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 Introduction: Research on the Swan Mussel (Anodonta cygnea) population distribution 

and biometrics were conducted during 2015.  

Materials & Methods: Individuals sampling were carried out monthly from 14 stations. 

Length, width and height of shells was measured with using of a slide caliper to an 

accuracy and 0.01 mm and age of swan mussels were examined by counting annual growth 

on the shell surface.  

Result: The highest and lowest frequency belonged to Bahambar station with 33% and 

Sheijan station with 8% respectively. The distribution of these shellfish is Central area and 

western parts of Anzali wetland. The age of shells was from 2 to 9 classes and 5 to 7 years 

old individuals dominated. The highest and lowest average of weight and length were 

calculated for Hendekhaleh station (W= 203.34 gr and L= 13.45 cm) and Bahambar station 

(W= 78.83 gr and L= 8.63 cm) respectively. Using Fisat ll program and based on Schiffre's 

method, L∞ = 13.65 cm and the growth coefficient factor 0.48 was calculated. The natural 

mortality coefficient was 1.154. Most recruitment (smaller in size) are observed in the 

months of September and early October.  

Conclusion: This indicates the existence of young reserves of reproduction and the 

addition of a new generation to the population. The existing reserves in Mahrooz to 

Bahmbar, which was the habitat of younger oysters, can be used for breeding programs of 

this species and preserving its stock. 
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در  1395طی سال  (Anodonta cygnea)سنجی صدف آنودونت های زیستخصمطالعه تحقیقاتی در زمینه پراکنش جمعیتی و شا :مقدمه

 تاالب انزلی انجام گردید.

سنجی شامل طول، عرض و ارتفاع های زیستایستگاه در نواحی مختلف تاالب انزلی تعیین شد. شاخص 14برای این منظور  ها:مواد و روش

 تعیین گردید.  هاکفه روی سالیانه رشد هایحلقه ها نیز با مشاهدهسن صدف و گیریندازهمتر امیلی 01/0 دقت با کولیس توسط شده صید هایصدف

چنین همدرصد بود.  8درصد و شیجان با  33های بهمبر با ترتیب متعلق به ایستگاهها، بهدرصد فراوانی صدف ترینوکم ترینبیش نتایج:

تر در نقاط مرکزی و غرب تاالب ها بیشبهمبر بود. نتایج نشان داد پراکنش این صدف به ماهروزه ترین پراکنش متعلق به ایستگاه ورودیبیش

ترین ترکیب میانگین وزنی ترین و کمباشد. بیشسال می 7الی  5سال بوده که غالبیت با سنین  9الی  2ها بین . ترکیب سنی صدفانزلی بود

 و گرم 83/78±60/34)متر( و بهمبر سانتی45/13±27/7گرم و 34/203 ± 27/49های هندخاله )ترتیب برای ایستگاهو طولی به

ومیزان ضریب متر سانتی65/13نهایت  و براساس روش شیفرد طول بی  Fisat llافزارمحاسبه شد. با استفاده از نرم (مترسانتی 88/1±63/8

 ترین ذخایر جوان در شهریور و اوایل مهرماه مشاهده شد.برآورد شد. بیش 154/1طبیعی  میزان مرگ و میر محاسبه گردید. 48/0 رشد ساالنه

از ذخایر باشد. دهنده وجود ذخایر جوان از دوره تولیدمثل و اضافه شدن نسل جدید به جمعیت میاین موضوع نشان :بحثگیری و نتیجه

تکثیر و پرورش این گونه و حفظ ذخایرآن  هایتوان جهت برنامهتر بود، میهای جوانترکیب سنی  ماهروزه به بهمبر که محل زیست صدف

 ستفاده نمود.ا
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 مقدمه

تن به های جانوری در تاالب انزلی نوعی صدف نرمیکی از گونه       

باشد.  صدف می( Anodonta cygnea)ای آنودونت نام صدف دوکفه

تنان آب شیرین بوده که حد ترین گروه از نرمآنودونت یکی از بزرگ

  Chojnacki) باشدمی  PSU 2/0–1/0ل زیست آن تحمل شوری مح

 غنی دهد کهرا ترجیح می مناطقی آنودونت صدف. (2011و همکاران، 

و در منطقه زیست صدف بایستی مواد غذایی  است غذایی مواد از

ها به چرخه مواد کمک ایای مانند سایر دوکفهفراوان باشد. این دوکفه

ر محیط زیستی خود و نیز در پاکیزکی کرده و در انتقال ماده و انرژی د

 شودآب نقش دارد و مانع از رسوب مواد معلق و تجمع آن در بستر می

(Novais  ،؛2015و همکاران Strayer ،2014؛ Cyr ،2008). طورکلی هب

ای اهمیت زیادی در تغذیه تنان دوکفهدر بسیاری از کشورها، نرم

عنوان هطعم و ارزش غذایی ب ها با توجه بهها داشته و گوشت آنانسان

رغم تامین یعلآیند. شمار مییک منبع اولیه تامین پروتئین مهم به

نیازهای پروتئینی در صنعت بهداشتی و دارویی، مرواریدسازی نیز 

ها فیلترکننده بوده و گیرند. این صدفمورد استفاده فراوان قرار می

با (. 1374پروانه، گردند )سبب کاهش بار آلودگی در منابع آبی می

دستیابی به فناوری زیستی تولید و تکثیر انبوه این صدف و نقش این 

صنعت در افزایش اشتغالزایی، به ارز قابل توجهی نیز از طریق فروش 

و تغذیه  هاایدوکفهبودن  پاالیشگرتوجه به  اند. باها رسیدهصادرات آن و

و قرار  (1388زاده، و یونس)زارع  اولیه فیتوپالنکتونی تولیدات ها ازآن

غذایی  در چرخهرا سزایی هنقش ب ،غذایی جایگاه ویژه زنجیره در داشتن

های آبی شاخص زیستی اکوسیستم هاکنند. آنسایر آبزیان ایفا می

های نفتی، فلزات سنگین، مواد شوند که قادرند آلودگیمحسوب می

سبب پاکیزگی و آوری کرده و رادیو اکتیو و غیره را از محیط جمع

ای دوکفه تناننرم گوشت چنینهم .(Lie ،1993) سالمت محیط گردند

 غذاهای کشورها جزء برخی در و دارد خوراکی مصرف انسان برای

 ؛1385اردالن و همکاران، )اشجع شودمی محسوب قیمتگران

Vakily ،1992). مروارید و وجود  قابلیت تولید های مهمی مانندویژگی

همواره آنان را مورد ، ایهای دوکفهصدفاین دارویی در بدن ترکیبات 

شناخت منابع  (.1388زاده، )زارع و یونس محققین قرار داده است توجه

های مدیریتی، ریزیبرداری آبزیان به جهت برنامهو ذخایر مورد بهره

باشد بنابراین بدون شناسی آبزیان دارای اهمیت میاقتصادی و پویایی

های مدیریتی ریزیمی و دقیق منابع و ذخایر آبزیان برنامهشناخت عل

این پارامترهای  عالوه بر(. FAO ،1997) دآمیز نخواهد بوعمالً موفقیت

های تجزیه و تحلیلی در بحث ارزیابی پویایی جمعیت زیربنای مدل

توان اطالعات ها میذخایر هستند. با مطالعه پویایی و با محاسبه آن

. (Venema ،1998 و Sparre) دست آوردد ذخایر بهدقیقی در مور

تعیین مناطق پراکنش صدف آنودونت در تاالب  هدف از این بررسی

مریستیک شامل  هایشاخص سنجیزیست و دستیابی به اطالعات انزلی

منظور بررسی  ها و تعیین ضرایب رشد بهطول، عرض، ارتفاع و سن آن

 .باشدها میساختار جمعیتی این صدف
 

 هامواد و روش

 تاالب انزلی دراین پژوهش در تاالب انزلی صورت گرفته است.        

 غرب دریای خزر و در استان گیالن در طول جغرافیاییجنوب

 تا 37 22ْ' 30" عرض جغرافیایی و 49 ْ 36' 45" تا 49 ْ 14' 20"

 سال در بالفصل آن محدوده مساحت و است گرفته قرار 37 ْ 32' 8"

کیلومتر  IRS-Pan ، 168ایبا استفاده از تفسیر تصاویر ماهواره 1385

و عرض  کیلومتر 33 قریبیت طول تاالب با این شده است. برآورد مربع

، از جنوب به ال به شهر بندرانزلی و دریای خزرکیلومتر از شم 18

سرا، از شرق به دهستان پیربازار و از غرب به بخش شهرستان صومعه

نار از توابع شهرستان انزلی محدود است. تاالب انزلی کپورچال و آبک

 30رودخانه اصلی و  11شیرین کشور بوده که های آبتاالب وجز

رودخانه فرعی پس از آبیاری مزارع و شالیزارهای مسیر خود به همراه 

شوند )توکلی و های سطحی حوزه آبریز تاالب به آن وارد میجریان

 (.1381رفتار، ثابت

ایستگاه از چهار منطقه  14منظور اجرای این پژوهش تعداد به       

عدد نمونه  485تعیین گردید که حدود  1395در تاالب انزلی در سال 

های صید شده دست آمد. طول، عرض و پهنای صدفهایستگاه ب  5از 

گیری شد. اندازه 01/0کولیس دارای دقت متر با استفاده از به سانتی

 01/0های صید شده با استفاده از ترازو دارای دقت وزن کل صدف

های صید شده با مشاهده خطوط گیری و ثبت گردید. سن صدفاندازه

دست آمد که با مطالعات هها بسالیانه رشد بر روی کفه خارجی صدف

 خوانی دارد. هم (1374) پروانه

 
 : نقشه موقعیت جغرافیایی منطقه مورد مطالعه1شکل 

 



 Journal of Animal Environment, Vol. 13, No. 1, Spring 2021                        1400، بهار 1، شماره 13زیست جانوری، سال فصلنامه علمی محیط

 

 

433 

 
 مایی از صدف آنودونت تاالب انزلی: ن۲شکل 

 

صورت ماهیانه جهت ههای صدف آنودونت بفراوانی طولی نمونه       

( با t0و  K ،∞Lرسم نمودار رشد سالیانه و محاسبه پارامترهای رشد )

شرح به Fisatllافزار استفاده از معادله رشد ون برتاالنفی از طریق نرم

 (:Venema ،1992و  Sparre) زیر انجام گرفت
))]0t-K (t-exp (-1[∞ = Lt L 

طول  ∞Lضریب رشد،  t ،Kطول آبزی در زمان  Ltدر معادله فوق 

با استفاده از   Kضریب رشد باشد. سن در زمان صفر می t0مجانب و 

 FISATافزار های فراوانی طولی در نرممدهای داده پیشرفت آنالیز روش

II  و از طریق برنامهELEFAN I ه گردیدمحاسب (Sparre  وVenema ،

 ('φ) های رشد از طریق آزمون فی پرایمشاخص میزان دقت(. 1998

 :(Pauly ،1983و  Munro) رابطه زیر سنجیده شد

  ∞L ln2ln K + φ' =  

φ' شاخص کارایی رشد =، L متر(،)سانتی = طول مجانب K ضریب =

رابطه تجربی  نیز با استفاده از (t 0) سن در طول صفر (،year/1) رشد

 :(Pauly ،1987و  Munro) زیر محاسبه گردید

 Log (K) 0/045 -) ∞Log (L 0/9709 –0/4299-) = 0t-Log ( 
 طول عمربا تعیین پارامترهای رشد از طریق معادله ون برتاالنفی، 

 (:King ،2006) از طریق رابطه زیر تعیین شد (t max) صدف
 K/3-0= tmaxT 

ها ایبا استفاده از معادله زیر که برای دوکفه میزان مرگ و میر طبیعی

 (:Taylor ،1960) کاربرد دارد محاسبه گردیده است
∞L 0.95 /2.996M= 

افزار های آنودونت در تاالب انزلی با استفاده از نرمنقشه پراکنش صدف

ArcGis 9.3 های زیستی شامل میانگین، حداقل و حداکثر، و شاخص

دست ههای آماری بو ضریب همبستگی دادهانحراف معیار، واریانس 

گردید. در  محاسبه 18SPSS و 2013Excell افزارهایآمده توسط نرم

دلیل هویلک( تست گردید ب -ها با آزمون )شاپیروابتدا نرمال بودن داده

ها جهت مقایسه هریک از فاکتورها بین نرمال نبودن توزیع داده

والیس استفاده شده است.  -وسکالها از آزمون ناپارامتریک کرایستگاه

 ویتنی استفاده شد.-منظور مقایسه جفتی از آزمون منچنین بههم
 

 نتایج
ها در ایستگاه صدف آنودونت شده از میزان صید تهیه نقشه براساس      

)با تالش  های صید شدهپراکنش در نمونه(، مشخص شد که 3)شکل 

 باشد.تر میب انزلی بیشصیادی یکسان( در نقاط مرکزی و غرب تاال

درصد و ایستگاه شیجان  33با  بهمبر به ماهروزه ایستگاه ورودی       

 .ترین درصد فراوانی بودندترین و کمترتیب دارای بیشدرصد به 8با 

ها های انجام شده، حداکثر اندازه صدفها و تحلیلپس از بررسی       

گرم و  34/203±27/49مربوط به منطقه هند خاله با میانگین وزن 

ها در منطقه ورودی ماهروزه ترین آنبوده که جوان سال 7 سن میانگین

سال  4گرم و میانگین سن  83/78 ± 60/34به بهمبر با میانگین وزن 

والیس مشخص  -با توجه به آزمون کروسکال (.1بوده است )جدول 

های ها از نظر وزن و طول، ارتفاع و سن صدفگردید که بین ایستگاه

 گرددمی مشاهده آماری دارمعنی اختالف شده بررسی آنودونت

(05/0P<و آزمون من )- فقط بین دو ایستگاه دهد کهویتنی نشان می 

ها اختالفی مشاهده ماهروزه و سپاه آبکنار از نظر میانگین طول صدف

ها از نظر فاکتور میانگین طول اختالف گردد اما بین سایر ایستگاهنمی

دهد ویتنی نشان می -آزمون من گردد.دار آماری مشاهده میمعنی

فقط بین دو ایستگاه بهمبر و شیجان از نظر میانگین ارتفاع بدن  که 

ها از نظر گردد اما بین سایر ایستگاهها اختالفی مشاهده نمیصدف

گردد. دار آماری مشاهده میفاکتور میانگین ارتفاع بدن اختالف معنی

های آنودونت، مشخص شد های سنی صدفچنین براساس بررسیهم

 
(1395: نقشه پراکنش صدف آنودونت در تاالب انزلی )سال 3شکل   

 

 

 
 های مورد بررسیدر ایستگاه : نمودار درصد وجود صدف آنودونت4شکل 
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سال( و ایستگاه  7تر )میانگین که ایستگاه هندخاله دارای افراد مسن

. باشدمی سال( 4 )میانگین تربهمبر دارای افراد جوان ورودی ماهروزه به

ترین سال بوده و در مجموع، بیش 9تا  2ها بین دامنه سنی صدف

 (. 2سال بوده است )جدول  7و  6های سنی فراوانی مربوط به گروه
 

 1395سنجی صدف آنودونت در تاالب انزلی، سال : مشخصات زیست 1جدول 

 سن )سال( (مترسانتیارتفاع ) (مترسانتیعرض ) (مترسانتی) طول وزن کل )گرم( ایستگاه

 c 71/54 ± 41/125 c 72/1±52/10 b82/0±80/5 b86/0±85/3 c51/1±85/5 ماهروزه

 e 27/49±34/203 d 27/7±45/13 d24/1±90/6 d69/0 ±84/4 e76/0 ±02/7 هندخاله

 a60/34±83/78 a88/1±63/8 a51/1 ±34/4 a69/0 ±21/3 a74/1±12/4 ورودی ماهروزه به بهمبر

 b 14/56±49/100 b64/1 ±76/9 b72/0±63/5 a84/0 ±50/3 b10/1±40/5 شیجان

 d73/57±02/159 c89/1 ±47/10 c77/0 ±26/6 c68/0 ±35/4 d25/1±47/6 سپاه آبکنار

 ها است.دار بین میانگیندهنده وجود اختالف معنیشانها و حروف مختلف ندار بین میانگیندهنده عدم اختالف معنیحروف انگلیسی مشابه نشان *
 

های آنودونت تاالب انزلی: تعداد و ترکیب سنی صدف ۲جدول   

و از طریق منحنی فراوانی طولی، طول  Fisat llافزاربا استفاده از نرم

و براساس منحنی  48/0و میزان ضریب رشد ساالنه  65/13مجانب 

و  27/0و میزان ضریب رشد ساالنه  17/13جانب رشد طولی طول م

  'φ=952/1             :    و محاسبه گردید  -1/0طول در زمان صفر 

     باشد:یم شرح زیرهمحاسبه شده ب ضرایب رشد برتاالنفی براساس فرمول
                                           ))]0t-(t0.48-exp (-1[13.65= t L 

 محاسبه گردید. 154/1روش پائولی  مرگ و میر طبیعی براساس میزان

رابطه طول و وزن  این موجود به شکل زیر ترسیم گردیده است. میزان 

ز مطلوبیت ( ا= 878/0R²) دست آمدهههای بضریب همبستگی داده

این رابطه ناهمگون یا آلومتریک  bمیزان به توجه با است. برخوردار خوبی

 محاسبه گردید. 2R=878/0 رابطه طول و وزن نمایی بوده و .است
 

 سن
در ایستگاه تعداد       

 جمع سپاه آبکنار شیجان ورودی ماهروزه به بهمبر هندخاله ماهروزه

2 5 - 43 - - 48 

3 3 - 25 - 8 36 

4 7 - 24 9 3 43 

5 10 1 22 13 17 63 

6 29 7 31 13 36 116 

7 26 24 14 4 66 134 

8 7 8 1 - 26 42 

9 - 1 - 1 1 3 

 485 157 40 160 41 87 جمع
       

 

 
: تعیین ضرایب رشد صدف آنودونت تاالب انزلی  از طریق 5شکل 

 منحنی رشد طولی )رابطه طول و سن(
 

 : رابطه طول و وزن صدف آنودونت تاالب انزلی4شکل 
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  حثب

دست آمده، مشخص گردید که ههای آنودونت ببا توجه به صدف       

های غربی و مرکزی تاالب انزلی در کناره تر در نواحیها بیشصدف این

کنند و در واقع متری زیست می 5/0 خط ساحلی و در عمق حدوداً

برای این  تریمناسب دارای شرایط زیستی که این مناطق رسدنظر میهب

 که در یک تحقیق مشابهطوریهباشد بویژه در فصول گرم سال هگونه ب

ترین عنوان شده بود که بیش Unionidaeبررسی پراکنش در زمینه 

 Pinczowهای مورد بررسی در مناطق سیالبی دریاچه پراکنش گونه

 Zajac) باشدمتری می 5/0عمق  ساحلی و حداکثر در های خطکناره در

نزدیک به حاشیه  عمقکم هایآب در صدف پراکنش .(2016و همکاران، 

های . در بررسی شاخص(Morton ،1983 و Dudgeon) تر استبیش

های آنودونت بین سنجی مشاهده گردید که ترکیب سنی صدفزیست

سال بود اما در ایستگاه  7الی  5سال و غالبیت با سنین  9الی  2

های ورودی ماهروزه به بهمبر که با توجه به وجود سنین مختلف صدف

دهنده تواند نشانساله بود و این روند می 2آنودونت، غالبیت با سنین 

ترین سن مشاهده برای تغییرات جمعیتی در این ایستگاه باشد. بیش

باشد ولی از لحاظ ترکیب سنی اکثر سال می 15صدف آنودونت 

 10تر از های آنودونت در منابع آبی دارای سن کمهای صدفجمعیت

طورکلی ترکیب سنی هب .(2008و همکاران،  Rosinska) باشندسال می

ها در شرایط مناسب زیستی ها نشان داد که این صدفصدفاین 

سالگی به زندگی خود ادامه  9الی  8توانند تا سنین تاالب انزلی می

ای مشابه با مطالعه فعلی در مطالعه Patzner (1996)و  Mullerدهند. 

های آنودونت با سنین باال در بیان نمودند که عدم وجود پوسته صدف

های شدید، شرایط زیستی ناپایدار نظیر وجود موجهای کم عمق و آب

یخ زدگی آب در فصل زمستان، خشک شدن منطقه زیست و وجود 

تر شود تا نرخ مرگ و میر در سنین پایینجانوران شکارچی سبب می

 Mattseeای که در دریاچه چنین در مطالعهافزایش یابد. ایشان هم

ای مشاهده شده در این هکشور اتریش انجام دادند حداکثر سن صدف

ساله تعیین نموده و عنوان نمودند که غالبیت با سنین  10دریاچه را 

 Chojnackiباشد.  عمق این منطقه میساله و در نقاط کم 7الی  5بین 

فاکتورهای بیومتریک صدف آنودونت را در جنوب  (2009)و همکاران 

نمودند که  مورد بررسی قرار دادند و اعالم Szczecinغربی تاالب 

درصد( بود  23ساله ) 2درصد( و  46ساله ) 3های غالبیت با صدف

درصد(  13ترین جمعیت )ساله کم 1هایی با سنین که صدفدرحالی

در یک مطالعه  2007را داشتند. این درحالی است که ایشان در سال 

در جوار  Bobolinو  Binowoجمعیتی صدف آنودونت در دو دریاچه 

های آنودونت با سنین اعالم نمود که غالبیت صدف Szczecinتاالب 

 هایباالترین سن صدف Weber (2005)باشد. ساله می 10الی  8

سال  14را  Germanدر رودخانه  Unionidaeدست آمده از خانواده هب

دست ههای باعالم کرده و بیان نمود که رابطه منطقی بین سن صدف

این رودخانه وجود ندارد. اکثر  ها درآمده با طول دوره زندگی آن

ساله در ایستگاه ورودی ماهروزه به بهمبر حاکی از غالب  2های صدف

ها در این منطقه را دارد و در واقع بودن جمعیت جوان از این صدف

باشد و این دهنده نوسانات شدید جمعیتی در این ایستگاه مینشان

فیزیکی و شیمیایی محل زیست  مناسب واسطه شرایطتواند بهعامل می

ها بوده باشد و این وضعیت در یک تحقیق مشابه توسط این صدف

Rosinska های گزارش شده است. تراکم جمعیت( 2008) و همکاران

مبنی Zajac (2002 )جوان صدف آنودونت در این ایستگاه با نظریه 

یک ها به باالترین حد از تراکم جمعیتی خود در بر رسیدن این صدف

های مورد مطالعه غالبیت حوضچه آبی مطابقت دارد. در سایر ایستگاه

های و صدف ساله بود 7الی  6 های آنودونت با سنین بینجمعیت صدف

تر از مورد انتظار سال مشاهده نشده و یا بسیار کم 3و  2با سنین 

خصوص به هاایستگاه جوان در این هایوجود صدف چنین عدمهم بودند.

دلیل کاهش شدید تواند بهایستگاه هندخاله و سپاه آبکنار می در دو

ماهیانی  )گلوشیدیا( مخصوصاً هاصدف الرو انگلی این برای واسط میزبان

ماهی، مارماهی و سایر ماهیان ماهی، الیماهی، سوفنظیر اردک

های اخیر موجود در این مناطق از تاالب انزلی باشد. در واقع در دهه

ز ماهیان در معرض شدید صید تجاری توسط صیادان محلی این گونه ا

توانند در این گونه از های آنودونت میکه صدفطوریاند بهبوده

مناطق به باالترین حد از رشد خود برسند و این مسئله در یک مطالعه 

ترین عوامل عنوان شده بود. از مهمZajac (2004 )مشابه توسط 

چون شیرین عواملی همای آبستی دوکفهزی تهدیدکننده ذخایر و تنوع

رویه، تخریب محیط زیست، های شهری و صنعتی، صید بیآلودگی

های غیربومی به منطقه زیست این تغییرات آب و هوایی و ورود گونه

اختالالت  شامل ناشناخته عوامل سایر .(Douda، 2011) باشدمی هاصدف

در یک نقطه، جمع جزئی در ستون آب یا جمع شدن مواد ارگانیک 

 )3NH(شدن زیاد گل و الی در یک منطقه همراه با آمونیوم غیریونیزه 

 (.2003و همکاران،  Augspurger) باشدتنان خطرناک میکه برای نرم

تواند تهدیدی برای نابودی ذخایر موجود در این در طوالنی مدت می

نشان  های حاضرها باشد. یافتهمناطق و نیز کاهش تنوع زیستی آن

 65/13تا   17/13نهایت صدف آنودونت معادل بین داد که طول بی

در سال محاسبه  48/0تا   27/0متر و میزان ضریب رشد بین سانتی

برآورد شد. این ضرایب نشان  154/1گردید. میزان مرگ و میر طبیعی 

های دخالت و تاثیر توجه بوده که میزان مرگ و میر طبیعی قابل دهدمی

تر بوده است. جا دارد در در فراهم نمودن تلفات این گونه بیشانسانی 

تری بیش دقت موجود این طبیعیزیست هایمحل درویژه هخصوص ب این

 و همکاران Erdilalدر رعایت مالحظات زیست محیطی معمول گردد. 

های بیومتریک صدف آنودونت را در دریاچه بویوک شاخص (2007)
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های یابی قرار داده و میانگین طولی صدفچکمسی استانبول مورد ارز

متر میلی 18/44متر، میانگین ارتفاع را میلی 20/80دست آمده را هب

متر محاسبه نمودند و کم بودن میلی 98/26را  و میانگین عرض

های شهری و گیری شده را مرتبط با ورود فاضالبهای اندازهشاخص

منطقه در فصل زمستان های آبی صنعتی و ایجاد یخبندان در الیه

ها برای دریاچه چیلدیر ترکیه میانگین اعالم نمودند. این شاخص

متر و میانگین میلی 1/54متر، میانگین ارتفاع میلی 2/104طولی 

 میانگین Szczecinدست آمد و برای دریاچه همتر بمیلی 3/33عرض 

 نگینمیا و مترمیلی 26-83 ارتفاع میانگین متر،میلی 46-100 طولی

در بررسی  .(2009و همکاران،  Chojnacki) بود مترمیلی 16-52 عرض

دست آمده ههای آنودونت بهای بیومتریک برای صدفحاضر شاخص

متر، میانگین ارتفاع سانتی 1/10±3ها میانگین طولیبرای کل ایستگاه

متر محاسبه سانتی 6/5±4/1 متر و میانگین عرضسانتی 9/0±8/3

 فصل در یخبندان تاثیر تحت که تاالب انزلیه به اینگردید. با توج

تواند عوامل ترین عامل تاثیرگذارنده میو بیش نداشته قرار زمستان

های مکانیکی نظیر الیروبی مناطق مختلف تاالب توسط دستگاه

دهد که روند رشد های محاسبه شده نشان میمکانیکی باشد، شاخص

تگاه ماهروزه، هندخاله، ورودی ای آنودونت در پنج ایسصدف دوکفه

ماهروزه به بهمبر، شیجان و سپاه آبکنار هنوز متاثر از فاکتورهای 

های شهری و صنعتی قرار محیطی و  انسانی نظیر ورود فاضالبزیست

، میانگین طول ، وزن (1374)های پروانه نگرفته است. براساس بررسی

یاه درویشان باالتر های آبکنار و سو عرض صدف آنودونت در ایستگاه

موجود در تاالب انزلی تعیین گردید. تحقیق حاضر  هایاز سایر ایستگاه

نشان داد که مناطق ماهروزه، ورودی ماهروزه به بهمبر و سپاه آبکنار 

از مناطق شاخص پراکنش این صدف بوده است. نظر به پراکنش صدف 

عضی از توان به این نتیجه رسید که بدر مناطق مختلف تاالب می

آبکنار در حوضچه غربی، منطقه سیاه درویشان،  سواحل چونهم مناطق

شوند )پروانه، صورت مناطق شاخص معرفی میهکش بکانال باقلی

(. ضرایب رشد محاسبه شده برای صدف آنودونت تاالب انزلی 1374

 شرح زیر بوده است: ه( ب1374توسط پروانه )
0.806, b=0.311, K= cm 15.57= ∞ L 

 (1374)های پروانه نهایت در تحقیق حاضر و بررسیطول بی       

های اخیر روند افزایشی هم بوده ولی ضریب رشد طی سالهنزدیک ب

رسد نظر میداشته است. البته این موضوع نیاز به پایش سالیانه دارد. به

شدید و تغییر  گذاریمحیطی، دستکاری انسانی، رسوبتغییرات زیست

تغییر و کاهش تنوع غذایی و کاهش بسترهای مناسب برای  نوع بستر،

تولیدمثل در تاالب انزلی ازجمله عوامل تغییر رشد، کاهش فراوانی و 

 های اخیر باشد. در همین راستا نتایجمرگ و میرهای آن طی سال

کند که تایید می ( نیز1397پژوهش نوروزی و همکاران ) از حاصل

 در ویژهبه شرایط هایپرتروفی غالبیت با هایپرتروف -یوتروف شرایط

 تنوع و تراکم شدید سبب کاهش گرگان خلیج در مستقر هایایستگاه

اکوسیستم گردیده  این در مستقر مهرگان کفزیبزرگ بی جمعیت

منظور بررسی به (1395)چنین مطالعات نوروزی و همکاران است. هم

ش برخی آبزیان از اثرات آلودگی در مناطق تاالب در بافت کلیه و آبش

ها بر زیستگاه جمله ماهی سفید نیز بیانگر اثرات تخریبی آالینده

ترین ذخایر های حاضر نشان داد که بیشباشد. یافتهآبزیان منطقه می

چنین ذخایر احیا مربوط به ماه مرداد، شهریور و مهر بوده است. هم

به بهمبر   های الف( ورودی ماهروزهسال( در ایستگاه 2جوان )با سن 

ب( ماهروزه وجود داشته که فراوانی آن در ورودی ماهروزه به بهمبر 

بیش از ماهروزه بوده است که نیاز به حفاظت از بستر، عدم دخالت 

 باشد. های ارزشمند میانسانی و مدیریت تاالبی جهت حفاطت از گونه

ترین ذخایر جوان )با میانگین ، بیش(1374)براساس گزارش پروانه 

تر( در شهریور ماه و مهرماه مشاهده شد. این موضوع طول پایین

دهنده وجود ذخایر جوان پس از دوره تولیدمثل در جمعیت نشان

  2Rباشد. در یافته حاضر رابطه طول و وزن نمایی بوده و مقدار  می

خوبی را بین طول  محاسبه گردید. این رابطه همبستگی نسبتاً 878/0

  دهد.و وزن نشان می

ترین پراکنش نمود که بیش توان بیانکلی می گیرییک نتیجه در       

جمعیتی صدف آنودونت در تاالب انزلی، نواحی مرکزی و غربی در 

باشد و بر این متری می 5/0های خط ساحلی و حداکثر تا عمق کناره

ها در ناحیه ترین صدفاساس از لحاظ ترکیب پراکنش سنی جوان

ها در چنین پراکنش جمعیتی این صدفمایند. همنمرکزی زیست می

نقاط مختلف تاالب انزلی وابسته به شرایط فیزیکی و شیمیایی و تاثیر 

ها هنوز تحت تاثیر این عوامل عوامل انسانی بوده ولی روند رشد آن

فراوانی و پراکنش متعلق به دو ایستگاه ترین بیش قرار نگرفته است.

باالترین میانگین  باشد.وزه به بهمبر میسپاه آبکنار و ورودی ماهر

باشد. کمترین سنی متعلق به دو ایستگاه هندخاله و سپاه آبکنار می

باشد. میانگین سنی متعلق به ایستگاه ورودی ماهروزه به بهمبر می

های صید دهد که از صدفهای صید شده نشان میترکیب سنی صدف

ورودی ماهروزه به بهمبر که  غیر از ایستگاهها بهشده تمامی ایستگاه

های توان جهت برنامهباشد، میتر میهای جوانمحل زیست صدف

 آتی تکثیر و پرورش استفاده نمود.

 

 منابع
 .1385، معینی، س. و ربانی، م. ؛خو، ژ.خوش ؛اردالن، ا.اشجع .1

( در آب، Hgو  Cd ،Pb ،Cu ،Znمقایسه میزان فلزات سنگین )

 (Anodonta cygnea) ای آنودونت تاالب انزلینرم دوکفه بافت رسوبات

مجله پژوهش و سازندگی. (. 1384-1383در دو فصل پاییز و بهار )

 .113تا  104، صفحات 4، شماره 19دوره  .امور دام و آبزیان
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