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 Introduction: One of the main problems of the Caspian Sea is its biological pollution due to the 

entry of invasive species and their distribution. The bivalve Mytilaster lineatus is an invasive 

species that has been able to stabilize its position after entering the Caspian Sea. The objectives of 

this study were to investigate population dynamics, dispersion, morphometric characteristics, 

coverage percentage, frequency and longitudinal weight relationship of this species in the coasts 

of Gilan province.  

Materials & Methods: Seven stations along the coastal strip of Gilan province were selected and 

sampling from rocky, natural, and man-made beaches on a monthly basis during a year (April2019 

to March 2020) was carried out by 15×15 cadres.  

Result: The results showed that the average annual salinity of water is 9.85 ± 2.97 per thousand, 

water temperature is 16.44±5.01° C, oxygen  water solution is 9.88±9.75 mg / L have been. The آب 

mean and standard deviation of the number of samples in the squares were 324.05 ± 49.86 and the 

mean weight was 25.65±44.59 and the mean shell length was 11.35± 0.68 mm and there were 

significant differences between different stations. The principal components test also showed that 

the salinity and oxygen of the water solution had the highest correlation with the frequency of this 

species. The maximum longitudinal frequency at 11 mm was also determined. The length-weight 

relationship of this species had a high correlation (r2=95). 

Conclusion: Comparison of different longitudinal groups showed that the larvae were more 

present from July to November and the adult group from April to September and a mixture of the 

two groups was seen from September to March.This longitudinal pattern indicates the reproduction 

of this species in summer and early autumn months in the southern Caspian basin. 

https://doi.org/10.22034/aej.2020.249551.2361
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 ایدوکفهو رابطه طولی وزنی  دینامیک جمعیت،خصوصیات مرفومتریک

Mytilaster lineatus استان گیالن()غربی دریای خزر در سواحل جنوب 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  *بشرمیالد شریفی، محمدرضا رحیمی

 
 

 ایران الهیجان،  ،المیدانشگاه آزاد اس شناسی دریا، دانشکده علوم، واحد الهیجان،گروه زیست  

 چکیده  کلمات کلیدی
 الگوی رشد 

 سنجیزیست
 درصدپوشش

Mytilaster lineatus 
  دریای خزر

  ایت. دوکفهها اسنهای مهاجم و پراکنش آیکی از مشکالت اصلی دریای خزر، آلودگی زیستی آن تحت تاثیر ورود گونه مقدمه: 

Mytilaster lineatus ررسی ین تحقیق باه توانسته موقیعت خود را پس از ورود در خزر تثبت کند. اهداف ای مهاجم است کگونه

 وده است.  ب گیالن تاناس سواحل در گونه طولی وزنی این فراوانی و رابطه پوشش، درصد مرفومتریک، خصوصیات پراکندگی، جمعیت، دینامیک

ها از برداریمونهگیری و نندازهها اانتخاب، فاکتورهای محیطی در آن ایستگاه در طول نوارساحلی استان گیالن 7تعداد  ها:مواد و روش

 .پذیرفت انجام مترسانتی 15×15 وادراتک توسط (98 اسفند تا فروردین) سالیک طول در ماهانه صورتهب سازانسان و طبیعی سنگی سواحل

 محلول آباکسیژن گراد،انتیس 44/16±01/5 آب دمای ،هزار در 85/9±97/2آب ساالنه شوری میانگین که دادند نتایج نشاننتایج: 

 65/25±59/44 وزن یانگینم عدد و 05/324±86/49ها کوادرات در هاتعداد نمونه بوده است. میانگین لیتر بر گرممیلی 75/9±88/9

ی اصلی هازمون مولفهآشته است. داری آماری وجود داف معنیها اختالایستگاه بین متر ومیلی 35/11±68/0میانگین طول پوسته  و گرم

ی در اهدوکفپوشش  ین میزانمیانگ اند.گی را با فراوانی این گونه داشتهترین همبستنشان دادکه شوری و اکسیژن محلول آب بیش نیز

انی طولی ترین میزان فراوین گردید. بیشتعی ن در بندر انزلی و در شهریورآترین درصد که بیش 50/28±830/31های مختلف ایستگاه

2=95) دارای همبستگی باال متر و رابطه طولی وزنی این گونه نیزمیلی 11 هایمربوط به کفه
rت.( بوده اس 

ب بوده و مخلوط الغ ترر بیشن تا شهریوگروه بالغین فروردی های طولی مختلف نشان داد که الروها از تیر تا آبان ومقایسه گروه گیری و بحث:نتیجه

غربی دریایی خزر نوبدر حوضه ج پاییز های اویلدو گروه از شهریور تا اسفند دیده شدند. الگو طولی نیزنشان از زادآوری این گونه در تابستان و ماه

 داشته است.

mailto:Rahimibashar@yahoo.com
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 قدمهم
گونه  1814گونه و زیرگونه گیاهی،  733 خزر با دارا بودن دریای       

 415پارازایت و  325مهره آزادزی، بی 1069و زیرگونه جانوری، 

از  و (1) شوددریایی محسوب می های متنوعاکوسیستم ودار جزمهره

 .(2باشد )گرایی آن مینکات منحصر به فرد آن، درجه باالی بومی

های جدید گونه کره امکان ورودیکی از اثرات عمده انسان بر زیست

 این مکانیسم تغییرات زیادی دراکنون  و هم باشدها میبه اکوسیستم

از دخالت های مهاجم ناشی گونه .)3دریای خزر ایجاد کرده است )

دن،  -کانال ولگا تهاجم دریای خزر، یعنی داالنانسان عمدتاً با توسعه 

که این  . از موقعی(4) خزر وارد شدند آزوف و سیاه به دریای از دریای

ترین کشتیرانی در آن مهمافتتاح گردید، مسیر  1952کانال در سال 

های اگرچه راه .(5) های غیربومی به دریای خزر شدراه انتقال گونه

های اخیر گونه بعضی از این است موجب انتقال پراکنش ممکن طبیعی

های واسطه فعالیتباشد، اما انتقال از طریق دخالت انسان عمدتاً به

یی چسبنده طی اکثر مهاجمین دریا (.6) کشتیرانی غالب بوده است

ها به دریای از طریق بدنه کشتی 1960 و اوایل دهه 1950 اواخر دهه

ترین و نظر مهمهمهرگان آزادزی بکه برای بیحالیاند درخزر رسیده

 است شروع شده 1980 از دهه ها بوده وکشتی توازن تنها راه ورود، آب

 Mytilaster) خزر، ماسل در دریای گونه چندین ناموفق حضور از بعد (.5)

lineatus) خوبی با شرایط این هاولین مهاجمی بود که توانست ب

و موقیعت خود را پس از ورود در خزر تثبت  اکوسیستم سازش یابد

 Dressenaای رقیب بومی نظیرکفههای دوکند و فراوانی آن از گونه

caspia  وelata D. (.7) شود تربیش lineatus M. 1917 هایسال بین 

صورت تصادفی از دریای مدیترانه به دریای خزر وارد و به 1919تا 

باکو آورده  باتومی به خلیج کوچک از منطقه توسط شناورهای احتماالً

تن از طریق ای دیگر حکایت از آمدن این نرمچنین نظریهشده و هم

ای از خانواده این دوکفه (.8) کندخزر می آزوف به دریای - سیاه دریای

Mytilidae ها و سنگهای بایسوس به تختهبوده که با تولید رشته

و تغذیه  خواری داشتهغذایی صافی چسبد و رژیممناسب می هایبستر

و  برای  (9) باشدمی Exuviellaخصوصاً  ها واصلی آن از فیتوپالنکتون

زندگی در شرایط  سخت داشته و توانایی نیاز به بسترهای بهتر زیستن

در  هفته 2هوازی و زنده ماندن بدون آب تا مرز بی کمبود اکسیژن تا

. براساس مطالعات انجام (8، 10) دارد گراد را نیزسانتی 02-42 دمای

دینامیک جمعیت این  خزر بر روی شرقی دریایشده درحوضه جنوب

 یابدگونه، مشخص شد که فراوانی آن در مناطق شرقی کاهش می

که با استفاده از اطالعات بلند  چنین براساس مطالعاتی. هم(12، 11)

 M. lineatusبر روی دینامیک  توزیع  2006تا  1984مدت از سال 

گونه از توزیع و پراکنش  شمالی این شد در خزر گردید، مشخص انجام

توده آن متر زی 10که در اعماق باالی طوریزیادی برخودار است به

ن در منطقه غربی علت اصلی نفوذ آ مربع وگرم در مترکیلو 2-5بین 

(. امروزه 8) است شده اعالم تروپی منطقه شوری و وضعیت ،شمالی خزر

جنوبی دریای  سواحل سنگی در مصنوعی ساختارهای احداث و استقرار

مختلف رو به گسترش بوده و تلفیق این سواحل  منظور اهدافخزر به

با بسترهای سنگی طبیعی دریا گستره وسیعی را به خود اختصاص 

آورده  وجودخود را بهمخصوص به ژیکیهای اکولوکه اهمیت است هداد

محیطی تعیین اثرات زیست تر جهتکه نیاز به بررسی و مطالعه بیش

های جدید بسترهای مناسب و منفی را دارد. این اکوسیستم مثبت و

قابل دسترسی و کم هزینه برای بررسی و تخمین درست جمعیت 

محسوب  و دریا عمق سواحل های کمآب کفزی در و چسبنده موجودات

که در ارتباط با فراوانی، پراکندگی و دینامیک جمعیت این  شوندمی

 Zainalipourعنوان مثال هب است. گرفته محدودی انجام گونه تحقیقات

منطقه نور، امیرآباد  3در M.lineatus  ایاحیای دوکفه رشد و مقایسه

باالتری نسبت  نور از تراکم ایستگاه که داد و خزرآباد در مازندران نشان

به امیرآباد و خزر آباد برخوردار بوده و رابطه همبستگی مثبت و 

 Torabi.(12) داری بین وزن با طول صدف وجود داشته استمعنی

Jafroudi چسب و همکاران با مطالعه رقابت مکانی دو گونه کشتی

Amphibalanus  و M. lineatusنوبی دریای ج حوضه سنگی سواحل در

برابر با  Amphibalanusخزر نشان دادند که میانگین سالیانه تعداد 

میانگین  گرم و 81/17و وزن  83/36عدد، درصد پوشش  5/404

 97/29عدد درصد پوشش  33/327 برابر با M. lineatus تعداد سالیانه

بررسی تغییرات  Nasrollahi و Golinia .(13) گرم بود 47/26و وزن 

در سواحل ایرانی دریای  M. lineatus ایر بر نشست دوکفهبست سطح

 های مردادماه ها درایدوکفه تودهتراکم و زی ترینبیش و خزر بررسی

توده و زی تراکم افزایش عامل تریندما را مهم افزایش آبان مشاهده وتا 

M. lineatus (14) انددانسته .Torabi Jafroudi با مطالعه  و همکاران

 M. lineatusای محیطی بر الگوی توزیع و پراکنش دوکفه عوامل رتاثی
نشان دادند که میانگین  خزر دریای جنوبی حوضه سنگی در سواحل

درصد و  6/32درصد پوشش  عدد، 9/381ها کوادرت تعداد افراد در

. (51) است شده تعیین هاکوادرات سطح در واحد گرم 0/32توده زی

McGrorty و Coss-Custard جمعیت پویایی Mytilus edulis ، تغییرات

ای در امتداد شیب های سنی جمعیت درون رودخانهفضایی در تراکم

رسیدند که مدت زمان قرار گرفتن در آب تاثیر  نتیجه محیطی به این

 O'Riordan' تحقیقات .(16) در رشد این موجودات دارد ایتوجه قابل

و  Chthamalus montagui یو همکاران در بررسی اثر تغییرات مکان

Chthamalus stellatus گزینی در بخشی از سواحل اروپا نشان النه

ها که دما اثر مستقیم بر روی مراحل متامورفیس و سیپریس ندداد

چنین مشخص گردید فصول بهار و تابستان افزایش النه داشته و هم
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 inovskayaMal .(17) همراه دارد جمعیت بالغین را به افزایش و گزینی

 M. lineatusتهاجم توزیع و مدت، طوالنی پویایی عنوان باZinchenko  و

های مربوط به مطالعات در دریای خزر به این نتیجه رسیدند که داده

 M. lineatusاز کمی توزیع و توسعه مورد در (2006-1948) مدتطوالنی

تم مختلف تشکیل اکوسیس هایخزر در دوره دریای شمالی را در بخش

و همکاران الگوهای  Ghorbanzadeh Zaferani .(8) کردند ارائه دریایی

مکانی و زمانی ماکروفون بنتیک در خلیج گرجستان، دریای خزر 

تغییرات موقت  آب با که پارامترهای رسیدند نتیجه این جنوبی، ایران به

تری در توضیح تغییرات در فراوانی کفزیان تر از اهمیت بیشبیش

 .lineatus Mپراکندگی و رشد تحقیق بررسی اهداف این .(18) داشتند

رودسر  چمخاله، کیاشهر، انزلی، تالش، ایستگاه شهرهای آستارا، 7 در

سواحل  هایسنگ و هاهصخر روی گیالن بر سواحل استان چابکسر در و

رشد این گونه  بر محیطی فاکتورهای تاثیر مصنوعی، بررسی و طبیعی

 دینامیک جمعیت آن بوده است. و وزن یدر این ناحیه و بررس

 

 هاروشمواد و 
وجود ساحل  به توجه با گیالن سواحل استان طول در بردارینمونه       

 کیاشهر، انزلی، تالش، شهرهای آستارا، در ایستگاه 7سنگی طبیعی از 

 و هاهطور ماهانه از روی صخربه (1 چابکسر )شکل رودسر و چمخاله،

  کمک کوادرات با مساحتبیعی و مصنوعی بههای سواحل طسنگ

تکرار   3با  تصادفی و صورت کامالً( به15×15) مترمربعسانتی 225

مطابق  (98 اسفند تا سال )فروردینمدت یکصورت ماهانه و بهبه

ی هامطالعه اولیه جهت شناسایی زیستگاه(. 19انجام شد )د استاندار

خزر از غرب  ول ساحل دریایدر طهای سنگی ای و اکوسیستمصخره

یستگاه براساس وجود سواحل سنگی ا 7انجام و  گیالن استان شرق به

 .(1)جدول  تعیین شد و موقعیت جغرافیایی هر ایستگاه ثبت گردید

ها از بستر جدا و ایها با کمک کوادرات انجام و دوکفهبردارینمونه

 ده شدند. درصدفیکس و به آزمایشگاه انتقال دا %4 سپس با فرمالین

تخمین دقیق زده و  برداری با کواداراتنمونه در محل ایدوکفه پوشش

ها ها نیز انجام و عکسبرداری از کوادراتتر عکسبرای دقت بیش

گیری رای اندازهب (.20) برای شمارش مجدد نیز استفاده قرار گرفت

گاه از دست آب pH محلول، اکسیژن شوری، دما، نظیر محیطی فاکتورهای

Multi 340/SETi سنج چشمیشوری و MT-110 ها نمونه .استفاده شد

 گیرند.تفکیک قرار می مورد 5/0آزمایشگاه با چشمه  شسشو در پس از

ها صورت تصادفی، یکی از نمونهها بهبا توجه به تعداد باالی نمونه

گیری متر و وزن اندازهمیلی 01/0 ها با دقتطول آن تفکیک شده و

های در فاصله طولی و فراونی PSS رافزانرم وارد طولی هایداده .(21) شد

 متری محاسبه گردید.طولی یک میلی

برداری در طول ایستگاه نمونه 7: مختصات جغرافیایی 1جدول

 دریای خزر غربسواحل حوضه جنوب

 

 نتایج
ایستگاه  7شده در  گیریاندازه محیطی حاصله از فاکتورهای نتایج      

 مشخص کرد که میانگین و انحراف معیار سالیانه: دمای آب

 ،(درصد) 88/9±756/9 آب شوری ،(گرادسانتی درجه) 011/5±449/16

pH 341/0±29/8، بر )زیمنس 73/16±129/0 آب رسانایی قابلیت 

بوده گرم بر لیتر( )میلی 88/9±756/9و اکسیژن محلول ( مترسانتی

ترین شوری سالیانه مربوط به ایستگاه ها، بیشبین ایستگاه و در است

 66/4±123/2 با 5ترین مربوط به ایستگاه و کم 68/12±719/0با  7

فاکتورهای  بین در طرفهیک هایون میانگینبراساس آزم بوده است.

داری یهای مختلف از اختالف معنایستگاه محیطی تنها شوری در

جفت )آزمون -مقایسه جفت چنینهم و (>05/0P) بوده است برخوردار

، 1های ها مربوط به ایستگاهتر این اختالفتوکی( نشان داد که بیش

 (.2()جدول>P 05/0) بوده است 7 و 6

برداری در طول سواحل حوضه ایستگاه نمونه 7: موقعیت جغرافیایی 1شکل 

 غرب دریای خزرجنوب
 

 عرض جفرافیایی طول جغرافیایی برداریمناطق نمونه

 24˚، 38´، 986״ 55˚، 48´، 909״ آستارا (1

 10˚، 38´، 632״ 57˚، 48´، 639״ تالش (2

 29˚، 37´،223 ״ 29˚، 49´، 51״ بندر انزلی (3

 29˚، 37´، 273״ 55˚، 49´، 522״ کیاشهر (4

 23˚، 27´، 697״ 13˚، 50´، 619״ چمخاله (5

 23˚، 37´، 48״ 13˚، 50´، 294״ رودسر (6

 23˚، 37´، 169״ 29˚، 50´، 970״ چابکسر (7
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 خزر سواحل سنگی حوضه جنوبی دریایگیری شده در هفت ایستگاه درهای محیطی اندازهمیانگین و انحراف معیار سالیانه فاكتور :2ولجد

 ایستگاه
 شوری

 )درصد(

  دمای آب

 گراد()درجه سانتی

  اكسیژن محلول

 گرم/لیتر()میلی

  رسانایی آب

 (مترزیمنس/ سانتی)
pH 

1 306/1±73/10 976/5±14/16 752/0±54/8 215/3±45/16 112/0±23/8 

2 273/1±82/10 800/5±03/16 654/1±53/8 806/0±10/16 241/0±45/8 

3 279/1±85/11 950/4±41/16 926/0±38/8 125/0±05/18 121/0±22/8 

4 019/2±51/7 254/4±47/15 978/0±57/8 756/0±85/16 171/0±40/8 

5 123/2±66/4 981/3±51/15 830/0±47/8 210/0±01/17 233/0±22/8 

6 431/0±85/12 301/5±30/16 903/0±57/8 413/0±73/16 221/0±27/8 

7 719/0±68/12 855/4±85/16 459/0±73/8 246/0±03/17 219/0±39/8 

Mean± SD 974/2±85/9 011/5±449/16 756/9±88/9 129/0±73/16 341/0±29/8 
 

جموع مهای مختلف نشان داد که ی در ایستگاهادوکفهتعداد        

  05/324±86/499 هاایستگاه کل در معیار انحراف و میانگین

یستگاه اانحراف معیار تعداد در  و میانگین ترینبیش چنینباشد هممی

با میانگین  آزمون براساس (.2شکل) شد مشاهده 09/677±36/749 سوم

ف مختلف از اختال هایایستگاهدر  هاصدف سویه تعداد واریانس یک

داد توکی تع وندر آزم =05/0P<، 0/0(Sigداری برخوردار بود )معنی

ها تگاهنسبت به سایر ایس 5، 3 هایایستگاه در دارمعنی هایمولفه جفت

 . (>05/0P) تر بودبیش

 

ن داد که نشا های مختلفی در ماهادوکفهنتایج حاصل از تعداد        

د باشمی 9/305±85/75 هاکل ماه در معیار انحراف و میانگین مجموع

ماه   انحراف معیار تعداد در شهریور میانگین و ترینبیش چنینهم

 میانگین با واریانس براساس آزمون (.3 )شکل شد مشاهده 160±406

ی دارهای مختلف از اختالف معنیدر ماه هاصدف یک سویه تعداد

 ر اواخرددار های معنیمولفه جفت توکی تعداد وندر آزم برخوردار بود.

  .(>05/0P) تر بودبیش سایر نسبت به  بهار تا اواخر پاییز

 
 های مختلفدر ماه M. lineatus: میانگین و انحراف معیارتعداد 3شکل 

 (>05/0P)باشد دار میدهنده اختالف معنیحروف غیرمشترک نشان)
 

ای وکفهدتعداد افراد  های اصلی ارتباط بینمولفه آزمون براساس       

کل )ش که نشان داد مورد بررسی هایدر ایستگاه محیطی تورهایو فاک

 نی اینخوانی را با فراواهم ترین( شوری و اکسیژن محلول آب بیش4

ی اهدوکفحاصل از وزن  نتایج اند.خزر داشته غربیجنوب حوضه در گونه

ر کل د معیار انحراف و های مختلف نشان داد که میانگیندر ایستگاه

ین میانگ ترینبیش چنینهم باشدمی گرم 65/25 ± 599/44  هاایستگاه

 گرم مشاهده  678/109±024/62  سوم ایستگاه در معیار وزن انحراف و

 هاصدف وزن سویه یک واریانس میانگین با آزمون (. براساس5)شکل شد

 ،>05/0P) داری برخوردار بودمختلف از اختالف معنی هایایستگاه در

0/0(Sig= ایهایستگاه در دارمعنی هایمولفه جفت تعداد توکی نوآزم در 

حاصل  نتایج .(>05/0P) تر بودها بیشنسبت به سایر ایستگاه 5 و 3

 و نمیانگی که مجموع داد نشان سال مختلف هایدر ماه یادوکفه از وزن

 چنینهم باشدمی گرم 749/55±09/7 سال هایماه کل در معیار انحراف

 268/80±23/21 انحراف معیار وزن در شهریور ن وترین میانگیبیش

ک (. براساس آزمون میانگین با واریانس ی6)شکل گرم مشاهده شد

رخوردار داری بهای مختلف از اختالف معنیماهدر  هاصدف وزن سویه

 .(>05/0P) بود
 

 

 
های مختلف در ایستگاه M. lineatus: میانگین و انحراف تعداد 2شکل 

 غرب دریای خزر حوضه جنوب
 (>05/0P)باشد دار میدهنده اختالف معنیحروف غیرمشترک نشان)
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و  M. lineatus های اصلی رابطه تعداد: آزمون مولفه4شکل 

 غرب دریای خزرفاكتورهای محیطی در حوضه جنوب
 

خر بهار در اوادار های معنیتوکی تعداد جفت مولفه وندر آزم       

 اصل ازنتایج ح. (>05/0P) تر بودنسبت به سایر بیش تا اواخر پاییز

 نگینهای مختلف نشان داد که مجموع میای در ایستگاهادوکفه طول

 ین چنهم باشدمی 35/11±68/0ها در کل ایستگاه معیار انحراف و

 4/17±1/3 نحراف معیار طول در ایستگاه سوما میانگین و ترینبیش

انس (. براساس آزمون میانگین با واری7)شکل مشاهده شدمتر میلی

داری تالف معنیمختلف از اخ هایدر ایستگاه هاسویه طول صدف یک

 توکی تعداد جفت وندر آزم =05/0P<، 022/0(Sigبرخوردار بود )

ها ستگاهنسبت به سایر ای 5 و 3های دار در ایستگاههای معنیمولفه

 تلفمخ هایماه در یادوکفه طول حاصل از نتایج .(>05/0P) بود تربیش

ختلف های مدر ماه معیار انحراف و میانگین داد که مجموع نشان سال

ف انحرا ین میانگین وترچنین بیشهم ،باشدمی 43/9±637/0 سال

 .(8)شکل مشاهده شدمتر میلی 12±1/3معیار طول در شهریور ماه 
 

 
 در M. lineatus ایدوكفه : میانگین و انحراف معیار وزن5شکل 

 غرب دریای خزرمختلف در حوضه جنوب هایایستگاه
 (>05/0P)باشد یدار مدهنده اختالف معنیحروف غیرمشترک نشان)

 
  در M. lineatus ایدوكفه : میانگین و انحراف معیار وزن6شکل 

 غرب دریای خزرمختلف درحوضه جنوب هایماه
 (>05/0P)باشد دار میدهنده اختالف معنیحروف غیرمشترک نشان)

 

در   اهول صدفسویه ط براساس آزمون میانگین با واریانس یک       

در  .(>05/0P) داری برخوردار بودمختلف از اختالف معنی هایماه

بت به نسدر اواخر بهار دار های معنیتوکی تعداد جفت مولفه ونآزم

ی ادوکفهنتایج حاصل از درصد پوشش . (>05/0P) تر بودسایر بیش

 عیارم انحراف و مختلف نشان داد که مجموع میانگین هایدر ایستگاه

ن میانگی ترینبیش چنینهم باشدمی 50/28±830/31 هاایستگاه کل در

 مشاهده 83/90±58/3پوشش در ایستگاه سوم  درصد معیار انحراف و

 هاصدف پوشش درصد سویه یک میانگین با واریانس آزمون براساس شد.

 ،>05/0P)برخوردار بود   داریمعنی مختلف از اختالف هایایستگاه در

0/0(Sig=. دار در های معنیتوکی تعداد جفت مولفه وندر آزم

 .(>05/0P) تر بودها بیشسایر ایستگاه نسبت به 5، 4، 3 هایایستگاه
 

 
 در M. lineatus ایدوكفه : میانگین و انحراف معیار طول پوسته7شکل 

 زرغرب دریای خمختلف در حوضه جنوب هایایستگاه
 (>05/0P)باشد دار میدهنده اختالف معنیحروف غیرمشترک نشان)
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های مختلف سال ماه ی درادوکفهحاصل از درصد پوشش  نتایج       

ها ماه کل در معیار انحراف و میانگین مجموع که داد نشان

انحراف معیار  ترین میانگین وچنین بیشهم باشدمی 69/20±49/30

(. بر 9 )شکل مشاهده شد 6/56±9/6 پوشش در شهریور ماه درصد

 هاصدف پوشش اساس آزمون میانگین با واریانس یک سویه درصد

 ،>05/0Pداری برخوردار بود )مختلف از اختالف معنی هایماه در

001/0(Sig=. در فصل  دارهای معنیجفت مولفه تعداد توکی وندر آزم

 سنجش مورد هایایدوکفه .(>05/0P) بود تربیش سایر به نسبت تابستان

قرار گرفت  بررسی مورد طولی طبقات در هاآن فراوانی شان،طول با توجه با

متر طولی برحسب میلی طبقه یک در شانتوجه طول ها بانمونه تمامی و

تحقیق  های مورد بررسی اینکه در مکان داد و نتایج نشان گرفتند قرار

 (.10)شکل بوده است مترمیلی 11 متعلق به اندازه فراوانی ترینبیش

متر( )میلی طول بین داریمعنی و مثبت ارتباط رگرسیون آزمون براساس

 ،=954/0R²) های اخذ شده وجود داشتهنمونه )گرم( با وزن صدف

0/0Sig=) ای مورد بررسی از نوع ایزومتریک دوکفه که نشان از رشد

های ایتوجه به نتایج حاصل از بررسی طول دوکفه با .(11 )شکل دارد

گونه در سواحل سنگی  که جمعیت این مشخص گردید سنجش مورد

گروه بالغین  حوضه جنوبی دریای خزر دارای دو دسته طولی، یکی

(Aو گروه دوم گروه الروی ) (Bمی )ترین که گروه اول بیش باشند

ترین ماه اول سال دارا بودند و دسته دوم بیش را در شش خود فراوانی

اند، و از اواسط پاییز تا تابستان و اوایل پاییز دارا بودهفراوانی را در 

را شامل  (C) مخلوطی از دو دسته فوق مورد بررسی اسفندماه جمعیت

کند که (. این نتیجه این مساله را آشکار می12 )شکل شده استمی

زادآوری را در اواخر  M. linatusخزر گونه  دریای غربجنوب ضهوح در

سپات( از ابتدایی تابستان )ا الروهای چسبنده بهار شروع کرده و

 نمایند.گزینی و استقرار در بسترهای سنگی میشروع به الته

 
 در حوضه  M.lineatusای : رابطه طولی وزنی دوكفه11شکل 

 غرب دریایی خزرجنوب
 

 
 M. lineatusای طولی مختلف دوكفه هایروهگ حضور مقایسه :12 شکل

( حضور B( الروی)Aغرب دریایی خزر، بالغین)در حوضه جنوب

 (Cمشترک هردو گروه)

 
 در M. lineatus ای: میانگین و انحراف معیار درصدپوشش دوكفه8شکل 

 غرب دریای خزرمختلف در حوضه جنوب هایایستگاه
 (>05/0P)باشد دار میدهنده اختالف معنیحروف غیرمشترک نشان)
 

 

 ای: میانگین و انحراف معیار درصدپوشش دوكفه9شکل 

M. lineatus غرب دریای خزرمختلف در حوضه جنوب هایماه در 
 (>05/0P)باشد دار میدهنده اختالف معنیحروف غیرمشترک نشان)

 

 
غرب های طولی در حوضه جنوبدر گروه M. lineatus: فراوانی 10شکل 

 دریایی خزر
 



 Journal of Animal Environment, Vol. 13, No. 4, Winter 2022               1400، زمستان 4، شماره 13زیست جانوری، سال فصلنامه علمی محیط

343 

 بحث

ها تونکباکتری و فیتوپالن آلی، مواد به وجودمختلف  مطالعات در       

ورود حجم  .(23، 22) است ها اشاره شدهایکفهدو غذای اصلی عنوانبه

(، 24) مصب خیزیدریا و حاصل ها بهرودخانه توسط آلی مواد زیادی از

این پژوهش  نتایج باشد. ها داشتهایبر رشد دوکفه تاثیر مثبتی تواندمی

)ایستگاه  در انزلی هاایتعداد دوکفه فراوانی ترینبیش که بود بیانگر این

 3/462±73/408( با 5)ایستگاه  و چمخاله 09/677 749±/36( با 3

تر به این آلی و مغذی بیش خود بیانگر ورود مواد هده شد که اینمشا

نتایج این پژوهش با  باشد.ها میدو ایستگاه نسبت به سایر ایستگاه

( نیز 21) Zainalipourو  Clare (24)و  Aubery )22 ،)Aladin نتایج

های آالینده غذایی ورودی، انتقال مواد غیر ازهها بکه آن خوانی داردهم

پس  جمله سموم کشاورزی مورد استفاده در حوضه آبریز، ختلفی ازم

بسترزیان موثر  جمعیت تواند برمی کشیرودخانه زه داخلاستفاده به از

های آالینده به Mytilaster ایدوکفه الروهای حساسیت با توجه به باشد.

های ( مرگ و میر تعداد زیادی از الروها توسط آالینده25مختلف )

امکان استفاده  گرددهای فردی ممکن میو براساس تفاوت مختلف

ها را تر آنمانده از منابع و در نتیجه رشد بیشتر افراد باقیبیش

ها در زمستان دارای کاهش ایکفه(. رشد دو12گرداند )متحمل می

محسوسی است که از اواخر زمستان و در بهار حالت صعودی به خود 

دنبال آن کاهش تولیدات اولیه در زمستان کاهش دما و به گیرد.می

چنین تواند این کاهش رشد را توجیه کند. هماز عواملی است که می

 Mcoma baliticaای های گذشته بر روی رشد دوکفهکه در بررسی

بر تاثیر کاهش دما و کاهش غذا در زمستان بر کاهش نرخ رشد 

 های پر جمعیت،ه( از بین ایستگا26، 22) ای تاکید شده استدوکفه

ها ایستگاه سوم و پنجم از شوری باالتری نسبت به سایر ایستگاه

تاثیر ورود آب تاالب انزلی و چرخش مواد مغذی  که تحت برخوردارند

ها، با توجه با این وجود این ایستگاه در ساحل دریای خزر قرار دارند،

داده  صخود اختصاتری بهبیش aکلروفیل  به رنگ سبز آب، احتماالً

تر نسبت به سایر مناطق ای بیشکفهکه با رشد با رشد جمعیت دو

دلیل تاثیرگذاری تاالب انزلی و ورودی رودخانه چمخاله به مصب به

و تاثیرگذاری مستقیم مواد مغذی و کلروفیل آ و افزایش تولیدات 

و  Jafroudi Torabiنتایج این پژوهش با  (.27باشد )اولیه منطقه می

براساس مطالعات انجام شده در خزر  خوانی دارد.(، هم15)همکاران 

 ای را شوری،ترین عوامل موثر بر رشد این دوکفه(، مهم8) شمالی

زمان چرخه مواد غذایی عنوان کرد و تاثیر هم مقادیر و باز دمای آب،

خوانی شوری و مواد مغذی را موثر دانست که با نتایج تحقیق ما هم

رشد جمعیت  ها،ایاثیر بر روی فیزیولوژی دوکفهدارد. دمای آب با ت

 ایدوکفهاین  رشددهد و دما از عوامل تاثیرگذار بر می افزایشها را آن

ش و همکاران که عنوان کرده افزای Pechenikچنین هم مهاجم است.

 دارد (edulis Mytilaster)ای کفهدما همبستگی مثبتی با تعداد دو

در  aالبته مقادیر کلروفیل  خوانی دارد.ا همتحقیق م که با نتایج (28)

تری بین تروفی برداری نشان از همبستگی قویمناطق مختلف نمونه

در سواحل  (Mytilaster) جمعیت های پرتراکم افراد داشته و ایستگاه و

اساس بر اند.داشته تریبیش آ حضور با مقادیر باالتری از کلروفیل غربی

( تولیدات اولیه 29و همکاران ) h SaraviNasrollahzadeمطالعات 

در مناطق غربی  aمیزان کلروفیل در جنوب دریای خزر با توجه به

 Torabi Jafroudiباالتر بوده و این موضوع با نتایج حاضر و پژوهش 

ترین مهم که نمود توان بیانمی بنابراین دارد. خوانی( هم15) و همکاران

جنوبی دریای خزر تاثیر  ونه در حوضهگ عامل اثرگذار در پراکنش این

مثبت و  توامان شوری و تروفی بوده و دما و مواد غذایی همبستگی

ای پوشش این دوکفه توده و درصدزی تعداد، با افزایش مستقیمی

سواحل استان گیالن مستقر شده و دارای  در گونه و این مهاجم دارند

توجه خاصی به این زادآوری مناسبی در فصل تابستان بوده که باید 

 گونه مهاجم در این ناحیه نمود.
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