این مرکز و همه عزیزانی که

شود.در انجام این تحقیق یاري نمودند تشکر و قدردانی می
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