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 چکیده

 مهرگان جزر و مدی سواحل های بیاعضای جمعیت یکی از Barbatia decussata (Bivalvia: Arcidae)ایدوکفه

شود. پراکنش، ها و بسترهای سنگی ساکن میهای بیسوس در زیر صخرهاتصال رشتهکمک ای در شمال خلیج فارس است که بهصخره

ای در چهار ایستگاه کوهین، حسین آباد، لنگه و بستانه با ( و طول صدف این دوکفهAFDW) های وزن ماده آلیتراکم و شاخصه

دی سواحل بندرلنگه  مورد بررسی قرار گرفت.  نتایج در پهنه جزر و م 0930تا شهریور  0931 برداری ماهانه از مرداداستفاده نمونه

ای و تصادفی براساس حضور موقعیت مناسب و وابسته به ای در منطقه میان و پایین جزر و مدی به شکل لکهنشان داد دوکفه

ها و نیز درون قلوه سنگها، ترتیب سطح زیرین تخته سنگههای این جانور برای سکونت بالویت پراکنده است. غالباً مورفولوژی بستر

عدد در مترمربع حاصل شد. اگر چه تفاوت  4/8ای در پهنه جزر و مدی سواحل منطقه مورد مطالعه . تراکم دوکفهاستها شکاف

بستانه و جز ایستگاه هها بای در منطقه میان و پایین جزر مدی دیده نشد، اما تفاوت تراکم در بین ایستگاهداری میان تراکم دوکفهمعنی

داری از متوسط طول صدف در منطقه متر( به شکل معنیمیلی 93/44) ای درمنطقه میاندار بود.  متوسط طول دوکفهحسین آباد معنی

گرم( 08/1( در منطقه میان جزر و مدی با میانگین )AFDWتر بود. وزن ماده آلی گوشته )متر( پایینمیلی 09/91پایین جزر و مدی )

گرم( بود. وزن ماده آلی گوشته به شکل همگون )آلومتریک( 93/1تر از منطقه پایین جزر و مدی با میانگین )داری پایینبه شکل معنی

 ( با طول صدف همبستگی داشت. b= 9و در منطقه پایین ) (b=93/4) در منطقه میان
  

 فارس لنگه، خلیجمدی، بندر و جزر ای، منطقهصخره ، پراکنش، سواحلBarbatia decussata کلمات کلیدی:

 mazeinalipor@yahoo.comپست الکترونیکی نویسنده مسئول:  *
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 مقدمه

واسطه حساسیت، تنوع و دارا بودن ههای ساحلی بزیستگاه       

ها محسوب ترین زیستگاهترین و پیچیدهویژه از غنیهای گونه

، شوند که جانداران زیادی را در خود جای داده، پناهگاهمی

های . استرسآیندشمار میبهها تغذیه و تولیدمثل آنمحل 

ها و کاهش طبیعی و انسانی باعث فشار بر این اکوسیستم

و  Hays) گرددها میشناختی آنعملکردهای طبیعی و بوم

. اگرچه منطقه جزر و مدی مشتمل بر (5002همکاران، 

ها است، اما با وجود مساحت کم، ترین ناحیه از اقیانوسکوچک

واسطه داشتن فاکتورهای هانگیزی از حیات را بتنوع شگفت

، Bertnessو  Nybakken) دهدمحیطی متنوع از خود نشان می

های ناهمگون ای جزر و مدی محیطسواحل صخره. (5002

تجمع جانداران ثابت و متحرک زمینه )هتروژن( هستند که 

 این نوع سواحل ازپراکنش جانداران  ایجاد کرده وزیادی را 

و همکاران،  Little) پذیردتاثیر میبندی عمودی الگوی ناحیه

جستجو جهت کشف شناختی و های بوممطالعه جنبه .(5002

ای در سواحل صخرهجانداران  الگوها و دالیل پراکنش و فراوانی

منطقه جزر و مدی در مناطق مختلف دنیا، جزو موضوعات مورد 

 های متمادی بوده استهای مهم برای سالاز فعالیتعالقه و 

(Underwood، 5000)خوارتصفیه هایای. دوکفه (Filter Feeder) 

زی )بنتیک( در بخش کف (Deposit feederخوار )و رسوب

عمق ساحلی و مصبی، دارای ویژه مناطق کمهفارس ب خلیج

اهمیت زیادی در شبکه غذایی این اکوسیستم با اتصال بخش 

با  ،(5002و همکاران،  Herrman) شناور)پالژیک( به بنتیک

، Bailyو  Chase) ها و کنترل تولید اولیهمصرف فیتوپالنکتون

 (Jorgensen ،9220) هاو با جذب و کنترل آلودگی (9222

ها و عدم قدرت فرار از ای( دوکفهsessile) ند. وضعیت ثابتهست

گرهای زیستی نشانشود این جانوران موجب می نامساعد، شرایط

مناسبی برای اکوسیستم حساس خلیج فارس محسوب شوند 

ها تری از عوامل محیطی و از جمله آلودگیزیرا تاثیرپذیری بیش

 و همکاران، Safahieh ؛5092و همکاران،  Kazemi) دارند

شناختی و های مختلف زیست. بنابراین مطالعه جنبه(5099

شناختی این جانوران در جهت کسب اطالعات مورد نیاز بوم

جمله  ناپذیر است. ازها امری اجتناببرای مدیریت و حفاظت آن

 ایای خلیج فارس، دوکفهسواحل صخره ای ساکن دردوکفه

decussata (Sowerby, 1833) Barbatia  از خانوادهArcidae 

 دارای Barbatiaهای . گونه(9222و همکاران،  Bosch) است

و از این  (Niem ،9221و  Carpenter) پراکنش جهانی بوده

عنوان یک شاخص زیستی با توجه به مقاومت توانند بهلحاظ می

در مقابل افزایش شوری و دمای خلیج فارس مورد توجه باشند. 

های آن مانند سایر اعضای خانواده و گونه Barbatiaاز طرفی 

Arcidae عنوان منبع پروتئینی برای انسان در توانند بهمی

در اکنون نیز های آتی شیالت مطرح باشند، اگرچه همبرنامه

و همکاران،  Zupan) شوندتوسط انسان مصرف می دنیا از مناطقی

 یکی از اهداف عمده در تحقیقات بوم. (Broom ،9215؛ 5095

و فراوانی  شناختی، شناخت فاکتورهای موثر بر الگوهای پراکنش

ها ایدوکفه جملهاز و جانداران عمودی پراکنشاست.  گونه جمعیت

)مانند شکارچی،  عوامل زیستیدر منطقه جزر و مدی توسط 

و عوامل غیرزیستی )مانند  غذا( فراهمی و جایگاه سر رقابت بر

مورفولوژی بستر، توپوگرافی محلی، در معرض بودن امواج، رژیم 

( کنترل حضور انسانشوری و زدگی، خشکیجزر و مدی، دما، 

، Gosling؛ Bertness ،5002و  Nybakken ؛king، 5002) شودمی

هرچند  .(Green ،9215و  Druehll؛ Knox ،5009؛ 5002

های منطقه جزر ایدوکفه اطالعات زیادی از نحوه پراکنش سایر

و همکاران،  Powers) و مدی در نقاط دیگر دنیا ثبت شده است

های خانواده ایاما از پراکنش دوکفه (Franz ،9222؛ 5002

Arcidae  در سواحل شمال خلیج فارس اطالعاتی در دسترس

 Saccostrea ایپراکنش دوکفه (9221)همکاران  و اردالن نیست.

cuculalata (Ostreidae)  را در سواحل سیستان و بلوچستان، در

کردند. مطالعه  محدوده منطقه میان جزر و مدی گزارش

Saeedi اینشان داد، دوکفه (5002) و همکارانSolen dactylus 

(Solenidae) باس در سه منطقه باال، میان و در سواحل بندرع

پراکنش ترین در معرض بودن در زمان جزر پایین براساس کم

،  هرمزگان استان اقتصادی بزرگ بندر دومین عنوانبه . بندرلنگهدارد

های انسانی از های مختلف ناشی از فعالیتتحت تاثیر آلودگی

)شهری، خانگی و صنعتی(، کشاورزی،  هافاضالبجمله افزایش 

نقل دریایی، ساخت و سازهای ساحلی شامل  حمل و ،کشتیرانی

 و هاشکن موج های ساحلی، اسکله و بندرگاه،لنگرگاه و تفرجگاه

 .(5092همکاران،  و Kazemi) است معدنی و نظامی هایفعالیت

ها، ایدوکفهتردید مطالعه بر روی ساختارهای زیستی ازجمله بی

ای بندرلنگه امری صخره عنوان عوامل بقای اکوسیستم سواحلبه

 ایصخره سواحل اعضای از Barbatia ایدوکفه اگرچه است. ضروری

از نحوه پراکنش  ایفارس است اما اطالعات منتشر شده خلیج در

هدف اصلی و فراوانی آن در منطقه جزر و مدی وجود ندارد. لذا 

های وزن و طول مقایسه پراکنش، تراکم و شاخصهاین تحقیق 

در پهنه جزر و مدی سواحل  Barbatia decussata ایدوکفه

 ای بندرلنگه در شمال خلیج فارس است. صخره
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 هاشمواد و رو
منطقه  4تحقیق این جهت انجام  :مورد مطالعه منطقه       

و  E 24″ 25´) ، بندرلنگه( 52N″ 20´و  E 24″ 21´) بستانه

´25 ″52N )حسین آباد ، (´24″ 24 E  52″ 20´وN ) و کوهین 

(´00 ″22 E  52″ 22´وN )، بندرلنگه  ایصخره سواحل امتداد در

 20طولاز بندرمعلم تا بندربستانه به در شمال خلیج فارس

با  ترانسکت 5 که در هریک (9)شکل  کیلومتر انتخاب شدند

، از سه منطقه باال برداریمتر انتخاب و نمونه 900 فاصله حدوداً

 مدی هر ترانسکت انجام شد. ر و زمیان و پایین ج
 

 
ای بندرلنگه در سواحل صخره بردایهای نمونهایستگاه: 1 شکل

 در شمال خلیج فارس
 

های جزر و ها سواحل مورد مطالعه از انواع پهنهدر همه ایستگاه

پایین تا متوسط  با درجه نسبتاً امواج، معرض در ایمدی صخره

ای صخره-این سواحل غالبا سنگی بستر بودند. امواج انرژی دریافت

 ای بود. صخره-ایباالی جزر و مدی ماسه هایقسمت در حدی تا و

( micrihabitatesها )های مورد مطالعه ریز زیستگاهدر ایستگاه

(، boulder) سنگ(، تختهcobble) سنگسنگ و پارهشامل قلوه

( crevice or crack) (، شکافrock platform) سنگیسنگفرش 

ترتیب حضور دیده شدند ( بهtidal pool) و حوضچه جزر و مدی

ای را در زیر بسترهای سنگی و یا که موقعیت حضور دوکفه

 (.5)شکل کردندها فراهم میدرون شکاف

 ر و مدیز، میان و پایین جاز سه منطقه باال: بردارینمونه       

(stationهر ترانسکت ) (site ،)های نمونهBarbatia  ماهانه از

 (locationمنطقه ) 4در  ماه(94) 9229 شهریورتا  9220 مرداد

 ( در شمال خلیج فارسarea) مورد مطالعه، در سواحل بندرلنگه

(reigion) مترمربع(  52/0) طور تصادفی توسط کوادراتبه

 در تکرار 4 با در زمان حداکثر جزر (replicate)جایگاه تکرار یا 

. غالبیت جانداران شاخص آوری شدندجمعهر یک از سه سطح 

بندی مناطق سه گانه جزر و مدی قرار اساس تفکیک و ناحیه

در مجموع  .(Bertness، 5002و  Nybakken ؛King، 5002) گرفت

کودرات  22ایستگاه  4 کودرات و در مجموع 54در هر ایستگاه 

ماهانه در زمان حداکثر جزر درصد در هر ماه پرتاب گردید. 

ها( گذاری بر صخره)حاصل رسوب ای ساحلنسبی پوشش ماسه

کمک تهیه مترمربع و نیز به 52/0توسط کودرات با مساحت 

گیری شد. در هر فتوگراف در سه سطح باال، میان و پایین اندازه

پرتاب گردید و میزان  طور تصادفیکودرات به 95ترانسکت 

 وشیمیاییفیزیکمتغیرهای  گردید. ثبت درصد برحسب ماسه پوشش

(، اکسیژن محلول ppt)گراد(، شوری)درجه سانتی شامل دما آب

صورت ( بهpH)ت یون هیدروژن ظلیتر(، غل ژن دریاکس گرم)میلی

گیری شد. شفافیت ( اندازهHQ40)(HACH) دستگاه توسط ماهانه

متر ( در حد سانتیSecchi Diskشی )صفحه سکتوسط نیز آب 

      توسط دماسنج الکلی ثبت گردید. گراد(ینت)درجه سا و دمای هوا

 
 ای منطقه مورد مطالعه( سواحل صخرهmicrohabitatsهای )خرد زیستگاه : 2شکل

 دار: بستر سنگی شکاف4سنگ، : دارای بستر سنگی با حداقل شکاف و حضور قلوه2 ،سنگسنگ و پارهدارای تخته: 5 ،سنگسنگ و پاره: پوشیده با قلوه9
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های مخصوص کهه از قبهل برچسهب    ها در پالستیکنمونه       

سطح جزر و مدی بر  حاوی اطالعات تاریخ، ایستگاه، ترانسکت و

آوری و بهه آزمایشهگاه منتقهل    تهیه شده بهود جمهع  ها روی آن

ههای زنهده در ظهروف جداگانهه     ایشدند. در آزمایشگاه دوکفهه 

ساعت در آب دریا قرار گرفتند  54براساس مکان برداشت، برای 

ها تخلیه گردد و پاک تا حد امکان محتویات دستگاه گوارش آن

 ،نپهس از تمیهز شهد    هانمونه . سپس(Bourgoin ،9220) شود

جدا کهردن  ، هابه سطح پوسته آن جداکردن موجودات چسبیده

( موجههود در شههکاف بیسههوس و Byssus) هههای بیسههوسرشههته

، Oliverو  Garcia) در دسههترسشناسههایی توسههط کلیههدهای  

شههمارش  (Oliver ،9225؛ 9222و همکههاران،  Bosch؛ 5001

. سهپس  ها به تفکیک محل برداشت ثبت گردیدشده و تعداد آن

 کهولیس  بها عقبی( -)حداکثر فاصله جلویی ایدف دوکفهصطول 

  .)2 )شکل ی شدگیراندازه مترمیلی 09/0 دقت دیجیتال با

    
 ( SLو طول صدف ) B. decussataای نمای ظاهری دوکفه :3شکل

وزن کهل، وزن تهر   سنجی طول صدف، پارامترهای از زیست بعد 

ترازوی  گوشته توسطوزن ماده آلی و  خشک گوشته وزن گوشته،

 گیریاندازه جهت گردید. گیریاندازه گرم 009/0 دقت با الکترونیک

از پوسته توسط اسکالپل جهدا  ای دوکفهوزن گوشته گوشته نرم 

سهاعت در آون   41 درجه برای 22دمای  درو توزین شد. گوشته 

 دمهای  در توزین از پسگوشته های خشک سپس نمونه و خشک

 شهدند  سهاعت در کهوره الکتریکهی سهوزانده     2 بهرای  درجه 220

(Herrmann 5002 همکههاران، و). وزن حاصههل، از خاکسههتر وزن 

  گوشته حاصل شود. آلی ماده وزن تا گردید کسر خشک گوشته

تفاوت در میانگین طول صدف، : هاتجزیه و تحلیل داده    

ای میان ( و تراکم دوکفهAFDW) میانگین وزن ماده آلی گوشته

چنین تفاوت میان باال، میان و پایین جزر و مدی، هممناطق 

مورد مقایسه  Spss19 هایکمک برنامه ها بابین ایستگاه تراکم در

 هایآزمون توسط هاداده نرمال ابتدا توزیع منظور این به گرفت. قرار

Shapiro و آلی ماده وزن و صدف طول هایداده برای Kolmogorov 

Smirnov های تراکم از استفاده شد. دادههای تراکم برای داده

وضعیت نرمال برخوردار بودند، بنابراین از آزمون آنالیز واریانس 

( و پست Tukey) های توکیکمک تست ( بهANOVA) طرفهیک

( برای مقایسه تراکم میان مناطق میان و پایین post-hoc) هاک

برداری نمونههای جزر و مدی و نیز مقایسه تراکم میان ایستگاه

های طول صدف و وزن دادهدلیل نرمال نبودن بهاستفاده شد. 

های تغییر نرمایته، از آزمون ماده آلی حتی پس از اعمال روش

جهت مقایسه  (Mann–Whitney U test) غیرپارامتری من ویتنی

وزن ماده  طول صدف وبررسی رابطه ها استفاده شد. این داده

، King) شد انجام bW=aL معادله نماییآلی گوشته با استفاده از 

طول صدف،   :Lبر حسب گرم،  وزن: Wاین رابطه:  در که (5002

aو (شرایط )فاکتور ثابت : مقدار b: ( شیب خطنمای معادله توانی) 

 بردارینقشه ساحل از دوربین توپوگرافی نقشهجهت تهیه  است.

و جهت رسم  AutoCAD 5095 برنامه و 102Leica TC مدل

 استفاده گردید.  Excelافزار نمودارها از نرم

 

 نتایج
 تغییرات پارامترهای مختلف فیزیکو :محیطی متغیرهای       

( و نیز 4شکل شیمیایی شامل دمای هوا، دمای آب و شوری )

سواحل مورد مطالعه  در (2)شکل  و شفافیت pHمحلول،  اکسیژن

 اند.شدهنشان داده 

 

 

 
سواحل  در شوری و آب دمای هوا، دمای زمانی تغییرات :4شکل 

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

 (1390-91سواحل بندرلنگه )سال 
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 Barbatia decussataای زیستگاه دوکفه: پراکنش و فراوانی       

های رشته توسط با اتصال همراه ایسنگی و صخره بسترهای زیر در

براساس  (.2 )شکل ها مشاهده شدبیسوس در تمام ایستگاه

های مورد در ایستگاه B. decussataای نتایج این تحقیق، دوکفه

میان و پایین جزر و مدی دارای ترتیب در منطقه همطالعه ب

در منطقه باالی جزر و  ترین پراکنش و فراوانی بود و تقریباًبیش

ای در پراکنش دوکفه .(2و  1، 2های شکل) مدی مشاهده نشد

های منطقه جزر و مدی با مورفولوژی بستر مرتبط بود. ایستگاه

 پراکنشو در نتیجه تراکم و  بستر مورفولوژی لحاظ از مطالعه مورد

ها در ای(. دوکفه9 )جدول داشتند متفاوتی هایوضعیت ایدوکفه

( cobblesها )سنگها و پارهسنگقلوه (،boulders) هاسنگتخته زیر

به سطح  چسبیده شکلبه (crevices or crack) هاو نیز درون شکاف

  شدند. دیده (byssus) بیسوس هایکمک رشتهزیرین به

   

 

 

 
ای به سطح زیرین بستر سنگی )سنگ در اتصال دوکفه  :6 شکل

 شود(حالت واژگونه دیده می
ساحل بستانه و  2و  1های : نمایش توپوگرافی ترانسکت7شکل  

 (1390-91ای )نقاط تیره()سالچگونگی پراکنش دوکفه

   

 

      
 

 

    

     

      

       

            

     

           

           

      

 

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

 منطقه ترانسکت منطقه
 مورفولوژی بستر

 تراکم
NC BC B متر9 > RP 520متر > RS< مترمیلی 20  TP 

 کوهین

9
94  × × × ×   میان

0       × پائین

5
92  × × × ×   میان

9       × پائین

 حسین آباد

9
52   × × ×   میان

0       × پائین

5
4       × میان

95     × ×  پائین

 لنگه

9
2 ×  ×    × میان

5 ×      × پائین

5
2 ×  ×    × میان

0 ×      × پائین

 بستانه

9
99  × × ×    میان

50      ×  پائین

5
59 ×  ×  ×   میان

0       × پائین

 : تخته سنگی BC: تخته سنگ، B: سنگفرش سنگی، RP: پاره سنگ، C: قلوه سنگ، RS: حوضچه جزر و مدی، TP انگین ساالنه تعداد در مترمربع،)تراکم: می

 تخته سنگی پیوسته( NC:دار، شکاف

 

 ایسواحل صخره مدی و جزر پهنه در ایدوکفه تراکم متوسط       

ای شد. تراکم دوکفه حاصل ربع(مترم در )تعداد 4/1±9/5 لنگهبندر

عدد در بستانه و حسین آباد  94در منطقه میان جزر و مدی از 

منطقه پایین جزر چنین در عدد در بندرلنگه متغیر بود. هم 2تا 

عدد در بستانه  2ای از و مدی تراکم )تعداد در مترمربع( دوکفه

(. تراکم 9 )جدول تا صفر در شهرلنگه و کوهین تغییر داشت

آباد دارای جز منطقه بستانه و حسینای در بین مناطق بهدوکفه

، جدول 2 شکل) (=p، 2F=،21/22df<009/0) بود دارمعنی تفاوت

 ای دردوره مطالعه، تغییرات زمانی تراکم دوکفهر طول (. د5

ایستگاه بستانه )منطقه پایین جزر و مدی( و  9 ترانسکت

)منطقه میان جزر و مدی( دارای روند افزایشی، در  5ترانسکت

روند کاهشی  9 منطقه میان جزر و مدی ترانسکت که درحالی

ان ای در منطقه می(. میانگین طول دوکفه90شکل ) مشاهده شد

 یانگینم از داریمعنی شکلبه (مترمیلی 22/54±21/0) مدی و جزر

تر ( کممترمیلی 92/20±02/9) مدی و جزر پایین منطقه در طول

، 99شکل )( p، 94/4-=Z، 1U= Mann-Whitney<009/0)بود 

های های طول صدف در مقایسه میان ایستگاهآماره(. 2جدول 

نشان داده شده است. میانگین طول  4مورد مطالعه در جدول 

 مترمیلی 22/29±92/0حداکثر مقدار  با کوهین ایستگاه در صدف

 مترمیلی 24/55±52/0آباد با حداقل مقدار و در ایستگاه حسین

 حاصل شد. 

 
 

 

 

 
 متر بر تعداد) تراکم مقایسه زمانی تغییراتنمودار : 10شکل 

 و جزر مختلف نواحی تفکیک به B. decussata ایدوکفه( مربع

  (1390-91سواحل بندرلنگه )سال  از ایستگاه بستانه در مدی

 

 .Bای مقایسه تراکم )تعداد بر مترمربع( دوکفه : نمودار9شکل 

decussata های تفکیک نواحی مختلف جزر و مدی و ایستگاه به

  (1390-91بندرلنگه )سالسواحل  در مورد مطالعه
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 برداری نمونه هایبین ایستگاه B. decussata( تراکم دوکفه ای (One - way ANOVAطرفه یکنتایج حاصل از آنالیز واریانس  :2جدول       

Sig. F MS df راتمنبع تغیی مجموع مربعات  

000/0  219/22٭٭٭  222/590  2 021/225  هابین گروه  

  222/2  41 222/522  هادرون گروه  

   29 222/122   جمع کل

      

 

 

:  نتیجه آزمون من ویتنی برای مقایسه میانگین طول صدف در 3 جدول

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

 آماره طول صدف

000/1٭٭٭ Mann-Whitney U 

000/992 Wilcoxon W 

922/4- Z 

000/0 Asymp. Sig. (2-tailed) 

000/0 Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)] 

 در  B. decussataای : نمودار مقایسه میانگین طول دوکفه11شکل 
 (1390-91مناطق میان و پایین جزر و مدی در سواحل بندرلنگه )سال 

 009/0 p<٭٭٭ 

 

   
 (1390-91درسواحل بندرلنگه )سال  B. decussataای دوکفههای طول مقایسه آماره  :4جدول

 واریانس
انحراف 

 معیار
 (مترمیلیمیانگین)

 خطای معیار ±
طول 

 (مترمیلیحداکثر)
 طول حداقل

 (مترمیلی)
 نام ایستگاه تعداد

11/22 14/2 52/0±24/55 22/22 92/2 9221  آباد حسین
22/22 04/2 92/0±22/29 52/29 29/2 5552  کوهین
29/22 22/1 21/0±29/55 02/42 59/5 252  لنگه
14/14 59/2 91/0±40/52 22/22 41/4 5201  بستانه

       

تحقیق میانگین وزن ماده  این در :(AFDW) آلی ماده وزن       

 و مدی با مقدار ( در منطقه میان جزرAFDW) ایآلی دوکفه

تر از منطقه داری کمشکل معنیبه گرم(میلی91/0 002/0±)

 ( بودگرم22/0±099/0پایین جزر و مدی با میانگین )

(009/0>p، 5/92-=Z، 520222U= Mann-Whitney) (شکل 

های حاصل همبستگی نمایی میان داده 92 شکل .(2، جدول 95

ماه  وزن ماده آلی در مقابل طول صدف را در دو منطقه  94از 

نشان  9229تا شهریور  9220پایین جزر و مدی از مرداد  و میان

 و برای منطقه پایین 22/5برای منطقه میان  bدهد. ضریب می

ای دست آمد. افزایش نسبی میزان ماده آلی گوشته دوکفههب 2

و مدی و نیز همبستگی جزر  میان منطقه به نسبت پایین درمنطقه

 شکلای در این نمایی ماده آلی گوشته با طول صدف دوکفه

های ایشود. حداکثر ماده آلی گوشته در دوکفهمشاهده می

گرم( و حداقل آن  092/9) مترمیلی 22منطقه میان در طول 

گرم( و در منطقه پایین حداکثر در 004/0) مترمیلی 2در طول 

متر میلی 1گرم( و حداقل در طول 222/9) مترمیلی 22طول 

 صدف برای نمایش ارتباط طولگرم( مشاهده شد. 009/0)

(SL) آلی ماده وزن و (AFDW) برای ترتیبهب نمایی تمعادال 

 جزر پایین و 22/5SL00009/0=AFDW(5R=21/0)منطقه میان 

 محاسبه گردید.    2SL000002/0=AFDW(5R=22/0) مدی و
 

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

AFDW آماره 

000/520222  Mann-Whitney U 

000/229245  Wilcoxon W 

505/92-  Z 

000/0  Asymp. Sig. (2-tailed) 
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مقایسه میانگین وزن ماده آلی گوشته  نمودار: 12شکل 

در مناطق میان و پایین جزر و مدی   B. decussataای دوکفه

 (1390-91در سواحل بندرلنگه )سال 

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

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

 (1390-91)سال 

   

گذاری بررسی تغییرات زمانی درصد رسوب: پوشش ماسه       

گذاری را از اواخر تابستان تا اواسط زمستان رسوب ماسه، افزایش

بستانه نشان  9حسین آباد و نیز ترانسکت 5و9های در ترانسکت

داد. کاهش درصد پوشش رسوب از اواسط زمستان در ترانسکت 

طور ای بهکه پوشش ماسهدرحالی شد و بستانه دیده آباد حسین 9

حسین آباد تا آخر دوره مطالعه  5ماندگار در ترانسکت  تقریباً

 (.92و  94های شکلوجود داشت )

 

   

 

 

 
-تغییرات زمانی پوشش ماسه در سواحل صخرهنمودار : 14شکل 

 (1390-91سواحل بندرلنگه )سال در ای 
 (t ،ترانسکت :k ،کوهین:H ،حسین آباد :L لنگه و :B) بستانه : 

ای در های ساحلی بر روی ساحل صخرهرسوب ماسه  :15شکل  

 (1390-91سواحل بندرلنگه )سال از  بستانه

   

 بحث
       Barbatia decussata  از جانوران موفق و دائمی سواحل

 های بیسوس نسبتاًکمک رشتهای بندرلنگه است که بهصخره

 هاشکافای، مرجانی و درون زیرین بسترهای صخره سطح قوی به

، Holmesو  Oliver) شوددر اشکال منفرد یا گروهی متصل می

این جانور  بودن (sessile) . ثابت(9222و همکاران،  Bosh ؛5002

شود پراکنش و تراکم آن تاثیرپذیری زیادی از شرایط موجب می

تغییرات دمای  گذاری،رسوب تغذیه، مانند زیست محل هیدرولوژی

مورفولوژی بستر داشته باشد. چسبیدن آب، جریانات، امواج و 

)احیای الروی( از عوامل مهم تاثیرگذار بر پراکنش و  الروها

که به مورفولوژی بستر و  شودها محسوب میایفراوانی دوکفه

های مناسب، الگوهای محلی چرخش و جریانات حضور جایگاه

 .(Gosling، 5002) است الروها وابسته هدایت آب جهت

B. decussata  اگرچه مانند گروهMytilidae  از بیسوس برای

 ها، اوالًکند اما بر خالف آنها استفاده میچسبیدن به صخره

در زیر بسترهای  ( ندارد و ثانیاBedًپراکنش به شکل الیه )

 شود.  ای مستقر میصخره
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توانند به اشکال مختلف از درون یک جمعیت افراد می

دار پراکنده باشند.  ی، اتفاقی و یا شیباجمله یکنواخت، دسته

(  Patchyای )های جزر و مدی در شکل لکهایپراکنش دوکفه

های ها در محدودهبرای گونه .(Gosling، 5002)عمومیت دارد 

زدگی و در باالی جزر و مدی عواملی مانند شدت دما و خشکی

های پایین عوامل زیستی مانند شکارچی و رقابت بر محدوده

 Rafffaelli؛ Bertness ،5002و  Nybakken) تاثیر دارند پراکنش

 . شکل بستر از عوامل موثر بر پراکنش(Hawkins ،9222و 

را  ایویژهها بسترهای ایدوکفه از بسیاری هاست وایدوکفه

ها با ای. بقاء و پراکنش دوکفه(Wells ،9222) دهندترجیح می

ها و مانند جلبکهای کمکی افزایش سطح توسط جایگاه

 ایدوکفه را در زمان چسبیدن الروهای که سطح اتصال بریوزوئرها

های مورد نیاز برای شود. فقدان جایگاهدهند، زیاد میافزایش می

 ها را محدود سازدایتواند پراکنش دوکفهاتصال الروها می

(Gosling، 5002) .ها ایامواج نیز بر فراوانی و پراکنش دوکفه

های مختلف از جمله اتصال به بستر که از شیوهتاثیر گذارند. 

شود، سازشی در مقابله با انرژی موج است.  بیسوس انجام می

ها چسبیدن الروها و اتصاالت بیسوس اسپات ها برامواج و جریان

ها تاثیر گذارند. امواج ایو در نتیجه بر احیای الروی دوکفه

ای از بستر نیز نقش داشته و کفهشدید بر حذف و جابجایی دو

 سازندپراکنش و فراوانی محلی این جانداران را محدود می

(Gosling، 5002) . فاکتورهای ایجاد آشفتگی از جمله طوفان با

درصد )در ماه(  2تا  9 ها باعث حذفسنگواژگون کردن قلوه

بر روی سواحل در معرض  Mytilus californianusای دوکفه

. ضعیف شدن اتصال (Levine ،9219و  Paine) شوندامواج می

های بیسوس در زمستان یکی از عوامل افزایش حذف و رشته

، Suchanekو  Witman)  ها از بستر استایجابجا شدن دوکفه

های برداشت شیالتی نیز با آسیب رساندن و تغییر . شیوه(9214

مستقیم بر شکل غیرمستقیم یا توسط مرگ و میر شکل بستر به

و  Robinson) ها تاثیر گذارندایپراکنش و فراوانی دوکفه

Richardson ،9221 ؛Eleftheriou  وRobertson ،9225) . 

 زدگیخشکی و دما افزایش بنابراین و بودن هوا معرض در

ای را در توانند از عوامل مهمی باشند که حضور دوکفهمی

 بر مد و جزر تاثیرات کنند.منطقه باالی جزر و مدی محدود می

 روی بر جانداران سوی از متفاوت هایبازتاب و ایصخره سواحل

 بحرانی مدی و جزر سطوح نام با نقاطی مدی و جزر هایمنحنی

(critical tide levels )با سطوح این در که کنندرا ایجاد می 

 با زنده موجود بودن معرض در زمان کوتاه فواصل در جابجایی

-یابد و جاندار در خطر خشکیمی افزایش شدتبه هوا

 تاثیر(. Bertness ،5002و  Nybakken) گیردزدگی قرار می

 موجودات بندیمنطقه الگوهای روی بحرانی مدی و جزر سطوح

 ،هاشکاف مثالً .گیردمی تاثیر توپوگرافی جمله از دیگر عوامل از خود

 زمان مدت هاصخره و هازیرسنگ فضای و غارها ،هاآمدگیپیش

 و مانندمی باقی مرطوب خارج محیط به نسبت تریبیش

 از باالتر توانندمی فضاها نوع این در ساکن جانداران بنابراین

 هایتفاوت اثرات. کنند زیست مدی و جزر بحرانی سطوح

 که دهدمی نشان هوا با رویارویی و توپوگرافی در موجود

 و دما چونهم فیزیکی فاکتورهای توسط نهایی هایمحدودیت

البته فقط خشکی زدگی عامل . شودمی تنظیم خشکی

در  است ممکن چسبنده فیلترخوارهای کننده نیست زیرامحدود

 کافی اندازه به چون بمیرند گرسنگی اثر کاهش زمان استغراق از

 تربیش. ندارند کافی تغذیه و شوندنمی پوشیده آب توسط

-می درجه زیست 44تا  -2دمایی بین  محدوده ها درایدوکفه

 دما درجه مقاومت به و (Vernberg، 9225و  Vernberg) کنند

 .Bای دوکفه شدن سکونت محدود گونه است. براین اساس ویژه

decussata ها جهت دوری ها و درون شکافبه زیرسنگ و صخره

های شکاف ها،حوضچه انتخابدما محتمل است.  از افزایش

عنوان محل سکونت از مناطق پایین جزر و مدی بهای و صخره

های مناطق جزر و مدی در مقابل افزایش ایهای دوکفهرسازگا

 .(Suchanek ،9225و  Seed) شونددما محسوب می

ترین بیش B. decussata ،ین تحقیقا مشاهدات برطبق

ترین را در منطقه میان و پایین جزر و مدی و بیش حضور

ها، سنگها، قلوهها از جمله زیرصخرهمیکروزیستگاه سکونت را در

منطقه باالی جزر و مدی  ها داشت. درشکاف ها و درونسنگپاره

ای شده دوکفه های ذکرمیکروزیستگاه شد. دیده ندرتبه ایدوکفه

 را از تابش مستقیم، خشک شدن و استرس دمایی و احتماالً

دیگر هم  مطالعات ه درکچنانهم دارد.محفوظ نگه می شکارچیان

عنوان یک فاکتور مهم در پراکنش بر نقش مورفولوژی بستر به

، Wells؛ Bailey ،9222و  Chase) ها تاکید شده استایدوکفه

 هامیکروزیستگاهفراهمی  تحقیق، این در مشاهدات براساس .(9222

های ای در ایستگاهمهم در ایجاد تفاوت در تراکم دوکفه فاکتوری

 فراهمی زیرا است. مدی و جزر مناطق و مطالعه مورد

ها امری اثبات شده ایها جهت احیای الرو دوکفهمیکروزیستگاه

، Wells؛ Fischer ،9219؛ Sibaja ،5099و  Troncoso) است

مورفولوژی بستر نه تنها بر پراکنش عمودی تاثیرگذار  (.9222

تاثیر قرار  ها را هم تحتبین ایستگاه بود بلکه پراکنش افقی در

 9 ای در ترانسکتعنوان نمونه فراوانی باالتر دوکفهداد. به

ها سنگدلیل فراوانی تعداد زیادی از تختهبه حسین آباد احتماالً
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علت فعالیت اسکله های رها شده در این ساحل بهسنگو قلوه

 ایدوکفهبرای این  را مناسبی هایمیکروزیستگاه که باشدمی سازی

کند. اگرچه منطقه پایین جزر و مدی در بعضی فراهم می

 ( و حسین آباد9)ترانسکت ها از جمله بستانهایستگاه

دار و دارای شکستگی های شکافسنگ( توسط تخته5)ترانسکت

کرد، اما در ها را فراهم میایزمینه حضور تعداد زیادی از دوکفه

ای بدون شکاف و شکستگی و بدون حضور بسترهای صخره

های سنگ منطقه پایین جزر و مدی ایستگاهها و پارهسنگتخته

که برای سایر چنانای حضور نداشت. هملنگه و کوهین دوکفه

های نوری در حاشیه مانتل گیرنده Arcidaeهای خانواده گونه

،  (Waller ،9210؛ Holmes ،5002 و Oliver) گزارش شده است

ها محتمل است که ههم وجود این گیرند B. decussata برای

سازد. با پاسخ به تغییرات شدت نور را برای جانور ممکن می

  هاایدوکفهالرو بعضی  مطالعات مربوط به نورگرایی منفی به توجه

(Pennec  ،؛ 5002و همکارانBaker ،9222 ؛Shaw  ،و همکاران

 Barbatiaدرصدی صد حضور و (Menzel، 9222 و Ritchie ؛9220
ای نیز الرو این دوکفه احتماالً ،این مطالعه در زیربسترها در

ها ها و یا لبه شکافها و صخرهرفتار نورگریزی دارد و زیرسنگ

که آیا الرو کند. البته اینعنوان محل چسبیدن انتخاب میرا به

کند تابش مستقیم را انتخاب می از چسبیدن، جایگاه دور زمان در

های در معرض تابش، های چسبیده شده به مکانکه الرواین

های در محل براساس قانون انتخاب طبیعی از بین رفته و فقط

 مخفی از تابش مستقیم، الروها رشد کرده و جمعیت بالغ را 

 تراند نیز محتمل است که نیازمند مطالعات بیشوجود آوردههب

است. چسبیدن در زیربسترهای سنگی عالوه بر محافظت در 

گذاری زیاد رسوب پتانسیل مناطق دارای مستقیم، در مقابل تابش

ها، سازشی در جهت مانند سواحل جزر و مدی و نیز مصب

 ،Gosling) شودگذاری نیز محسوب میمقابل رسوب در محافظت

 بیستگروه اپی در های دهانی. کوچک بودن پالپ(5002

(epibyssate) هایایدوکفه Arcidae (Oliver و Holmes ،5002 )

عنوان یکی از بهBarbatia نوعی نقطه ضعف احتمالی برای 

شود. فواید گذاری محسوب میگروه، در مقابل رسوب اعضای این

رفتار ساکن شدن در زیربستر، عالوه بر محافظت در مقابل تابش 

افزایش حفاظت  احتماالً گذاری،مستقیم و کاهش استرس رسوب

 .(Gosling، 5002) دنبال داردهاز شکارچیان را نیز ب

ای نشان داد در طول زمان مطالعه تراکم دوکفه هامشاهده

که در طورییابد بهبستانه کاهش می 9در منطقه میان ترانسکت

ای در این دوکفه (، تقریبا9229ًهای آخر مطالعه )تابستان ماه

ها ایکاهش دوکفه هایاز علت یکی منطقه مشاهده نشد. احتماالً

تر زدگی و استغراق کوتاهخشکی گرما و ترتاثیر بیشمحل،  این در

تر نسبت به منطقه میان است. این منطقه دارای شیب کم

تر تخلیه، در زمان مد دیرتر بود. در زمان جزر سریع 5ترانسکت 

تر داشت. این ترانسکت زمان استغراق کوتاه شد و نتیجتاًپر می

 Circenita sp جایگاه اصلی جستجوی صدف ونوس با نام علمی

(Veneridae)  توسط بومیان بود. در زمان جستجوی صدف

زیستگاه  و شدندها جابجا میسنگها و پارهسنگمذکور قلوه

این ترانسکت  ترتاثیرپذیری بیش چنینهم گردید.می ناامن بارباتیا

های دریایی و استرس اثر طوفان در ساحلی هایماسه حرکت از

در این منطقه  9220ناشی از رسوب ماسه در زمستان سال 

مشهود بود. این درحالی است که منطقه 5نسبت به ترانسکت

علت حضور استخرهای ساحلی از زمان به 5میان ترانسکت 

همین دلیل تفاوتی در استغراق کامل برخوردار بود و به

و  5منطقه میان ترانسکتای در پارامترهای طول و وزن دوکفه

دیده نشد. از اواخر زمستان تعداد  9پایین جزر و مدی ترانسکت

با افزایش  5 ترانسکت و میان 9 ترانسکت منطقه پایین در ایدوکفه

 ای مربوط باشد. تواند به احیای الروی دوکفههمراه بود که می

و نیز میانگین وزن ماده آلی  Barbatiaمیانگین طول 

گوشته در منطقه پایین باالتر از منطقه میان جزر و مدی است. 

مربوط  که در منابع اشاره شده است، این تفاوت احتماالًچنانهم

و تر غذا بیش جذب احتمالتر، فراهمی و به زمان استغراق بیش

 باشدنیز امنیت در مقابل تابش مستقیم و گرمازدگی می

(Nybakken و Bertness، 5002 ؛Kamermans ،9222).  افزایش 

 Cerasosstrea virginica جمله از دیگر هایایدوکفه طولی میانگین

و  Bartol) همراه با افزایش زمان استغراق نیز گزارش شده است

. زمان استغراق اثر (Mann ،9222و  Roegner؛ 9222همکاران، 

تاثیر بر تنفس و تغذیه و  مستقیم بر وزن نسبی گوشته از طریق

. در مطالعه (Franz ،9222) ای داردنیز متابولیسم درونی دوکفه

منطقه میانی  )شیب خط( نیز در منطقه پایین باالتر از bضریب 

 به شاخص شرایط حاصل شد که احتماالً B. decussataبرای 

(condition index که خود متاثر از شرایط فیزیولوژیک و رشد )

. (Thippeswamy ،5002و  Ramesha) است مرتبط است، گنادها

تر بیش Barbatiaای آیا امنیت در عمق جزر و مدی برای دوکفه

که رسند، یا اینها به سایز باالتر میایدوکفه است و نتیجتاً

تر را در عمق جزر و های کوچکایشکارچیان احتمالی، دوکفه

ای افزایش طول دوکفهکنند و بنابراین میانگین مدی صید می

  تر نیازمند است.یابد به مطالعات بیشمی

 هایترانسکتگذاری ماسه در دوره مطالعه در بعضی رسوب       

 تحهت  فهارس خلهیج  مورد مطالعه مشهود بود. سواحل
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 فواصهل  در کهه  هستند شمال باد به معروف غالب بادهای وزش

 شهرق  سمت به فارس خلیج محور در غربشمال سمت از زمانی

 و سهاحلی  امهواج  ایجهاد  موجب باد نوع این. است وزش حال در

 گهردد می گذاریرسوب و ساحل طول در ماسه و رسوب حرکت

(Purser  وSeibold ،9222). عنوان گذاری بهتاثیراین نوع رسوب

ههای انسهان بهر    زای طبیعی و یا با منشاء فعالیهت عامل استرس

ای مهورد تاکیهد قهرار    صهخره ویژه سواحل هجانداران سواحل و ب

 و شستشهو  شهدن،  خفهه  و . دفهن (Airoldi ،5002) گرفته است

از تهدیههدات  بسههتر فیزیکههی خصوصههیات در و تغییههر فرسههایش

ویهژه  جانهداران   هگذاری بر جانداران ساکن  سهواحل و به  رسوب

در این مطالعهه حرکهت    .(Airoldi ،5002) ( استsessileثابت )

ههای سهاحلی توسهط    پوشیده شهده صهخره  ها بر ساحل و ماسه

وضوح در سواحل شمالی خلیج فهارس دیهده شهد. در    ها بهماسه

 جمعیهت  بر ماسه گذاریرسوب تاثیر به نیز (9221مطالعه اردالن )

در سههواحل  Saccostrea cuculalata (Ostreidae) ایدوکفههه

هها و  اشاره شده است. ساخت موج شهکن سیستان و بلوچستان 

و تا حدی شیالتی  جهت اهداف نظامی، آب شیرین کنها اسکله

های اخیر در سواحل شمالی خلیج فهارس رو بهه ازدیهاد    در سال

شکل عمهود بهر سهاحل    ها بهگذاشته است. ساخت این نوع سازه

تواند بر حرکت طبیعهی امهواج مهوازی یها اریهب بهر سهاحل        می

گذاری در سهواحل را تشهدید کنهد کهه     تاثیرگذار بوده و رسوب

های فیزیک موج در سواحل شمالی خلهیج  نیازمند تحقیق جنبه

 فارس است.
 

 تشکر و قدردانی
 وسیله از آقای مهندس ارگنجی ریاست محترم مرکزبدین       

 تحقیقات نرمتنان بندرلنگه، مهندس حسین رامشی و مهندس

حسن ساربان کارشناسان محترم این مرکز و  همه عزیزانی که 

 شود. تشکر و قدردانی می ،تحقیق یاری دادنددر انجام این 
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