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  )استان بوشهر( خليج فارسشمالي سواحل  شكم پايان اي بررسي تنوع گونه
 

    1915:صندوق پستيدانشگاه آزاد اسالمي، واحد اهواز، باشگاه پژوهشگران جوان،  :*زاده محمد واليت •

  669 :صندوق پستيخرمشهر،  دانشكده علوم و فنون درياييگروه بيولوژي دريا،  :هدي محاب •

  1915 :صندوق پستيدانشگاه آزاد اسالمي، واحد اهواز، دانشكده كشاورزي و منابع طبيعي،  :محسن حسيني •

 1391تير  :تاريخ پذيرش                     1391فروردين : تاريخ دريافت

        

        چكيدهچكيدهچكيدهچكيده

پوستان نقش اساسي پوستان نقش اساسي پوستان نقش اساسي پوستان نقش اساسي     غذايي و تغذيه ماهيان و سختغذايي و تغذيه ماهيان و سختغذايي و تغذيه ماهيان و سختغذايي و تغذيه ماهيان و سخت    يييي    باشند كه در زنجيرهباشند كه در زنجيرهباشند كه در زنجيرهباشند كه در زنجيره    هاي آبي ميهاي آبي ميهاي آبي ميهاي آبي مي    مهمي از كفزيان اكوسيستممهمي از كفزيان اكوسيستممهمي از كفزيان اكوسيستممهمي از كفزيان اكوسيستمشكم پايان گروه شكم پايان گروه شكم پايان گروه شكم پايان گروه 

. . . . انجام شدانجام شدانجام شدانجام شد) ) ) ) خليج فارسخليج فارسخليج فارسخليج فارس((((پايان در سواحل استان بوشهر پايان در سواحل استان بوشهر پايان در سواحل استان بوشهر پايان در سواحل استان بوشهر     شكمشكمشكمشكماي اي اي اي     گونهگونهگونهگونه    به منظور شناسايي و بررسي تنوع به منظور شناسايي و بررسي تنوع به منظور شناسايي و بررسي تنوع به منظور شناسايي و بررسي تنوع     1388138813881388اين تحقيق در سال اين تحقيق در سال اين تحقيق در سال اين تحقيق در سال . . . . دارنددارنددارنددارند

    3333در دو فصل بهار و تابستان بصورت ماهانه با در دو فصل بهار و تابستان بصورت ماهانه با در دو فصل بهار و تابستان بصورت ماهانه با در دو فصل بهار و تابستان بصورت ماهانه با     ))))ساحل حراساحل حراساحل حراساحل حرا((((بندر كنگان بندر كنگان بندر كنگان بندر كنگان و  و  و  و      ، بوشهر، بندر دير، بوشهر، بندر دير، بوشهر، بندر دير، بوشهر، بندر ديرديلمديلمديلمديلم    ايستگاه بندرايستگاه بندرايستگاه بندرايستگاه بندر    4444برداري در برداري در برداري در برداري در     نمونهنمونهنمونهنمونه

بررسي بررسي بررسي بررسي     برايبرايبرايبراي. . . . اساس منابع معتبر مورد شناسايي قرار گرفتنداساس منابع معتبر مورد شناسايي قرار گرفتنداساس منابع معتبر مورد شناسايي قرار گرفتنداساس منابع معتبر مورد شناسايي قرار گرفتندها برها برها برها برو نمونهو نمونهو نمونهو نمونه    صورت گرفتصورت گرفتصورت گرفتصورت گرفتكوادرات كوادرات كوادرات كوادرات     توسطتوسطتوسطتوسطبرداري برداري برداري برداري نمونهنمونهنمونهنمونه. . . . انجام شدانجام شدانجام شدانجام شد    ارارارارتكرتكرتكرتكر

از از از از گونه گونه گونه گونه     14141414    جنس وجنس وجنس وجنس و    12121212    در اين تحقيقدر اين تحقيقدر اين تحقيقدر اين تحقيق. . . . از دو شاخص شانون و سيمپسون استفاده شداز دو شاخص شانون و سيمپسون استفاده شداز دو شاخص شانون و سيمپسون استفاده شداز دو شاخص شانون و سيمپسون استفاده شد    پايانپايانپايانپايان    شكمشكمشكمشكمهاي غالب هاي غالب هاي غالب هاي غالب گونهگونهگونهگونه    تعيينتعيينتعيينتعيين    وووواي اي اي اي گونهگونهگونهگونهتنوع تنوع تنوع تنوع 

و كمترين ميزان آن و كمترين ميزان آن و كمترين ميزان آن و كمترين ميزان آن     =557777/1111Hبيشترين ميزان شاخص شانون مربوط به بندر دير با بيشترين ميزان شاخص شانون مربوط به بندر دير با بيشترين ميزان شاخص شانون مربوط به بندر دير با بيشترين ميزان شاخص شانون مربوط به بندر دير با در فصل بهار، در فصل بهار، در فصل بهار، در فصل بهار، . . . . پايان شناسايي گرديدپايان شناسايي گرديدپايان شناسايي گرديدپايان شناسايي گرديد    شكمشكمشكمشكم

616161615/0000H=    621621621621/0000شاخص سيمپسون مربوط به بندر كنگان با شاخص سيمپسون مربوط به بندر كنگان با شاخص سيمپسون مربوط به بندر كنگان با شاخص سيمپسون مربوط به بندر كنگان با بيشترين ميزان بيشترين ميزان بيشترين ميزان بيشترين ميزان همچنين در فصل تابستان، همچنين در فصل تابستان، همچنين در فصل تابستان، همچنين در فصل تابستان، . . . . در بندر كنگان مشاهده شددر بندر كنگان مشاهده شددر بندر كنگان مشاهده شددر بندر كنگان مشاهده شد=    λ     و و و و

احل احل احل احل ووووپايان بترتيب در سپايان بترتيب در سپايان بترتيب در سپايان بترتيب در ستنوع شكمتنوع شكمتنوع شكمتنوع شكم    بيشترين و كمترينبيشترين و كمترينبيشترين و كمترينبيشترين و كمترين    ....مشاهده شدمشاهده شدمشاهده شدمشاهده شد    λ=    264264264264/0000كمترين ميزان آن مربوط به بندر دير در فصل بهار با كمترين ميزان آن مربوط به بندر دير در فصل بهار با كمترين ميزان آن مربوط به بندر دير در فصل بهار با كمترين ميزان آن مربوط به بندر دير در فصل بهار با 

هر هر هر هر در در در در     Turritella fultoniگونه گونه گونه گونه     ....يابديابديابديابدپايان با افزايش دما در فصل تابستان كاهش ميپايان با افزايش دما در فصل تابستان كاهش ميپايان با افزايش دما در فصل تابستان كاهش ميپايان با افزايش دما در فصل تابستان كاهش ميفراواني شكمفراواني شكمفراواني شكمفراواني شكم. . . . مشاهده شدمشاهده شدمشاهده شدمشاهده شد    بندر كنگانبندر كنگانبندر كنگانبندر كنگانبوشهر و بوشهر و بوشهر و بوشهر و 

        ....لعه مشاهده شدلعه مشاهده شدلعه مشاهده شدلعه مشاهده شدمطامطامطامطا    چهار ايستگاه موردچهار ايستگاه موردچهار ايستگاه موردچهار ايستگاه مورد

        

  ، خليج فارساي گونه تنوعشكم پايان،  نرمتنان، ::::كليديكليديكليديكليدي    كلمات كلمات كلمات كلمات 

  

  

  

        

   mv.5908@gmail.com  :پست الكترونيكي نويسنده مسئول*

 



 )استان بوشهر(پايان سواحل شمالي خليج فارس  اي شكم بررسي تنوع گونه             زاده و همكاران                         واليت

16 
 

        قدمهقدمهقدمهقدمهمممم
نيمي از صيد تجاري جهان مربوط به ماهيان كفزي و سخت 

باشد كه بخش عمده غذاي آنها را موجودات بنتيك پوستان مي

عنوان يك توانند به همچنين اين موجودات مي. دندهتشكيل مي

شاخص مفيد براي ارزيابي ذخيره ماهيان، اكولوژي مناطق جزر و 

نرمتنان با حدود  ).36(ها محسوب شوند مدي و آلودگي

گونه دومين شاخه بزرگ جانوري پس از بندپايان  100000

هاي  كه بدليل سازگاري با محيط در اكوسيستم) 37(باشند  مي

) Gastropoda(يان پا شكم. )16(كنند  آبي متنوع زندگي مي

هستند كه جزء ) Mollusca(بزرگترين رده از شاخه نرمتنان 

آيند كه در آبهاي شور و شيرين و از  موجودات بنتوز بحساب مي

 40000پايان با  شكم. شوند يافت مينواحي حاره تا نزديك قطب 

بيشترين هستند كه ترين رده نرمتنان  گونه، متنوع 75000تا 

 و 10( باشند ميپراكنش و گسترش جهاني از نرمتنان را دارا 

اغلب موجودات دريايي بوده ولي حداقل از دوره كربونيفر به ). 48

پايان  شكم. اند ها نيز مشاهده شده بعد در آبهاي شيرين و خشكي

گياهخوار، گوشتخوار و همه چيزخوار هستند و معموال در آبهاي 

متري نيز  6000تا  5000اما در اعماق  ،ندكن كم عمق زيست مي

 و 14( اند ديده شدهاطق گرمسيري بيشتر شوند و در من يافت مي

47(.  

 داراي و ايران جنوبي استانهاي از يكي بوشهر استان

 و است فارس خليج با دريايي مرز كيلومتر ششصد از بيش

 حساس حال عين در و پربار ساحلي مناطق  جمله از

 بسياري مطالعات تاكنون به همين دليل )20( باشد مي جهان

 و )35 و 34، 33، 32، 31، 19( تنوع موجودات زنده زمينه در

 در آنها  حضور از ناشي خطرات مختلف و هاي آلودگي ميزان

 دليلب اما .)29 و 28، 15، 5( است گرفته صورت منطقه اين

 منطقه، در آنها تداوم و مختلف انساني هاي فعاليت گستردگي

 زيست وضعيت تعيينبراي  بيشتر، تحقيقات انجام به نياز

 اقدامات انجام مهرگان آبزي و و شناسايي انواع بي محيطي

 نظر به ضروري امري آن، وضعيت بهبود براي الزم احتمالي

داراي سواحل متنوعي از در خليج فارس استان بوشهر  .)4(سد ر مي

كه باعث شده است تا  باشد اي و گلي مي اي، ماسه جمله حرا، صخره

  .مهرگان كفزي در اين ناحيه افزايش يابد تنوع بي

در ايران محققين بسياري روي اين موجودات كفزي مطالعه 

حاجي ، )1383( مغفوري مقدمتوان به مطالعات  اند كه مي نموده

جرجاني  ،)1387( خاني و تاتينا قريب، )1386( مرادلو و همكاران

، مهدوي سلطاني )1387( و همكاران اكرمي ،)1387( و همكاران

فر و  كمالي، )1388( طباطبايي و همكاران ،)1387( و نبوي

  و، نبوي )1388( ، صادقي نساج و همكاران)1388( همكاران

پورمنصوري و  ،)1388( كاظميان و همكاران ،)1388(همكاران 

، اصغري و )1388( اسماعيلي و همكاران ،)1388( همكاران

  .اشاره نمود )1389( حفار و همكاران و )1389( همكاران

با توجه به اينكه بسياري از موجودات كفزي غذاي اصلي ماهيان 

و بدين صورت حلقه  آيند ميكفزي يا حتي ماهيان پالژيك بشمار 

بسيار مهمي در انتشار و تجديد مواد غذايي در آبهاي جهان  يارتباط

   .)40(آيند  حساب ميب

پايان در سواحل  شناسايي اجتماعات شكم تحقيقاين هدف از 

  .باشد ميبوشهر  استان 

  

        مواد و روشهامواد و روشهامواد و روشهامواد و روشها
اين تحقيق در سواحل خليج فارس در منطقه بوشهر از 

با هدف بررسي و مطالعه فراواني  1388فروردين تا شهريور 

در اين تحقيق با توجه به زيستگاههاي . انجام شدپايان  شكم

چهار ايستگاه با خصوصيات ساحلي خاص و حساس در بوشهر 

همچنين موقعيت . )1جدول ( فيزيكي متفاوت انتخاب گرديد

  . آمده است 1برداري در شكل  جغرافيايي ايستگاههاي نمونه

برداري بصورت ماهانه با سه تكرار در منطقه فروساحلي  نمونه

 1مترمربع انجام شد كه به ارتفاع  25/0بوسيله كوادرات 

 ليمترمي 5/0بات را برداشته، در الك سانتيمتر از سطح رسو

ريخته و رسوبات را با استفاده از آب دريا شستشو داده و سپس 

درصد جهت نگهداري و  4حاوي فرمالين  ظروفها در  نمونه

ها در آزمايشگاه با  نمونه. انتقال به آزمايشگاه تثبيت شدند

فاده از كليد شناسايي آميزي شده، سپس با است رزبنگال رنگ

    ، )1998( Neimو   Carpenter، )1379(زاده و همكاران  ينحس

 Kosuge)1998 ( و Wiidward)1993 (گونه شناسايي  در حد

 . شدند

 Excel 2003براي رسم نمودارها و جداول از نرم افزار 

از معادله  پايان شكمجهت آناليز و بررسي تنوع . استفاده شد

  .گرديداستفاده ) 43(و سيمپسون ) 50(شانون 
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  نقشه موقعيت ايستگاههاي مورد مطالعه

  برداري مختصات جغرافيايي ايستگاهاي نمونه

  موقعيت جغرافيايي

  )N(عرض جغرافيايي 

  دقيقه 04درجه و  30

  دقيقه 34درجه و  29

  دقيقه 50درجه و  27

  دقيقه 50درجه و  27

  :ـ شاخص سيمپسون

λ �� �P���
�

�	

 

  ها نسبت فراواني هريك از گونه

  هاي نمونه تعداد كل گونه

                       پژوهشي محيط زيست جانوري                       

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

نقشه موقعيت ايستگاههاي مورد مطالعه :1شكل 

مختصات جغرافيايي ايستگاهاي نمونه :1جدول 

  

  نام ايستگاه 

موقعيت جغرافيايي

عرض جغرافيايي   )E(طول جغرافيايي 

  بندر ديلم

  بندر بوشهر 

  بندر كنگان

  بندر دير 

  دقيقه 29درجه و  50

  دقيقه 36درجه و  50

  دقيقه 57درجه و  51

  دقيقه 57درجه و  51

  

ها كه از رابطه ذيل محاسبه  يك از گونه

Pi=ni/N  
  ها  تعداد كل افراد تشكيل دهنده تمام گونه

  

ـ شاخص سيمپسون

Pi= نسبت فراواني هريك از گونه

S :تعداد كل گونه

  

N 

H= - Σ Pi . Ln Pi 

 شمال

پژوهشي محيط زيست جانوري                        –فصلنامه علمي 

  

  

  

  :ـ شاخص شانون

Pi= يك از گونه نسبت فراواني هر

  :    گردد مي

N :تعداد كل افراد تشكيل دهنده تمام گونه

ni:  تعداد افراد گونهi 
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            نتايجنتايجنتايجنتايج

هاي شناسايي شده در هر  ها و گونه به تفكيك جنس 2در جدول 

 Turritellaگونه  .ايستگاه در دو فصل بهار و تابستان آمده است

fultoni مطالعه حضور داشته و شناسايي شده  در چهار ايستگاه مورد

در . گونه در سواحل استان بوشهر شناسايي شد 14جنس و  12 .است

، 348، كنگان، ديلم و دير بترتيب در ايستگاه بندر بوشهرفصل بهار 

 46و  117، 65، 161پا و در فصل تابستان  شكم 152و  308، 107

  ). 2جدول(شكم پا شناسايي گرديد 

بهار با بيشترين ميزان شاخص شانون مربوط به بندر دير در فصل 

557/1H=  615/0و كمترين ميزان آنH=  در بندر كنگان در فصل

بيشترين ميزان شاخص سيمپسون مربوط به بندر . بهار مشاهده شد

و كمترين ميزان آن مربوط به  λ =621/0كنگان در فصل تابستان با 

  ).3 جدول(مشاهده شد  λ= 264/0بندر دير در فصل بهار با 

  )1388(آبهاي ساحلي استان بوشهر ان در دو فصل بهار و تابستان در يپا شكم شناسايي :2جدول 

  

    بهار  تابستان
  گونه

  
  تعداد  درصد  تعداد  درصد  برداري ايستگاه نمونه

59/64  104  82/44  156  Euchelus asper   
  

 بندر بوشهر

90/14  24  41/22  78  Natica vitelus  

31/9  15  35/12  43  Turritella fultoni  
---  ---  88/4  17  Monodonta vemiculata  
18/11  18  51/15  54  Planaxis sulcatus  

53/1  1  80/2  3  Cerithidea cingulata   
  Pictoneritia ovalniensis  81  70/75  49  38/75 بندر كنگان

07/23  15  49/21  23  Turritella fultoni 

99/52  62  04/39  98  Marginella sp.   
  

 بندر ديلم

52/14  17  92/17  45  Turritella fultoni  
85/0  1  19/1  3  Calyptraea edgariana 

25/10  12  70/22  57  Bullia tranquenbarica  
36/21  25  12/19  48  Pictoneritia ovalniensis  

08/76  35  73/44  68  Turritella fultoni   
  

 بندر دير

34/4  2  86/9  15  Rissoina clathrata  
86/10  5  44/16  25  Turritella terebra  
34/4  2  55/8  13  Rissoina distans  
34/4  2  86/9  15  Pisonia sp.  
---  ---  52/10  16  Bullia tranquenbarica 

  

  )1388(آبهاي بوشهر  يستگاههايمپسون در ايشاخص شانون و س :3جدول 

  

  بندر دير  چاهك  بندر كنگان  ساحل بوشهر    
  بهار  شاخص شانون

  تابستان
388/1 

03/1 

64/0  
615/0  

379/1  
218/1  

557/1  
856/0  

  بهار  شاخص سيمپسون
  تابستان

291/0  
459/0  

619/0  
621/0  

271/0  
356/0  

264/0  
594/0  
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 198، 368، 509وشهر، ديلم، دير و كنگان بترتيب 

پايان در سواحل بوشهر و  باالترين تنوع شكم

پايان در سواحل كنگان مشاهده گرديد  ترين تنوع شكم

  

  )1388( آبهاي بوشهربرداري 

  

  )1388( منطقه ساحلي آبهاي بوشهر 
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                       پژوهشي محيط زيست جانوري                       

ارديبهشت، خرداد، پايان در ماههاي فروردين، 

 80، 136، 173، 196، 273، 389تير، مرداد و شهريور بترتيب 

گردد كه باالترين  با توجه به نتايج بدست آمده مشاهده مي

پايان در  ترين تنوع شكم پايان در فروردين ماه و پايين

پايان در  تعداد شكم). 1 نمودار(شهريور ماه مشاهده شد 

وشهر، ديلم، دير و كنگان بترتيب ايستگاههاي ب

باالترين تنوع شكم. بود 172 و

ترين تنوع شكم پايين

  .)2نمودار (

برداري  ماههاي نمونهدر  )برحسب درصد( شكم پايان فراواني :1نمودار 

  

  

 برداري در ايستگاههاي نمونه )برحسب درصد( پايان فراواني شكم

ارديبهشت خرداد تير مرداد شهريور

21.89

15.71
13.87

10.9

6.41

بندر بوشهربندر ديربندر كنگانبندر

40.81

15.87
13.79

پژوهشي محيط زيست جانوري                        –فصلنامه علمي 

پايان در ماههاي فروردين،  تعداد شكم

تير، مرداد و شهريور بترتيب 

با توجه به نتايج بدست آمده مشاهده مي. بود

پايان در فروردين ماه و پايين تنوع شكم

شهريور ماه مشاهده شد 

  

نمودار 

فراواني شكم :2نمودار 
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        بحث بحث بحث بحث 
 در سواحلپايان  شكماز گونه  14جنس و  12در اين تحقيق 

كليه . نداستان بوشهر شناسايي شد شمالي خليج فارس در

زاده  هاي شناسايي شده در اين تحقيق در مطالعه حسين گونه

صحافي و همكاران در منطقه خليج فارس و درياي عمان گزارش 

ع تعداد وجمدر م) 1389(در بررسي اصغري و همكاران . اند شده

پايان مورد شناسايي قرار  خانواده از شكم 43جنس متعلق به  71

پايان در درياي  تنوع و تراكم شكمكه  ندداد نتايج نشان . گرفت

عمان، تحت تاثير بادهاي موسمي جنوب غربي اقيانوس هند قرار 

دارد، بطوريكه فراواني آنها در بعد از مانسون تابستانه افزايش و 

ن در دو وضعيت پايا تنوع آنها كاهش يافت ولي فراواني شكم

دار  پيش و پس مانسون از نظر سطح آماري داراي اختالف معني

  ).<05/0P(نبود 

پايان مورد مطالعه در فصل بهار نسبت  در اين تحقيق شكم

). 1  نمودار( به فصل تابستان فراواني و تراكم بيشتري داشتند

در پايان  كه تحت تاثير آن تنوع و فراواني شكم ييكي از عوامل

. باشد ميشوري  ،بهار نسبت به فصل تابستان بيشتر استفصل 

دريايي با توجه به تغيير فصل و  يها اكوسيستم ميزان شوري در

مطالعات نشان ). 18( كند توپوگرافي بستر و جزر و مد تغيير مي

كه با ) 49(بين شوري و دما رابطه مستقيمي وجود دارد  دهد مي

با افزايش دما ميانگين دما آب  .هماهنگي دارد اين تحقيق نتايج

يابد كه به دليل وجود تبخير باال و  افزايش ميدر فصل تابستان، 

بنابراين با . بديا نيز افزايش مي آب شوريميزان عدم بارندگي 

پايان كاسته  افزايش دما و شوري در فصل تابستان از فراواني شكم

ر فصل نشان دادند كه د) 1388(طباطبايي و همكاران . شود مي

يابد و اختالف  زمستان با كاهش دماي محيط شوري كاهش مي

مهدوي . دار بود تغييرات شوري در بين فصل گرم و سرد معني

در مطالعه روي خور غزاله و غنام نشان داد كه ) 1386(سلطاني 

دار  اختالف شوري بين ايستگاهها در فصل گرم و سرد معني

اي بر  در مطالعه )1388( همچنين كاظميان و همكاران. باشد مي

پايان منطقه طيس در خليج چابهار نشان دادند كه فراواني  شكم

  .اين گروه كفزيان در فصل بهار بيشتر از فصل تابستان است

پراكنش و نتايج مطالعات بسياري از محققين در ايران با نتايج 

، 1(اين تحقيق متفاوت است  با نتايج پايان متاثر از دما تنوع شكم

) 38(تواند بدليل ميزان اكسيژن محلول  كه اين تفاوت مي) 7و  6

   . )42( و مقدار غذا  باشد

ها نوع  پايان در اكوسيستم يكي از عوامل مهم پراكنش شكم

براساس مشاهدات . دهنده بستر است ستر و ذرات تشكيلب

داراي بسترهاي متفاوتي بودند كه بندر اي مورد مطالعه هايستگاه

اي  داراي بستر شني، بندر بوشهر داراي ساحل صخره ديلمدير و 

با توجه به نتايج . باشند و بندر كنگان داراي بستر گلي مي

، بندر ديلمپايان بترتيب در بندر بوشهر،  بيشترين فراواني شكم

در بسترهاي شني . )2 نمودار( باشد بندر دير و كنگان مي

فونا غالبا بيشتر از هاي مختلف ماكرو تنوع و تراكم گونه) اي ماسه(

بسترهاي شني (تر  بسترهاي گلي، رسي است، زيرا ذرات درشت

تري براي سكونت اغلب موجودات  محيط مناسب) اي يا ماسه

كه با نتايج اين تحقيق هماهنگي دارد، زيرا ) 24(باشد  كفزي مي

كه داراي بستر شني  ديلمپايان در بندر دير و  فراواني شكم

. باشد كه داري بستر گلي است هستند بيشتر از كنگان مي

موجودات كفزي هميشه تمايل به انتخاب بستري با قابليت نفوذ 

در تحقيقات ديگر نيز بيان شده است  ).11(آسان و بيشتر دارند 

سيلتي داراي تراكم بااليي از موجودات  -اي كه بسترهاي ماسه

دات كفزي هميشه تمايل به انتخاب بستري موجو. كفزي هستند

  ).46و 11(با قابليت نفوذ آسان و بيشتر دارند 

پايان  در اين تحقيق بندر بوشهر داراي باالترين فراواني شكم

كه به دليل دارا بودن ) 2نمودار (ايستگاه ديگر بود  3نسبت به 

اي نيز به دليل ثبات بستر  سواحل صخره. اي است سواحل صخره

وجود زيستگاههاي متنوع از جمله پوشش جلبكي، وجود درز و و 

ها، فضاهاي موجود در بين قطعات سنگ و  شكاف در صخره

اين  آب موجود در ناحيه جزر و مدي هاي پر وجود حوضچه

پايان نسبت به  ها و شكم اي سواحل داراي تنوع بااليي از دوكفه

با تحقيق  كه اين مطلب) 45(باشند  اي مي سواحل گلي و ماسه

  .حاضر همخواني دارد

ايستگاه مورد مطالعه  4 در Turritella fultoniگونه 

دهد  سواحل استان بوشهر شناساسي شد، اين مسئله نشان مي

كه اين گونه داراي پراكنش و تنوع بااليي در آبهاي منطقه استان 

پايان در سواحل خليج فارس  و تنوع شكم پراكنش. بوشهر دارد

از عوامل محيطي كه در . باشند عوامل متعددي ميتحت تاثير 
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تراكم يا پراكنش موجودات كفزي در يك اكوسيستم دخالت 

توان به فاكتورهاي فيزيكي و شيميايي شامل اندازه  دارند مي

دهنده رسوبات، ميزان اكسيژن محلول در رسوبات  ذرات تشكيل

نحوه و ميزان مواد آلي رسوبات و فاكتورهاي زيستي شامل ) 42(

هاي  تغذيه بنتوزها، اثرات تغذيه موجودات كفزي از ساير گونه

كوچكتر و اثرات آشفتگي بيولوژيك در بستر محيط زيست اشاره 

از فاكتورهاي  pHهمچنين دما، شوري، نوع بستر و ). 41(نمود 

هاي آبي  زيان اكوسيستماصلي تاثيرگذار بر اجتماعات كف

در سواحل  Turritella fultoniبا توجه به اينكه گونه . باشند مي

پيشنهاد  ،بنادر بوشهر، ديلم، دير و كنگان شناسايي گرديد

شناسي و ارزش غذايي اين گونه  شود كه روي پراكنش، زيست مي

تري در  همچنين مطالعات جامع. مطالعات تكميلي صورت گيرد

سواحل استان بوشهر از لحاظ مكاني و زماني  پايان شكمزمينه 

  . انجام شود

  

        منابعمنابعمنابعمنابع
و . سبزعليزاده، س ؛.خلفه نيلساز، م ؛.اسماعيلي، ف- 1

ارزيابي وضعيت اكولوژيك هور شادگان  .1388، .جهاني، ن

، 2مجله بيولوژي دريا، سال اول، شماره . با استفاده فون بنتيك

  .81تا  67صفحات 

ابراهيمي،  ؛.زاده، ف محمدي ؛.ر.احمدي، م ؛.اصغري، ث- 2

. 1389، .و اكبرزاده، غ. آقاجري، ش ؛.اجاللي، ك ؛.م

ر قبل و بعد از مانسون پايان د بررسي تنوع و تراكم شكم

مجله آبزيان و شيالت، . در سواحل ايراني درياي عمانتابستانه 

 .12تا  1، صفحات 4سال اول، شماره 

و . ميردار هريجاني، ج ؛.قرايي، ا ؛.بنداني، غ ؛.اكرمي، ر- 3

بررسي جمعيت كفزيان و ارتباط آن با مواد  .1387، .كرمي، ر

). درياي خزر(آلي رسوبات بستر در ساحل شمالي خليج گرگان 

تابستان ، 2مجله علمي شيالت ايران، سال هفدهم، شماره 

  .18تا  9صفحات ، 1387

و . ع صفاهيه، ؛.دادالهي سهراب، ع ؛.وردي، م اله-4

 در ماكروسكوپي هاي جلبك كاربرد .1388 ،.سواري، ا

 فنون و علوم همايش هشتمين. سنگين فلزات پايش زيستي

 7. ايران. خرمشهر دريايي فنون و علوم دانشگاه. ايران دريايي

  .1388بهمن  8تا 

بررسي  .1375 ،.و اميني رنجبر، غ. ح.ا.بهبهاني، س-5

 Pinctada(مرواريد ساز هاي  اي فلزات سنگين در دوكفه

radiata (مجله علمي . خليج فارس به روش طيف سنج اتمي

 27، صفحات 1375، پاييز 3سال پنجم، شماره 5شيالت ايران، 

   .40تا 

اي  بررسي مقايسه .1378، .ر.و احمدي، م. بهروزي راد، ب- 6

المللي كالهي و تياب در سواحل  كفزيان بزرگ تاالبهاي بين

، 23، شماره 25شناسي، دوره  مجله محيط. خليج فارس

  .38تا  21صفحات 

. 1388، .زاده، ا و رجب. ب.م.نبوي، س ؛.پورمنصوري، ر-7

مجله . بررسي ساختار جوامع ماكروبنتيك تاالب بامدژ

  .  12تا  1، صفحات 3بيولوژي دريا، سال اول، شماره 

، .و خيرآبادي، و. اكرمي، ر ؛.قليچي، ا ؛.جرجاني، س- 8

ارزيابي شاخص زيستي آلودگي و فون كفزيان نهر  .1387

مجله شيالت آزادشهر، سال دوم، . مادرسو پارك ملي گلستان

  .52تا  41، صفحات 1شماره 

 ؛.ايراني، ع ؛.رحماني، ح ؛.قرباني، ر ؛.حاجي مرادلو، ع- 9

واني مطالعه تركيب و فرا. 1386، .و ماليي، م. نعيمي، ا

مجله . كفزيان و ماهيان آبراهه منتهي به تاالب گميشان

  . 38تا  27، صفحات 1شيالت آزادشهر، سال اول، شماره 

ها  كرم(جلد دوم . جانورشناسي عمومي. 1381، .حبيبي، ط-10

 413. ، انتشارت دانشگاه تهران، چاپ ششم)و نرمتنان

  .صفحه

كفزي در مهرگان  بررسي بي. 1379، .خضري، پ حسين- 11

مركز . ، بوشهراستخرهاي مزارع پرورش ميگوي سايت حله

  .صفحه 14. تحقيقات شيالت خليج فارس

، .و رامشي، ح. دقوقي، ب ؛.زاده صحافي، ه حسين- 12

موسسه تحقيقات . اطلس نرمتنان خليج فارس .1379

  .صفحه 248شيالت ايران، چاپ اول، 

ارزيابي . 1389، .و يحيوي، م. ر.احمدي، م ؛.حفار، م- 13

در فصول مختلف با ) استان فارس( زيستي رودخانه كر

مجله آبزيان و . استفاده از ساختار جمعيتي ماكروبنتوز

  .34تا  21، صفحات 2شيالت، سال اول، شماره 
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هاي  اطلس ماكروفسيل. 1377، .خسروتهراني، خ- 14

. اسالمي، چاپ اول، تهرانانتشارات دانشگاه آزاد . مهرگان بي

  .صفحه 442

 .1385 ،.و فتوحي، م. زاده، ح كميلي ؛.روستاييان، ع- 15

شناسايي و بررسي تركيبات كبد و بافت عضله ماهي شوريده 

)Otolithes ruber (هاي  مجله پژوهش. در خليج فارس

   .60تا  53، صفحات 2سال اول، شماره علوم و فنون دريايي، 

بررسي نوع و روش  .1388، .اردالن، ا اشجعو . سعيدي، ه- 16

. اي دسته چاقويي در ساحل گلشهر بندرعباس تغذيه دوكفه

، زمستان 4سال هجدهم، شماره مجله علمي شيالت ايران، 

  .88تا  79، صفحات 1388

چيني  ؛.ب.م.نبوي، س ؛.ياوري، و ؛.م.صادقي نساج، س- 17

 ماكروبنتوزهاي شناسايي. 1388، .و سواري، ا. پرداز، ر

 هشتمين. منطقه فصلي تغييرات بر تاكيد با قشم جزيره

 فنون و علوم ايران، دانشگاه دريايي فنون و علوم همايش

  .صفحه 7 .1388بهمن  2تا  1 .خرمشهر دريايي

پايش . 1388، .و پذيرا، ع. اميري، ف ؛.طباطبايي، ط- 18

هاي ساختار و تنوع اجتماعات ماكروبنتيك به عنوان شاخص

مجله شيالت آزادشهر، . آاليندگي در خورهاي موسي غنام

  .40تا  29، صفحات 4سال سوم، شماره 

و . محبوبي صوفياني، ن ؛.كيواني، ي ؛.زاده، ا عباس- 19

بيولوژي توليد مثل ماهي  .1389 ،.فالحتي مروست، ع

در سواحل خليج فارس ) Saurida tumbil(كريشو ماده 

آزادشهر، سال چهارم، شماره  شيالتمجله ). استان بوشهر(

  .22تا  9، صفحات 1

 ؛.موسوي، ب ؛.مصطفوي، ح ؛.كيابي، ب ؛.عبدلي، ا-20

 ،.و مرادي، ا. دلشب، ح ؛.رسولي، پ ؛.احمدزاده، ف

. استان بوشهر) دارانمهره(اطلس حيات وحش  .1388

  .صفحه 227 .انتشارات معارف، چاپ اول، تهران

توان توليد طبيعي . 1387، .و تاتينا، م. خاني، م قريب- 21

مجله . رودخانه لوندويل آستارا بر اساس جوامع كفزيان

  . 14تا  1، صفحات 4شيالت آزادشهر، سال دوم، شماره 
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