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چکیده
دوکفهای) Barbatia decussata (Bivalvia: Arcidaeیکی از اعضای جمعیتهای بیمهرگان جزر و مدی سواحل
صخرهای در شمال خلیج فارس است که بهکمک اتصال رشتههای بیسوس در زیر صخرهها و بسترهای سنگی ساکن میشود .پراکنش،
تراکم و شاخصههای وزن ماده آلی ( )AFDWو طول صدف این دوکفهای در چهار ایستگاه کوهین ،حسین آباد ،لنگه و بستانه با
استفاده نمونهبرداری ماهانه از مرداد  0931تا شهریور  0930در پهنه جزر و مدی سواحل بندرلنگه مورد بررسی قرار گرفت .نتایج
نشان داد دوکفهای در منطقه میان و پایین جزر و مدی به شکل لکه ای و تصادفی براساس حضور موقعیت مناسب و وابسته به
مورفولوژی بستر پراکنده است .غالباً الویتهای این جانور برای سکونت بهترتیب سطح زیرین تخته سنگها ،قلوه سنگها و نیز درون
شکافها است .تراکم دوکفهای در پهنه جزر و مدی سواحل منطقه مورد مطالعه  8/4عدد در مترمربع حاصل شد .اگر چه تفاوت
معنیداری میان تراکم دوکفه ای در منطقه میان و پایین جزر مدی دیده نشد ،اما تفاوت تراکم در بین ایستگاهها بهجز ایستگاه بستانه و
حسین آباد معنیدار بود .متوسط طول دوکفهای درمنطقه میان ( 44/93میلیمتر) به شکل معنیداری از متوسط طول صدف در منطقه
پایین جزر و مدی ( 91/09میلیمتر) پایینتر بود .وزن ماده آلی گوشته ( )AFDWدر منطقه میان جزر و مدی با میانگین (1/08گرم)
به شکل معنیداری پایینتر از منطقه پایین جزر و مدی با میانگین (1/93گرم) بود .وزن ماده آلی گوشته به شکل همگون (آلومتریک)
در منطقه میان ( )b=4/93و در منطقه پایین ( )b= 9با طول صدف همبستگی داشت.
کلمات کلیدی ،Barbatia decussata :پراکنش ،سواحل صخرهای ،منطقه جزر و مدی ،بندرلنگه ،خلیج فارس
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مقدمه
زیستگاههای ساحلی بهواسطه حساسیت ،تنوع و دارا بودن
گونههای ویژه از غنیترین و پیچیدهترین زیستگاهها محسوب
می شوند که جانداران زیادی را در خود جای داده ،پناهگاه،
محل تغذیه و تولیدمثل آنها بهشمار میآیند .استرسهای
طبیعی و انسانی باعث فشار بر این اکوسیستمها و کاهش
عملکردهای طبیعی و بومشناختی آنها میگردد ( Haysو
همکاران .)5002 ،اگرچه منطقه جزر و مدی مشتمل بر
کوچکترین ناحیه از اقیانوسها است ،اما با وجود مساحت کم،
تنوع شگفتانگیزی از حیات را بهواسطه داشتن فاکتورهای
محیطی متنوع از خود نشان میدهد ( Nybakkenو ،Bertness
 .)5002سواحل صخرهای جزر و مدی محیطهای ناهمگون
(هتروژن) هستند که زمینه تجمع جانداران ثابت و متحرک
زیادی را ایجاد کرده و پراکنش جانداران این نوع سواحل از
الگوی ناحیهبندی عمودی تاثیر میپذیرد ( Littleو همکاران،
 .)5002مطالعه جنبههای بومشناختی و جستجو جهت کشف
الگوها و دالیل پراکنش و فراوانی جانداران در سواحل صخرهای
منطقه جزر و مدی در مناطق مختلف دنیا ،جزو موضوعات مورد
عالقه و از فعالیتهای مهم برای سالهای متمادی بوده است
( .)5000 ،Underwoodدوکفهایهای تصفیهخوار ()Filter Feeder
و رسوبخوار ( )Deposit feederدر بخش کفزی (بنتیک)
خلیج فارس بهویژه مناطق کمعمق ساحلی و مصبی ،دارای
اهمیت زیادی در شبکه غذایی این اکوسیستم با اتصال بخش
شناور(پالژیک) به بنتیک ( Herrmanو همکاران ،)5002 ،با
مصرف فیتوپالنکتونها و کنترل تولید اولیه ( Chaseو ،Baily
 )9222و با جذب و کنترل آلودگیها ()9220 ،Jorgensen
هستند .وضعیت ثابت ( )sessileدوکفهایها و عدم قدرت فرار از
شرایط نامساعد ،موجب میشود این جانوران نشانگرهای زیستی
مناسبی برای اکوسیستم حساس خلیج فارس محسوب شوند
زیرا تاثیرپذیری بیشتری از عوامل محیطی و از جمله آلودگیها
دارند ( Kazemiو همکاران5092 ،؛  Safahiehو همکاران،
 .)5099بنابراین مطالعه جنبههای مختلف زیستشناختی و
بومشناختی این جانوران در جهت کسب اطالعات مورد نیاز
برای مدیریت و حفاظت آنها امری اجتنابناپذیر است .از جمله
دوکفهای ساکن در سواحل صخرهای خلیج فارس ،دوکفهای
) Barbatia decussata (Sowerby, 1833از خانواده Arcidae
است ( Boschو همکاران .)9222 ،گونههای  Barbatiaدارای
پراکنش جهانی بوده ( Carpenterو  )9221 ،Niemو از این
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لحاظ میتوانند بهعنوان یک شاخص زیستی با توجه به مقاومت
در مقابل افزایش شوری و دمای خلیج فارس مورد توجه باشند.
از طرفی  Barbatiaو گونههای آن مانند سایر اعضای خانواده
 Arcidaeمیتوانند بهعنوان منبع پروتئینی برای انسان در
برنامههای آتی شیالت مطرح باشند ،اگرچه هماکنون نیز در
مناطقی از دنیا توسط انسان مصرف میشوند ( Zupanو همکاران،
5095؛  .)9215 ،Broomیکی از اهداف عمده در تحقیقات بوم
شناختی ،شناخت فاکتورهای موثر بر الگوهای پراکنش و فراوانی
جمعیت گونه است .پراکنش عمودی جانداران و ازجمله دوکفهایها
در منطقه جزر و مدی توسط عوامل زیستی (مانند شکارچی،
رقابت بر سر جایگاه و فراهمی غذا) و عوامل غیرزیستی (مانند
مورفولوژی بستر ،توپوگرافی محلی ،در معرض بودن امواج ،رژیم
جزر و مدی ،دما ،خشکیزدگی ،شوری و حضور انسان) کنترل
میشود (5002 ،king؛  Nybakkenو 5002 ،Bertness؛ ،Gosling
5002؛ 5009 ،Knox؛  Druehllو  .)9215 ،Greenهرچند
اطالعات زیادی از نحوه پراکنش سایر دوکفهایهای منطقه جزر
و مدی در نقاط دیگر دنیا ثبت شده است ( Powersو همکاران،
5002؛  )9222 ،Franzاما از پراکنش دوکفهایهای خانواده
 Arcidaeدر سواحل شمال خلیج فارس اطالعاتی در دسترس
نیست .اردالن و همکاران ( )9221پراکنش دوکفهای Saccostrea
) cuculalata (Ostreidaeرا در سواحل سیستان و بلوچستان ،در
محدوده منطقه میان جزر و مدی گزارش کردند .مطالعه
 Saeediو همکاران ( )5002نشان داد ،دوکفهای Solen dactylus
) (Solenidaeدر سواحل بندرعباس در سه منطقه باال ،میان و
پایین براساس کمترین در معرض بودن در زمان جزر پراکنش
دارد .بندرلنگه بهعنوان دومین بندر بزرگ اقتصادی استان هرمزگان،
تحت تاثیر آلودگیهای مختلف ناشی از فعالیتهای انسانی از
جمله افزایش فاضالبها (شهری ،خانگی و صنعتی) ،کشاورزی،
کشتیرانی ،حمل و نقل دریایی ،ساخت و سازهای ساحلی شامل
لنگرگاه و تفرجگاههای ساحلی ،اسکله و بندرگاه ،موج شکنها و
فعالیتهای نظامی و معدنی است ( Kazemiو همکاران.)5092 ،
بیتردید مطالعه بر روی ساختارهای زیستی ازجمله دوکفهایها،
بهعنوان عوامل بقای اکوسیستم سواحل صخرهای بندرلنگه امری
ضروری است .اگرچه دوکفهای  Barbatiaاز اعضای سواحل صخرهای
در خلیج فارس است اما اطالعات منتشر شدهای از نحوه پراکنش
و فراوانی آن در منطقه جزر و مدی وجود ندارد .لذا هدف اصلی
این تحقیق مقایسه پراکنش ،تراکم و شاخصههای وزن و طول
دوکفهای  Barbatia decussataدر پهنه جزر و مدی سواحل
صخرهای بندرلنگه در شمال خلیج فارس است.
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مواد و روشها
منطقه مورد مطالعه :جهت انجام این تحقیق  4منطقه
بستانه (´ E 24″ 21و ´ ،)N 52″ 20بندرلنگه (´ E 24″ 25و
´ ،)N 52″ 25حسین آباد (´ E 24″ 24و ´ )N 52″ 20و کوهین
(´ E 22″ 00و ´ ،)N 52″ 22در امتداد سواحل صخرهای بندرلنگه
در شمال خلیج فارس از بندرمعلم تا بندربستانه بهطول20
کیلومتر انتخاب شدند (شکل  )9که در هریک  5ترانسکت با
فاصله حدوداً  900متر انتخاب و نمونهبرداری از سه منطقه باال،
میان و پایین جزر و مدی هر ترانسکت انجام شد.

شکل  :1ایستگاههای نمونهبردای در سواحل صخرهای بندرلنگه
در شمال خلیج فارس

در همه ایستگاهها سواحل مورد مطالعه از انواع پهنههای جزر و
مدی صخرهای در معرض امواج ،با درجه نسبتاً پایین تا متوسط
دریافت انرژی امواج بودند .بستر این سواحل غالبا سنگی-صخرهای
و تا حدی در قسمتهای باالی جزر و مدی ماسهای-صخرهای بود.
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در ایستگاههای مورد مطالعه ریز زیستگاهها ()micrihabitates
شامل قلوهسنگ و پارهسنگ ( ،)cobbleتختهسنگ (،)boulder
سنگفرش سنگی ( ،)rock platformشکاف ()crevice or crack
و حوضچه جزر و مدی ( )tidal poolبهترتیب حضور دیده شدند
که موقعیت حضور دوکفهای را در زیر بسترهای سنگی و یا
درون شکافها فراهم میکردند (شکل.)5
نمونهبرداری :از سه منطقه باال ،میان و پایین جزر و مدی
( )stationهر ترانسکت ( ،)siteنمونههای  Barbatiaماهانه از
مرداد  9220تا شهریور 94( 9229ماه) در  4منطقه ()location
مورد مطالعه ،در سواحل بندرلنگه ( )areaدر شمال خلیج فارس
( )reigionبهطور تصادفی توسط کوادرات ( 0/52مترمربع)
(جایگاه تکرار یا  )replicateدر زمان حداکثر جزر با  4تکرار در
هر یک از سه سطح جمعآوری شدند .غالبیت جانداران شاخص
اساس تفکیک و ناحیهبندی مناطق سه گانه جزر و مدی قرار
گرفت (5002 ،King؛  Nybakkenو  .)5002 ،Bertnessدر مجموع
در هر ایستگاه  54کودرات و در مجموع  4ایستگاه  22کودرات
در هر ماه پرتاب گردید .ماهانه در زمان حداکثر جزر درصد
نسبی پوشش ماسهای ساحل (حاصل رسوبگذاری بر صخرهها)
توسط کودرات با مساحت  0/52مترمربع و نیز بهکمک تهیه
فتوگراف در سه سطح باال ،میان و پایین اندازهگیری شد .در هر
ترانسکت  95کودرات بهطور تصادفی پرتاب گردید و میزان
پوشش ماسه برحسب درصد ثبت گردید .متغیرهای فیزیکوشیمیایی
آب شامل دما (درجه سانتیگراد) ،شوری( ،)pptاکسیژن محلول
(میلیگرم اکسیژن در لیتر) ،غلظت یون هیدروژن ( )pHبهصورت
ماهانه توسط دستگاه ( )HACH)(HQ40اندازهگیری شد .شفافیت
آب نیز توسط صفحه سکشی ( )Secchi Diskدر حد سانتیمتر
و دمای هوا (درجه سانتیگراد) توسط دماسنج الکلی ثبت گردید.

شکل :2خرد زیستگاههای ( )microhabitatsسواحل صخرهای منطقه مورد مطالعه
 :9پوشیده با قلوهسنگ و پارهسنگ :5 ،دارای تختهسنگ و پارهسنگ :2 ،دارای بستر سنگی با حداقل شکاف و حضور قلوهسنگ :4 ،بستر سنگی شکافدار
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نمونهها در پالستیکهای مخصوص کهه از قبهل برچسهب
حاوی اطالعات تاریخ ،ایستگاه ،ترانسکت و سطح جزر و مدی بر
روی آنها تهیه شده بهود جمهعآوری و بهه آزمایشهگاه منتقهل
شدند .در آزمایشگاه دوکفههایههای زنهده در ظهروف جداگانهه
براساس مکان برداشت ،برای  54ساعت در آب دریا قرار گرفتند
تا حد امکان محتویات دستگاه گوارش آنها تخلیه گردد و پاک
شود ( .)9220 ،Bourgoinسپس نمونهها پهس از تمیهز شهدن،
جداکردن موجودات چسبیده به سطح پوسته آنها ،جدا کهردن
رشههتههههای بیسههوس ( )Byssusموجههود در شههکاف بیسههوس و
شناسههایی توسههط کلیههدهای در دسههترس ( Garciaو ،Oliver
5001؛  Boschو همکههاران9222 ،؛  )9225 ،Oliverشههمارش
شده و تعداد آنها به تفکیک محل برداشت ثبت گردید .سهپس
طول صدف دوکفهای (حداکثر فاصله جلویی-عقبی) بها کهولیس
دیجیتال با دقت  0/09میلیمتر اندازهگیری شد (شکل .(2

شکل :3نمای ظاهری دوکفهای  B. decussataو طول صدف ()SL

بعد از زیستسنجی طول صدف ،پارامترهای وزن کهل ،وزن تهر
گوشته ،وزن خشک گوشته و وزن ماده آلی گوشته توسط ترازوی
الکترونیک با دقت  0/009گرم اندازهگیری گردید .جهت اندازهگیری
وزن گوشته گوشته نرم دوکفهای از پوسته توسط اسکالپل جهدا
و توزین شد .گوشته در دمای  22درجه برای  41سهاعت در آون
خشک و سپس نمونههای خشک گوشته پس از توزین در دمهای
 220درجه بهرای  2سهاعت در کهوره الکتریکهی سهوزانده شهدند
( Herrmannو همکههاران .)5002 ،وزن خاکسههتر حاصههل ،از وزن
گوشته خشک کسر گردید تا وزن ماده آلی گوشته حاصل شود.

شکل  :4تغییرات زمانی دمای هوا ،دمای آب و شوری در سواحل
بندرلنگه (سال )1390-91
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تجزیه و تحلیل دادهها :تفاوت در میانگین طول صدف،
میانگین وزن ماده آلی گوشته ( )AFDWو تراکم دوکفهای میان
مناطق باال ،میان و پایین جزر و مدی ،همچنین تفاوت میان
تراکم در بین ایستگاهها با کمک برنامههای  Spss19مورد مقایسه
قرار گرفت .به این منظور ابتدا توزیع نرمال دادهها توسط آزمونهای
 Shapiroبرای دادههای طول صدف و وزن ماده آلی و Kolmogorov
 Smirnovبرای دادههای تراکم استفاده شد .دادههای تراکم از
وضعیت نرمال برخوردار بودند ،بنابراین از آزمون آنالیز واریانس
یکطرفه ( )ANOVAبه کمک تستهای توکی ( )Tukeyو پست
هاک ( )post-hocبرای مقایسه تراکم میان مناطق میان و پایین
جزر و مدی و نیز مقایسه تراکم میان ایستگاههای نمونهبرداری
استفاده شد .بهدلیل نرمال نبودن دادههای طول صدف و وزن
ماده آلی حتی پس از اعمال روشهای تغییر نرمایته ،از آزمون
غیرپارامتری من ویتنی ( )Mann–Whitney U testجهت مقایسه
این دادهها استفاده شد .بررسی رابطه طول صدف و وزن ماده
آلی گوشته با استفاده از معادله نمایی  W=aLbانجام شد (،King
 )5002که در این رابطه :W :وزن بر حسب گرم :L ،طول صدف،
 :aمقدار ثابت (فاکتور شرایط) و  :bنمای معادله توانی (شیب خط)
است .جهت تهیه نقشه توپوگرافی ساحل از دوربین نقشهبرداری
مدل  Leica TC102و برنامه  AutoCAD 5095و جهت رسم
نمودارها از نرمافزار  Excelاستفاده گردید.

نتایج
متغیرهای محیطی :تغییرات پارامترهای مختلف فیزیکو
شیمیایی شامل دمای هوا ،دمای آب و شوری (شکل  )4و نیز
اکسیژن محلول pH ،و شفافیت (شکل  )2در سواحل مورد مطالعه
نشان داده شدهاند.

شکل  :5تغییرات زمانی  ، pHاکسیژن محلول و شفافیت آب در
سواحل بندرلنگه (سال )1390-91

فصلنامه علمی پژوهشی محیط زیست جانوری

پراکنش و فراوانی :زیستگاه دوکفهای

Barbatia decussata

در زیر بسترهای سنگی و صخرهای همراه با اتصال توسط رشتههای
بیسوس در تمام ایستگاهها مشاهده شد (شکل  .)2براساس
نتایج این تحقیق ،دوکفهای  B. decussataدر ایستگاههای مورد
مطالعه بهترتیب در منطقه میان و پایین جزر و مدی دارای
بیشترین پراکنش و فراوانی بود و تقریباً در منطقه باالی جزر و
مدی مشاهده نشد (شکلهای  1 ،2و  .)2پراکنش دوکفهای در

سال هفتم ،شماره  ،2تابستان 9314

منطقه جزر و مدی با مورفولوژی بستر مرتبط بود .ایستگاههای
مورد مطالعه از لحاظ مورفولوژی بستر و در نتیجه تراکم و پراکنش
دوکفهای وضعیتهای متفاوتی داشتند (جدول  .)9دوکفهایها در
زیر تختهسنگها ( ،)bouldersقلوهسنگها و پارهسنگها ()cobbles
و نیز درون شکافها ( )crevices or crackبهشکل چسبیده به سطح
زیرین بهکمک رشتههای بیسوس ( )byssusدیده شدند.

شکل  :6اتصال دوکفهای به سطح زیرین بستر سنگی (سنگ در

شکل  :7نمایش توپوگرافی ترانسکتهای  1و  2ساحل بستانه و

حالت واژگونه دیده میشود)

چگونگی پراکنش دوکفهای (نقاط تیره)(سال)1390-91

شکل  :8مقایسه پراکنش و فراوانی دوکفهای  B. decussataدر مناطق جزر و مدی در 4منطقه در سواحل بندرلنگه (سال )1390-91
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جدول :1مقایسه مورفولوژی بستر و تراکم دوکفهای  Barbatiaدرچهار ایستگاه مورد مطالعه در سواحل بندرلنگه ( سال )1391-92

منطقه

ترانسکت
9

کوهین
5
9
حسین آباد
5
9
لنگه
5
9
بستانه
5

منطقه

مورفولوژی بستر
NC

میان
پائین
میان
پائین
میان
پائین

×

میان

×

BC

>9مترB

RP

>520متر

 20میلیمتر<RS

×

×

×

×

94
0
92
9
52
0

×
×

×

×

×

×

×

×

×

پائین

4
×

میان

×

پائین

×

میان

×

پائین

×

95

×
×

×

×

میان

×

پائین

×

2

×

5

×

2

×

0
99

×

50

×

میان
پائین

TP

تراکم

×

×

×

59
0

×

(تراکم :میانگین ساالنه تعداد در مترمربع :TP ،حوضچه جزر و مدی :RS ،قلوه سنگ :C ،پاره سنگ :RP ،سنگفرش سنگی :B ،تخته سنگ :BC ،تخته سنگی
شکافدار :NC ،تخته سنگی پیوسته)

متوسط تراکم دوکفهای در پهنه جزر و مدی سواحل صخرهای
بندرلنگه ( 1/4±5/9تعداد در مترمربع) حاصل شد .تراکم دوکفهای
در منطقه میان جزر و مدی از  94عدد در بستانه و حسین آباد
تا  2عدد در بندرلنگه متغیر بود .همچنین در منطقه پایین جزر
و مدی تراکم (تعداد در مترمربع) دوکفهای از  2عدد در بستانه
تا صفر در شهرلنگه و کوهین تغییر داشت (جدول  .)9تراکم
دوکفهای در بین مناطق بهجز منطقه بستانه و حسینآباد دارای
تفاوت معنیدار بود (( )df=22/21،F=2 ،p>0/009شکل  ،2جدول
 .)5در طول دوره مطالعه ،تغییرات زمانی تراکم دوکفهای در
ترانسکت  9ایستگاه بستانه (منطقه پایین جزر و مدی) و
ترانسکت( 5منطقه میان جزر و مدی) دارای روند افزایشی ،در

شکل  :9نمودار مقایسه تراکم (تعداد بر مترمربع) دوکفهای

B.

حالیکه در منطقه میان جزر و مدی ترانسکت  9روند کاهشی
مشاهده شد (شکل  .)90میانگین طول دوکفهای در منطقه میان
جزر و مدی ( 54/22±0/21میلیمتر) بهشکل معنیداری از میانگین
طول در منطقه پایین جزر و مدی ( 20/92±9/02میلیمتر) کمتر
بود (( )Mann-Whitney U=1 ،Z=-4/94 ،p>0/009شکل ،99
جدول  .)2آمارههای طول صدف در مقایسه میان ایستگاههای
مورد مطالعه در جدول  4نشان داده شده است .میانگین طول
صدف در ایستگاه کوهین با حداکثر مقدار  29/22±0/92میلیمتر
و در ایستگاه حسینآباد با حداقل مقدار  55/24±0/52میلیمتر
حاصل شد.

شکل  :10نمودار مقایسه زمانی تغییرات تراکم (تعداد بر متر

 decussataبه تفکیک نواحی مختلف جزر و مدی و ایستگاههای

مربع) دوکفهای  B. decussataبه تفکیک نواحی مختلف جزر و

مورد مطالعه در سواحل بندرلنگه (سال)1390-91

مدی در ایستگاه بستانه از سواحل بندرلنگه (سال )1390-91
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جدول :2نتایج حاصل از آنالیز واریانس یکطرفه ) )One - way ANOVAتراکم دوکفه ای  B. decussataبین ایستگاههای نمونهبرداری
منبع تغییرات

مجموع مربعات

df

بین گروهها

225/021

2

F

MS

 590/222٭٭٭22/219

Sig.

0/000

درون گروهها

522/222

41

2/222





جمع کل

122/222

29













جدول  :3نتیجه آزمون من ویتنی برای مقایسه میانگین طول صدف در
منطقه میان و پایین جزر و مدی در سواحل بندرلنگه (سال )1390-91

طول صدف

شکل  :11نمودار مقایسه میانگین طول دوکفهای  B. decussataدر

٭٭٭1/000
992/000
-4/922
0/000
0/000
 p<0/009٭٭٭

آماره
Mann-Whitney U
Wilcoxon W
Z
)Asymp. Sig. (2-tailed
])Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.



مناطق میان و پایین جزر و مدی در سواحل بندرلنگه (سال )1390-91

جدول :4مقایسه آمارههای طول دوکفهای  B. decussataدرسواحل بندرلنگه (سال )1390-91
نام ایستگاه

تعداد

حسین آباد
کوهین
لنگه
بستانه

9221
5552
252
5201

طول حداقل
(میلیمتر)
2/92
2/29
5/59
4/41

طول
حداکثر(میلیمتر)
22/22
29/52
42/02
22/22

وزن ماده آلی ( :)AFDWدر این تحقیق میانگین وزن ماده
آلی دوکفهای ( )AFDWدر منطقه میان جزر و مدی با مقدار
(0/91 ±0/002میلیگرم) بهشکل معنیداری کمتر از منطقه
پایین جزر و مدی با میانگین (0/22±0/099گرم) بود
(( )Mann-Whitney U=520222 ،Z=-92/5 ،p>0/009شکل
 ،95جدول  .)2شکل  92همبستگی نمایی میان دادههای حاصل
از  94ماه وزن ماده آلی در مقابل طول صدف را در دو منطقه
میان و پایین جزر و مدی از مرداد  9220تا شهریور  9229نشان
میدهد .ضریب  bبرای منطقه میان  5/22و برای منطقه پایین
 2بهدست آمد .افزایش نسبی میزان ماده آلی گوشته دوکفهای

میانگین(میلیمتر)
 ±خطای معیار
55/24±0/52
29/22±0/92
55/29±0/21
52/40±0/91

انحراف
معیار
2/14
2/04
1/22
2/59

واریانس
22/11
22/22
22/29
14/14

درمنطقه پایین نسبت به منطقه میان جزر و مدی و نیز همبستگی
نمایی ماده آلی گوشته با طول صدف دوکفهای در این شکل
مشاهده میشود .حداکثر ماده آلی گوشته در دوکفهایهای
منطقه میان در طول  22میلیمتر ( 9/092گرم) و حداقل آن
در طول  2میلیمتر (0/004گرم) و در منطقه پایین حداکثر در
طول  22میلیمتر (9/222گرم) و حداقل در طول  1میلیمتر
(0/009گرم) مشاهده شد .برای نمایش ارتباط طول صدف
( )SLو وزن ماده آلی ( )AFDWمعادالت نمایی بهترتیب برای
منطقه میان ( AFDW=0/00009SL5/22)R5=0/21و پایین جزر
و مدی ( AFDW=0/000002SL2)R5=0/22محاسبه گردید.

جدول :5نتیجه آزمون من ویتنی برای مقایسه میانگین وزن ماده آلی گوشته در منطقه میان و پایین جزر و مدی سواحل بندرلنگه ()1390-91
AFDW

آماره

520222/000
229245/000
-92/505
0/000

Mann-Whitney U
Wilcoxon W
Z
)Asymp. Sig. (2-tailed
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شکل  :12نمودار مقایسه میانگین وزن ماده آلی گوشته

شکل  :13نمودار مقایسه تغییرات وزن ماده آلی گوشته ( )AFDWو

دوکفهای  B. decussataدر مناطق میان و پایین جزر و مدی

طول صدف در مقایسه با مناطق جزر و مدی در در سواحل بندرلنگه

در سواحل بندرلنگه (سال )1390-91

(سال )1390-91

پوشش ماسه :بررسی تغییرات زمانی درصد رسوبگذاری
ماسه ،افزایش رسوبگذاری را از اواخر تابستان تا اواسط زمستان
در ترانسکتهای 9و 5حسین آباد و نیز ترانسکت 9بستانه نشان
داد .کاهش درصد پوشش رسوب از اواسط زمستان در ترانسکت

 9حسین آباد و بستانه دیده شد درحالیکه پوشش ماسهای بهطور
تقریباً ماندگار در ترانسکت  5حسین آباد تا آخر دوره مطالعه
وجود داشت (شکلهای  94و .)92

شکل  :14نمودار تغییرات زمانی پوشش ماسه در سواحل صخره-

شکل  :15رسوب ماسههای ساحلی بر روی ساحل صخرهای در

ای در سواحل بندرلنگه (سال )1390-91

بستانه از سواحل بندرلنگه (سال )1390-91

( :tترانسکت:k ،کوهین :H ،حسین آباد :L ،لنگه و  :Bبستانه )

بحث
 Barbatia decussataاز جانوران موفق و دائمی سواحل
صخرهای بندرلنگه است که بهکمک رشتههای بیسوس نسبتاً
قوی به سطح زیرین بسترهای صخرهای ،مرجانی و درون شکافها
در اشکال منفرد یا گروهی متصل میشود ( Oliverو ،Holmes
5002؛  Boshو همکاران .)9222 ،ثابت ( )sessileبودن این جانور
موجب میشود پراکنش و تراکم آن تاثیرپذیری زیادی از شرایط
هیدرولوژی محل زیست مانند تغذیه ،رسوبگذاری ،تغییرات دمای
09

آب ،جریانات ،امواج و مورفولوژی بستر داشته باشد .چسبیدن
الروها (احیای الروی) از عوامل مهم تاثیرگذار بر پراکنش و
فراوانی دوکفهایها محسوب میشود که به مورفولوژی بستر و
حضور جایگاههای مناسب ،الگوهای محلی چرخش و جریانات
آب جهت هدایت الروها وابسته است (.)5002 ،Gosling
 B. decussataاگرچه مانند گروه  Mytilidaeاز بیسوس برای
چسبیدن به صخرهها استفاده میکند اما بر خالف آنها ،اوالً
پراکنش به شکل الیه ( )Bedندارد و ثانیاً در زیر بسترهای
صخرهای مستقر میشود.

فصلنامه علمی پژوهشی محیط زیست جانوری

درون یک جمعیت افراد میتوانند به اشکال مختلف از
جمله یکنواخت ،دستهای ،اتفاقی و یا شیبدار پراکنده باشند.
پراکنش دوکفهایهای جزر و مدی در شکل لکهای ()Patchy
عمومیت دارد ( .)5002 ،Goslingبرای گونهها در محدودههای
باالی جزر و مدی عواملی مانند شدت دما و خشکیزدگی و در
محدودههای پایین عوامل زیستی مانند شکارچی و رقابت بر
پراکنش تاثیر دارند ( Nybakkenو 5002 ،Bertness؛ Rafffaelli
و  .)9222 ،Hawkinsشکل بستر از عوامل موثر بر پراکنش
دوکفهایهاست و بسیاری از دوکفهایها بسترهای ویژهای را
ترجیح میدهند ( .)9222 ،Wellsبقاء و پراکنش دوکفهایها با
افزایش سطح توسط جایگاههای کمکی مانند جلبکها و
بریوزوئرها که سطح اتصال را در زمان چسبیدن الروهای دوکفهای
افزایش میدهند ،زیاد میشود .فقدان جایگاههای مورد نیاز برای
اتصال الروها میتواند پراکنش دوکفهایها را محدود سازد
( .)5002 ،Goslingامواج نیز بر فراوانی و پراکنش دوکفهایها
تاثیر گذارند .اتصال به بستر که از شیوههای مختلف از جمله
بیسوس انجام میشود ،سازشی در مقابله با انرژی موج است.
امواج و جریانها بر چسبیدن الروها و اتصاالت بیسوس اسپاتها
و در نتیجه بر احیای الروی دوکفهایها تاثیر گذارند .امواج
شدید بر حذف و جابجایی دوکفهای از بستر نیز نقش داشته و
پراکنش و فراوانی محلی این جانداران را محدود میسازند
( .)5002 ،Goslingفاکتورهای ایجاد آشفتگی از جمله طوفان با
واژگون کردن قلوهسنگها باعث حذف  9تا  2درصد (در ماه)
دوکفهای  Mytilus californianusبر روی سواحل در معرض
امواج میشوند ( Paineو  .)9219 ،Levineضعیف شدن اتصال
رشتههای بیسوس در زمستان یکی از عوامل افزایش حذف و
جابجا شدن دوکفهایها از بستر است ( Witmanو ،Suchanek
 .)9214شیوههای برداشت شیالتی نیز با آسیب رساندن و تغییر
شکل بستر بهشکل غیرمستقیم یا توسط مرگ و میر مستقیم بر
پراکنش و فراوانی دوکفهایها تاثیر گذارند ( Robinsonو
9221 ،Richardson؛  Eleftheriouو .)9225 ،Robertson
در معرض هوا بودن و بنابراین افزایش دما و خشکیزدگی
میتوانند از عوامل مهمی باشند که حضور دوکفهای را در
منطقه باالی جزر و مدی محدود میکنند .تاثیرات جزر و مد بر
سواحل صخرهای و بازتابهای متفاوت از سوی جانداران بر روی
منحنیهای جزر و مدی نقاطی با نام سطوح جزر و مدی بحرانی
( )critical tide levelsرا ایجاد میکنند که در این سطوح با
جابجایی در فواصل کوتاه زمان در معرض بودن موجود زنده با
هوا بهشدت افزایش مییابد و جاندار در خطر خشکی-

سال هفتم ،شماره  ،2تابستان 9314

زدگی قرار میگیرد ( Nybakkenو  .)5002 ،Bertnessتاثیر
سطوح جزر و مدی بحرانی روی الگوهای منطقهبندی موجودات
خود از عوامل دیگر از جمله توپوگرافی تاثیر میگیرد .مثالً شکافها،
پیشآمدگیها ،غارها و فضای زیرسنگها و صخرهها مدت زمان
بیشتری نسبت به محیط خارج مرطوب باقی میمانند و
بنابراین جانداران ساکن در این نوع فضاها میتوانند باالتر از
سطوح بحرانی جزر و مدی زیست کنند .اثرات تفاوتهای
موجود در توپوگرافی و رویارویی با هوا نشان میدهد که
محدودیتهای نهایی توسط فاکتورهای فیزیکی همچون دما و
خشکی تنظیم میشود .البته فقط خشکی زدگی عامل
محدودکننده نیست زیرا فیلترخوارهای چسبنده ممکن است در
اثر کاهش زمان استغراق از گرسنگی بمیرند چون به اندازه کافی
توسط آب پوشیده نمیشوند و تغذیه کافی ندارند .بیشتر
دوکفهایها در محدوده دمایی بین  -2تا  44درجه زیست می-
کنند ( Vernbergو  )9225 ،Vernbergو درجه مقاومت به دما
ویژه گونه است .براین اساس محدود شدن سکونت دوکفهای B.
 decussataبه زیرسنگ و صخرهها و درون شکافها جهت دوری
از افزایش دما محتمل است .انتخاب حوضچهها ،شکافهای
صخرهای و مناطق پایین جزر و مدی بهعنوان محل سکونت از
سازگارهای دوکفهایهای مناطق جزر و مدی در مقابل افزایش
دما محسوب میشوند ( Seedو .)9225 ،Suchanek
برطبق مشاهدات این تحقیق B. decussata ،بیشترین
حضور را در منطقه میان و پایین جزر و مدی و بیشترین
سکونت را در میکروزیستگاهها از جمله زیرصخرهها ،قلوهسنگها،
پارهسنگها و درون شکافها داشت .در منطقه باالی جزر و مدی
دوکفهای بهندرت دیده شد .میکروزیستگاههای ذکر شده دوکفهای
را از تابش مستقیم ،خشک شدن و استرس دمایی و احتماالً
شکارچیان محفوظ نگه میدارد .همچنانکه در مطالعات دیگر هم
بر نقش مورفولوژی بستر بهعنوان یک فاکتور مهم در پراکنش
دوکفهایها تاکید شده است ( Chaseو 9222 ،Bailey؛ ،Wells
 .)9222براساس مشاهدات در این تحقیق ،فراهمی میکروزیستگاهها
فاکتوری مهم در ایجاد تفاوت در تراکم دوکفهای در ایستگاههای
مورد مطالعه و مناطق جزر و مدی است .زیرا فراهمی
میکروزیستگاهها جهت احیای الرو دوکفهایها امری اثبات شده
است ( Troncosoو 5099 ،Sibaja؛ 9219 ،Fischer؛ ،Wells
 .)9222مورفولوژی بستر نه تنها بر پراکنش عمودی تاثیرگذار
بود بلکه پراکنش افقی در بین ایستگاهها را هم تحت تاثیر قرار
داد .بهعنوان نمونه فراوانی باالتر دوکفهای در ترانسکت 9
حسین آباد احتماالً بهدلیل فراوانی تعداد زیادی از تختهسنگها
00
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و قلوهسنگهای رها شده در این ساحل بهعلت فعالیت اسکله
سازی میباشد که میکروزیستگاههای مناسبی را برای این دوکفهای
فراهم میکند .اگرچه منطقه پایین جزر و مدی در بعضی
ایستگاهها از جمله بستانه (ترانسکت )9و حسین آباد
(ترانسکت )5توسط تختهسنگهای شکافدار و دارای شکستگی
زمینه حضور تعداد زیادی از دوکفهایها را فراهم میکرد ،اما در
بسترهای صخرهای بدون شکاف و شکستگی و بدون حضور
تختهسنگها و پارهسنگ منطقه پایین جزر و مدی ایستگاههای
لنگه و کوهین دوکفهای حضور نداشت .همچنانکه برای سایر
گونههای خانواده  Arcidaeگیرندههای نوری در حاشیه مانتل
گزارش شده است ( Oliverو 5002 ،Holmes؛ ،)9210 ،Waller
برای  B. decussataهم وجود این گیرندهها محتمل است که
پاسخ به تغییرات شدت نور را برای جانور ممکن میسازد .با
توجه به مطالعات مربوط به نورگرایی منفی الرو بعضی دوکفهایها
( Pennecو همکاران5002 ،؛ 9222 ،Baker؛  Shawو همکاران،
9220؛  Ritchieو  )9222 ،Menzelو حضور صد درصدیBarbatia
در زیربسترها در این مطالعه ،احتماالً الرو این دوکفهای نیز
رفتار نورگریزی دارد و زیرسنگها و صخرهها و یا لبه شکافها
را بهعنوان محل چسبیدن انتخاب میکند .البته اینکه آیا الرو
در زمان چسبیدن ،جایگاه دور از تابش مستقیم را انتخاب میکند
اینکه الروهای چسبیده شده به مکانهای در معرض تابش،
براساس قانون انتخاب طبیعی از بین رفته و فقط در محلهای
مخفی از تابش مستقیم ،الروها رشد کرده و جمعیت بالغ را
بهوجود آورده اند نیز محتمل است که نیازمند مطالعات بیشتر
است .چسبیدن در زیربسترهای سنگی عالوه بر محافظت در
مقابل تابش مستقیم ،در مناطق دارای پتانسیل رسوبگذاری زیاد
مانند سواحل جزر و مدی و نیز مصبها ،سازشی در جهت
محافظت در مقابل رسوبگذاری نیز محسوب میشود (،Gosling
 .)5002کوچک بودن پالپهای دهانی در گروه اپیبیست
( )epibyssateدوکفهایهای  Oliver( Arcidaeو )5002 ،Holmes
نوعی نقطه ضعف احتمالی برای  Barbatiaبهعنوان یکی از
اعضای این گروه ،در مقابل رسوبگذاری محسوب میشود .فواید
رفتار ساکن شدن در زیربستر ،عالوه بر محافظت در مقابل تابش
مستقیم و کاهش استرس رسوبگذاری ،احتماالً افزایش حفاظت
از شکارچیان را نیز بهدنبال دارد (.)5002 ،Gosling
مشاهدهها نشان داد در طول زمان مطالعه تراکم دوکفهای
در منطقه میان ترانسکت 9بستانه کاهش مییابد بهطوریکه در
ماههای آخر مطالعه (تابستان  ،)9229تقریباً دوکفهای در این
منطقه مشاهده نشد .احتماالً یکی از علتهای کاهش دوکفهایها
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در این محل ،تاثیر بیشتر گرما و خشکیزدگی و استغراق کوتاهتر
است .این منطقه دارای شیب کمتر نسبت به منطقه میان
ترانسکت  5بود .در زمان جزر سریعتر تخلیه ،در زمان مد دیرتر
پر میشد و نتیجتاً زمان استغراق کوتاهتر داشت .این ترانسکت
جایگاه اصلی جستجوی صدف ونوس با نام علمی Circenita sp
) (Veneridaeتوسط بومیان بود .در زمان جستجوی صدف
مذکور قلوهسنگها و پارهسنگها جابجا میشدند و زیستگاه
بارباتیا ناامن میگردید .همچنین تاثیرپذیری بیشتر این ترانسکت
از حرکت ماسههای ساحلی در اثر طوفانهای دریایی و استرس
ناشی از رسوب ماسه در زمستان سال  9220در این منطقه
نسبت به ترانسکت5مشهود بود .این درحالی است که منطقه
میان ترانسکت  5بهعلت حضور استخرهای ساحلی از زمان
استغراق کامل برخوردار بود و بههمین دلیل تفاوتی در
پارامترهای طول و وزن دوکفهای در منطقه میان ترانسکت 5و
پایین جزر و مدی ترانسکت 9دیده نشد .از اواخر زمستان تعداد
دوکفهای در منطقه پایین ترانسکت  9و میان ترانسکت  5با افزایش
همراه بود که میتواند به احیای الروی دوکفهای مربوط باشد.
میانگین طول  Barbatiaو نیز میانگین وزن ماده آلی
گوشته در منطقه پایین باالتر از منطقه میان جزر و مدی است.
همچنانکه در منابع اشاره شده است ،این تفاوت احتماالً مربوط
به زمان استغراق بیشتر ،فراهمی و احتمال جذب بیشتر غذا و
نیز امنیت در مقابل تابش مستقیم و گرمازدگی میباشد
( Nybakkenو 5002 ،Bertness؛  .)9222 ،Kamermansافزایش
میانگین طولی دوکفهایهای دیگر از جمله Cerasosstrea virginica
همراه با افزایش زمان استغراق نیز گزارش شده است ( Bartolو
همکاران9222 ،؛  Roegnerو  .)9222 ،Mannزمان استغراق اثر
مستقیم بر وزن نسبی گوشته از طریق تاثیر بر تنفس و تغذیه و
نیز متابولیسم درونی دوکفهای دارد ( .)9222 ،Franzدر مطالعه
ضریب ( bشیب خط) نیز در منطقه پایین باالتر از منطقه میانی
برای  B. decussataحاصل شد که احتماالً به شاخص شرایط
( )condition indexکه خود متاثر از شرایط فیزیولوژیک و رشد
گنادها است ،مرتبط است ( Rameshaو .)5002 ،Thippeswamy
آیا امنیت در عمق جزر و مدی برای دوکفهای  Barbatiaبیشتر
است و نتیجتاً دوکفهایها به سایز باالتر میرسند ،یا اینکه
شکارچیان احتمالی ،دوکفهایهای کوچکتر را در عمق جزر و
مدی صید میکنند و بنابراین میانگین طول دوکفهای افزایش
مییابد به مطالعات بیشتر نیازمند است.
رسوبگذاری ماسه در دوره مطالعه در بعضی ترانسکتهای
مورد مطالعه مشهود بود .سواحل خلهیجفهارس تحهت
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فصلنامه علمی پژوهشی محیط زیست جانوری

وزش بادهای غالب معروف به باد شمال هستند کهه در فواصهل
زمانی از سمت شمالغرب در محور خلیج فارس به سمت شهرق
 این نوع باد موجب ایجهاد امهواج سهاحلی و.در حال وزش است
حرکت رسوب و ماسه در طول ساحل و رسوبگذاری میگهردد
 تاثیراین نوع رسوبگذاری بهعنوان.)9222 ،Seibold  وPurser(
عامل استرسزای طبیعی و یا با منشاء فعالیهتههای انسهان بهر
جانداران سواحل و بهویژه سواحل صهخرهای مهورد تاکیهد قهرار
 شستشهو و، دفهن و خفهه شهدن.)5002 ،Airoldi( گرفته است
فرسههایش و تغییههر در خصوصههیات فیزیکههی بسههتر از تهدیههدات
رسوبگذاری بر جانداران ساکن سهواحل و بههویهژه جانهداران
 در این مطالعهه حرکهت.)5002 ،Airoldi( ) استsessile( ثابت
ماسهها بر ساحل و پوشیده شهده صهخرهههای سهاحلی توسهط
 در.ماسهها بهوضوح در سواحل شمالی خلیج فهارس دیهده شهد
) نیز به تاثیر رسوبگذاری ماسه بر جمعیهت9221( مطالعه اردالن
 در سههواحلSaccostrea cuculalata (Ostreidae) دوکفهههای
 ساخت موج شهکنهها و.سیستان و بلوچستان اشاره شده است
 آب شیرین کن و تا حدی شیالتی،اسکلهها جهت اهداف نظامی
در سالهای اخیر در سواحل شمالی خلیج فهارس رو بهه ازدیهاد
 ساخت این نوع سازهها بهشکل عمهود بهر سهاحل.گذاشته است
می تواند بر حرکت طبیعهی امهواج مهوازی یها اریهب بهر سهاحل
تاثیرگذار بوده و رسوبگذاری در سهواحل را تشهدید کنهد کهه
نیازمند تحقیق جنبههای فیزیک موج در سواحل شمالی خلهیج
.فارس است
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 مهندس حسین رامشی و مهندس،تحقیقات نرمتنان بندرلنگه
حسن ساربان کارشناسان محترم این مرکز و همه عزیزانی که
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