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 Introduction: This study aimed to investigate the status of Pirenella cingulata in the coastal 

areas of mangrove forests in the Hara Biosphere Reserve in the Persian Gulf 

Materials & Methods: Seasonal sampling was conducted from winter of 2019 to autumn of 

2019 using a metal quadrat with dimensions of 25 x 25 cm in three areas on Qeshm Island and 

two areas in Bandar Khamir in the low tide. At each sampling station, Environmental 

parameters including (temperature, salinity, dissolved oxygen and pH), the total organic matter 

and sediment grain size were also measured.  

Result: Environmental parameters showed significant differences between seasons. While no 

significant difference was between different sampling areas. In contrast, sediment grain size 

differed only between different regions. The total organic matter showed a significant difference 

between seasons and the sampling areas, Abundance and biomass (wet-weight) 

of P. cingulata did not show significant differences between different regions and seasons. 

However, the lowest abundance and biomass were recorded in autumn and the highest 

abundance and biomass were recorded in spring and winter, respectively. According to the 

Kendall correlation coefficient, there was no correlation between the abundance and biomass 

of this species with other environmental parameters, which indicates that seasonal and regional 

changes do not affect this species.  

Conclusion: Given that this species is one of the most abundant gastropods in mangrove forests, 

the results of the present study help to better understand the status of this species and its effects 

on mangrove ecosystems. 
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در حراهای ساحلی  Pirenella cingulataپای غالب شکم بررسی وضعیت اکولوژیکی

 )استان هرمزگان( فارسجیخلشمال 

 

 
 

  3شجاعیمهدی قدرتی، 2ضا ندرلور ،1*سن صفائی، مح1علیزادهپریما حاجی
 

 
 اس، ایران، دانشکده علوم وفنون دریایی، دانشگاه هرمزگان، بندرعبشیالتگروه  1
 شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه تهران، تهران، ایرانگروه زیست 2
 نابع طبیعی و علوم دریایی، دانشگاه تربیت مدرس، نور، ایرانشناسی دریا، دانشکده مگروه زیست 3

 هچکید  کلمات کلیدی
Pirenella cingulate 

 تودهستیزی و فراوان
 حرا کرهستیز گاهرهیذخ
 فارسجیخل
  تان هرمزگاناس

 
 
 
 

 گاهرهیذخی مانگرو در هاجنگلدر مناطق ساحلی  Pirenella cingulataپای شکمبررسی وضعیت  هدف بااین تحقیق  مقدمه: 

 صورت گرفت.  فارسجیخلحرا در  کرهستیز

 متر درسانتی 25×25بعاد ا به ت فلزیتوسط کوادرا 1398تا پاییز  1397فصلی از زمستان  صورتبهی بردارنمونه ها:مواد و روش

حیطی شامل امترهای می، پاربردارنمونهسه منطقه در جزیره قشم و دو منطقه در بندرخمیر در زمان جزر انجام شد. در هر ایستگاه 

 ی رسوبات نیز سنجیده شد.بنددانههمراه میزان مواد آلی و به pHدما، شوری، اکسیژن محلول، 

ین مناطق این تفاوت ب کهیلدرحا ی داشتند،داریمعنه پارامترهای محیطی بین فصول مختلف تفاوت نتایج حاصله نشان داد ک نتایج:

فصل و  ینباد آلی هم تفاوت بود. میزان موی رسوبات فقط بین مناطق مختلف مبنددانهی نبود. در مقابل داریمعنی بردارنمونهمختلف 

ی داریمعناختالف  P. cingulataگونه  (تر وزن) تودهستیزشان داد. فراوانی و ی را نداریمعنی اختالف بردارنمونههم بین مناطق 

 ترتیببه تودهستیزفراوانی و  نیترشیب در پاییز ثبت شد و تودهستیزفراوانی و  نیترکم مختلف نشان نداد. اگرچه بین مناطق و فصول

حیطی مرامترهای با سایر پا این گونه تودهستیزفراوانی و  در بهار و زمستان ثبت گردید. با توجه ضریب همبستگی کندال بین

 است. گونهنیای بر امنطقهی تغییرات فصلی و رگذاریتأث عدمدهنده نشانهمبستگی وجود نداشت که 

 مککضر حقیق حای مانگرو است، نتایج تهاجنگلپایان در شکم نیترفراوانیکی از  گونهنیاکه با توجه به این گیری و بحث:نتیجه

 اشیم.بحرا داشته  سازگانبومآن بر در  راتیتأثو  گونهنیاتا به درک بهتری از وضعیت  کندیم
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 قدمهم
ی مانگرو هاجنگلی ساحلی هاسازگانبوم نیدتریپر تولیکی از        

شمالی  درجه ۳۰ جغرافیایی یهاعرض در بین عمده طوربهکه  باشندیم

 منحصری هایژگیو. (2، 1) دارند اکنشپر در جهان جنوبی درجه ۳۰و 

 قیتطب مانند توانایی رشد در شرایطی با شوری باال، هاآن فردبه

ی، ساختار مقاوم درختان در برابر امواج، جزرومدی با جریانات ریپذ

، ایجاد پناهگاه و شوندیمیی که سبب پایداری بستر هاشهیرساختار 

ودات آبزی سبب تمایز آن با منطقه نوازد گاهی برای بسیاری از موج

 سازگانبوم ی زیستگاه دردگیچیپ. (4، ۳) شودیم هاسازگانبوم دیگر

در فراوانی و الگوی توزیع موجودات  مؤثریک عامل  عنوانبهمانگرو 

ی هاجنگلاز  %6۰بیش از  .(5) ساکن در این مناطق نقش دارد

 گاهرهیذخ منطقه در عمدتاًدارد،  هرمزگان قرار در استان ایران مانگروی

است  قرارگرفتهاست  شدهحفاظت کامالًکه یک منطقه  کرهستیز

ی درشت کفزیان هاستگاهیز نیترمهمیکی از  سازگانبوماین  .(7، 6)

نقش مهمی در چرخش مواد غذایی،  کفزی مهرگانیب(. 8باشد )یم

در سطوح باالیی  کنندگانمصرفاولیه و  کنندگانمصرفارتباط بین 

شیالتی  مانگرو، تولیدات سازگانبوم عملکرد ساختاری در مؤثریی، ذاغ

 (.11، 1۰، 9) لی در بستر دارندآافزایش میزان مواد  چنین درو هم

 یهاجنگل در تناننرم یهاگروه نیترغالب از یکی پایانشکم و هایادوکفه

رای ، دامانگرو در مناطق گلی سازگانبومهستند. این گروه در  مانگرو

. (12) کنندیم زیست تنه درختان زیرین یهابخشی هوایی و هاشهیر

یی جاجابهنقش بسیار مهمی در  هاآنبا توجه به حرکت و تغذیه، 

تمام سطوح شبکه  تناننرم مواد آلی و انرژی به سطوح باالتر دارند.

ی و خوارپودهیی با نوع تغذیه هاگونهاما  کنندیمغذایی را اشغال 

تر هستند. عالوه بر این غالب تودهستیزفراوانی و  نظر ازی وارخزهیر

مکان  عنوانبهیی هستند که از زیستگاه گوهایمماهی و غذای اصلی 

پایان تحت شکم و توزیع اوانیفر (.14، 1۳) کنندیم استفاده نوزادگاهی

عوامل محیطی، دسترس بودن غذا، شکار و رقابت قرار دارد که  ریتأث

پایان ی ساختاری در اجتماعات شکمهاتفاوتات باعث این تغییر

متنوع و فراوان  بسیار فارسجیخلدر  نپایای شکمهاگونه .شودیم

باالتر  کنندگانمصرفهستند و منبع مهمی از مواد غذایی را برای 

ساحلی  مهاجر پرندگان چنینهم و هاانسان برخی (.15) دهندیم تشکیل

این خانواده  ی غالبهاگونه(. یکی از 16) نندکیمتغذیه  پایاناز شکم

و دارای رشد  طلبفرصتاست که گونه  Pirenella cingulataگونه 

مانند خورها  ییهاستگاهیز در گونهنیامانگرو است.  یهاجنگل در سریع

 کندیمزیست  درجاهایی عمدتاً (.17) است بسیار رایج گلی و بسترهای

دارای پوسته  گونهنیا .(18) کم باشدکه تعداد شکارچیان و رقابت 

ی تیره و طول آن اقهوهبزرگ، کشیده و ضخیم است که رنگ آن 

گسترده از در خط  طوربه گونهنیارشد کند.  متریلیم 5۰تا  تواندیم

( و ایران 2۰(، کویت )19) یاندونز، (18ویتنام ) (،17ساحلی هند )

، هاجلبکاز  عمده طوربه که است خوارزهیر گونهنیادارد.  پراکنش (21)

پایان شکم (.22) کندیم ها موجود در رسوب تغذیهو دیاتوم هایباکتر

عنوان به توانندیمکان م تغییر اندک در حضور در بستر و قدرت علتهب

بر سواحل  انسان یهاتیمخرب فعال ریتأث تعیین منظورمهم به شاخصی

نشانگرهای زیستی در  عنوانبه انیپاشکمچنین از هم .کار روندبه

با توجه به اهمیت (. 2۳) شوندی ساحلی استفاده میهاسازگانبوم

مانگرو بررسی تنوع،  سازگانبومپایان در ساختار و عملکرد شکم

کمک بسیاری به شناخت  سازگانبوم درون هاآنعملکرد و وضعیت 

زیستی مطالعات متعددی روی تنوع  .کندیمی مانگرو هاجنگل بهتر

، 26، 24) است شده انجامسراسر جهان  کفزیان در مانگروهای درشت

 انجاممانگرو  هاجنگلپایان در . عالوه بر این مطالعاتی روی شکم(27

 نیترفراوانجز  گونهنیاتر مطالعات نشان داد که در بیش که شده

اصلی از این مطالعه  . هدف(۳1، 12، ۳۰، 29، 28) پا استگونه شکم

ساحلی و ارتباط آن با  حراهای در گونهنیارسی وضعیت اکولوژیکی بر

 . باشدیمپارامترهای فیزیکوشیمیایی و خصوصیات رسوب 

 

 هامواد  و روش
ی بردارنمونهدر این مطالعه تمام نقاط : موردمطالعهمنطقه        

ی در حراهای ساحلی بردارنمونه .بود marina Avicennia پوشش آن

گورزین  -روستای الفتشامل )بندر خمیر و جزیره قشم در محدود 

 (.1شکل انجام شد ) (و طبل

در دو منطقه در خمیر و سه منطقه  یبردارنمونه: یبردارنمونه       

در مانگروهای ساحلی در منطقه بین  (الفت -گورزین-در قشم )طبل

 چهارسال )در طی یک 25×25جزرومدی که با استفاده از کوادرات 

 استفادهکوادرات  9 تا 7در هر منطقه  شد. جزر انجام و در زمان (لفص

 5/۰کفزی پس از شستشو بر روی الک  یهاحاوی نمونه رسوباتشد. 

جهت شناسایی و  و شده تیدرصد تثب 7۰، توسط الکل یمتریلیم

دانشگاه هرمزگان منتقل  شگاهیآزمابه  P. cingulataشمارش گونه 

در  تعداد) یفراوانگونه  آوردن خصوصیات دست. برای به(2۰، ۳2شد )

چنین هم محاسبه شد. (مترمربع در گرم تر)وزن تودهستیزو  (مترمربع

ی از آب برای سنجش پارامترهای فیزیکوشیمیایی نظیر بردارنمونه

 و اکسیژن با استفاده از دستگاه مولتی پارامتر pHدما، شوری، 

HACH  .میزان مواد  یریگاندازه ب برایی از رسوبردارنمونهانجام شد

شد. بعد از برداشتن نمونه از هر کوادرات  رسوب انجام یبنددانهو  لیآ

لی از روش آ برای سنجش میزان مواد کهیطوربهشد  خشک هانمونه

(. ۳۳استفاده شد ) 55۰ساعت در کوره با دمای  6مدت سوختن به
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، 125، 6۳) یهاالکاز سری  استفادهی با بنددانهبرای سنجش 

( میکرون انجام شد که بعد از 6۳, 125, 25۰, 5۰۰) (5۰۰، 25۰

 خشک و وزن شد. هانمونهالک کردن 

  

  
 )استان هرمزگان( فارسجیخلی در حراهای ساحلی بردارنمونه: موقعیت مناطق 1شکل 

  

 PCAاصلی  مؤلفهاز تحلیل تحلیل : یآمار لیتحل و هیتجز       

ی در بردارنمونهی خاص مناطق هاتفاوتبرای بررسی و نشان دادن 

 لیتحلپارامترهای محیطی در مناطق و فصول مختلف انجام شد. از 

Two-way Anova ی پارامترهای محیطی و هاتفاوتی شناسایی برا

 ستیزنی و فراوا و تفاوت هافصلو  یبردارنمونهمناطق  رسوب در بین

وزیع نرمال تصورت گرفت.  هافصلی و بردارنمونهبین مناطق  توده

و  Shapiro-Wilk یهاآزمونکمک به هاآنبودن  همگنو  هاداده

Levene's افزار در نرمR  (4ر گرفت )قرا یبررس وردم 4. ۰. 2ورژن. 

 PERMANOVA لیتحلاز از توزیع نرمال برخوردار نبودند  هاداده

ی بنددانهی تفاوت برای بررس Bray-Curtis شباهت عدم ماتریس پایه بر

ی روانفچنین برای یافتن ارتباط بین بافت رسوب استفاده گردید. هم

ی گونه با پارامترهای محیطی از ضریب همبستگ تودهستیزو 

Kendall شد. استفاده 
 

 نتایج

ی بردارنهنمو مناطق تمام در نهگونیا کل فراوانی میانگین درمجموع       

 4/14±17۰آن  تودهستیزو  مترمربعدر  924±14۳ چهارفصل طی در

هار در ب ترین فراوانیمشخص شد بیش چنینهم بود. مترمربعگرم در 

در پاییز  تودهستیزترین فراوانی و در زمستان و کم تودهستیزو 

فراوانی  نگینترین میای شده بیشبردارنمونهاست. در بین مناطق 

 ردیدگترین فراوانی در منطقه گورزین مشاهده در منطقه الفت و کم

یانگین ترین مبیش تودهستیزچنین در مورد (. هم1 جدول، 2 شکل)

 جدول، 2شکل ترین آن در گورزین ثبت شد )و کم ریخمدر منطقه 

 تسیز با بررسی تغییرات در بین مناطق و فصول برای فراوانی و (.1

 (.2جدول ( )p>۰5/۰ی مشاهده نشد )داریمعناختالف  هتود
 

 

  
 فارسجیخلی ساحلی در مانگروهای بردارنمونهدر بین مناطق  تودهستیز: میانگین و انحراف معیار فراوانی و 2شکل 
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( و مترمربعتعداد در ) یفراوان: میانگین و انحراف معیار 1جدول 

  یبردارنمونه مناطق و مختلف فصول بین در (مترمربع در )گرم تودهستیز

 تودهستیز فراوانی فصل

 251±86 1۰۳۳±29۰ زمستان

 2۰7±7/71 1211±۳75 بهار

 16۰±48 9۰9±275 تابستان

 6۳±6/18 5/5۳6±157 پاییز

 تودهستیز فراوانی مناطق

 214±94 11۳4±49۳ طبل

 5/15±7/7 124±6/59 گورزین

 2۰۳±6/42 1418±5/281 الفت

 27۰±5/1۰7 1۰6۰±۳42 خمیر

 6/128±2/۳7 7۰۰±5/191 خمیر

 

ی هادادهاز  ANOVA: نتایج تحلیل واریانس دوطرفه 2جدول 

 یبردارنمونهی هافصلدر مناطق و  تودهستیزفراوانی و 

Df*،درجه آزادی : SS*مجموع مربعات و :* MSمیانگین مربعات : 

 

نشان داد که مناطق طبل و  PCAاصلی  مؤلفهتایج بررسی ن       

و رسوب به یکدیگر شباهت  های فیزیکوشیمیاییویژگی ازنظرگورزین 

و الفت هم به یکدیگر شباهت  1چنین مناطق تری دارند و همبیش

تحلیل واریانس دو طرفه  آزموننتایج حاصله از  (.۳دارند )شکل 

ANOVA ی بردارنمونهی با منطقه و فصول بررس مورد پارامترهای بین

پارامترهای محیطی مانند دما، شوری، میزان اکسیژن  که نشان داد

اما  ی با یکدیگر ندارندداریمعندر بین مناطق تفاوت  pHمحلول و 

گردید )جدول  مشاهده p<۰5/۰ یداریمعنتفاوت  هافصلدر میان 

در زمستان  گرادیسانت درجه ۳/19میزان دما  نیترکم کهیطوربه .(۳

، الف(. 4بود )شکل در تابستان  گرادیسانتدرجه  ۳5ن آو حداکثر 

 pHمیزان بود.  در نوسان 6/۳6 -8/5۰دامنه تغییرات شوری بین 

این است که آب دارای  دهندهنشاناست که  ریمتغ 8/6-9/8 بین

چنین نتیجه بررسی اثر هم (.پ ،4شکل هست )خاصیت قلیایت 

تفاوت نشان داد که های محیطی بین مناطق و فصل پارامتر متقابل

ی هالیتحلبر اساس نتایج  (.۳)جدول  نگردید مشاهدهی داریمعن

 عمدتاً ی، نشان داده شد که بردارنمونهبندی رسوبات در مناطق دانه

تا  4/72) ی باال استبردارنمونهدرصد سیلت و گل در تمام مناطق 

درصد بود که  6/88رس  . منطقه گورزین درصد سیلت و(6/88

ترین مقدار کم نیچنهمترین مقدار در بین مناطق نشان داد و بیش

با بررسی  ، الف(.5شکل درصد مشاهده گردید ) 4/72آن در الفت با 

بندی رسوب بین که دانه مشخص شد PERMANOVA آزمون آماری

 دباشینمفصلی  تغییرات ی است اما دارایداریمعن تفاوت دارای مناطق

درصد در  9/4-6/22(. دامنه تغییرات مقدار مواد آلی بین ۳)جدول 

نشان داد اختالف  ANOVA تحلیل کهیطوربه است. متغیر مناطق بین

 ترین مقدارداری بین مناطق وجود دارد و منطقه گورزین بیشمعنی

ترین کم .، ب(5شکل )ثبت گردید  ترین آن در خمیرمیانگین و کم

 ترین مقدار ماده آلیو بیشدرصد  1۰صلی در بهار مقدار میانگین ف

تغییرات فصلی بین مناطق  دهندهنشاندرصد که  6/12در تابستان 

ی را نشان داریمعنچنین اثر متقابل فصل و منطقه تفاوت است. هم

 (.p<۰5/۰)داد 

 و، فراوانی بین فاکتورهای محیطیتحلیل همبستگی کندال        

ارامترهای همبستگی بین پ گونهچیکه ه ددهینشان م تودهستیز

 (.4مشاهده نشد )جدول  تودهستیزمحیطی فراوانی و 

 
 

 
تغییرات پارامترهای فیزیکوشیمیایی و  PCAاصلی  مؤلفه: 3شکل 

، رنگیآبمنطقه طبل )ی شده بردارنمونهخصوصیات رسوب در مناطق 

 قرمز( ریخمنارنجی و  ریخم گورزین صورتی، الفت سبز،
 

 

 

 

 یرهایمتغ

 محیطی
 Df* SS* MS* F p پارامتر

 یفراوان

 6/۰ 5/۰ 5۰15 2۰۰6۰ 4 منطقه

 22/۰ 5/1 1۳4۳ 4۰29۰ ۳ فصل

 75/۰ 6/۰ 6122 7۳47۰ 12 فصل×منطقه

 تودهستیز

 9/۰ 1/۰ 6/67 27۰ 4 منطقه

 ۳/۰ 1/1 ۳/5۰9 1528 ۳ فصل

 7/۰ 6/۰ 4/291 ۳497 12 فصل×منطقه
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 ی رسوببنددانهاز  PERMANOVA و مواد آلی( و تحلیل pHدما، شوری، اکسیژن، ) یطیمحی هادادهاز  ANOVA: نتایج تحلیل واریانس دوطرفه 3جدول 

    

     
  

 Df* SS* MS* F p پارامتر ی محیطیرهایمتغ

 شوری
 9/۰ 255/۰ 7/2۰ 9/82 4 منطقه
 ۰۰7/۰ 58/4 2/۳71 8/111۳ ۳ فصل

 ۳/۰ 16/1 1/94 9/1229 12 فصل× منطقه

 دما
 97/۰ 1۰8/۰ ۰5/4 2/16 4 منطقه
 ۰4/۰ 879/2 4/1۰7 ۳/۳22 ۳ فصل

 5/۰ 91/۰ 1/۳4 77/4۰9 12 فصل× منطقه

 ژنیاکس
 5/۰ 8۰6/۰ 4/5 95/21 4 منطقه
 ۰۳/۰ ۰7/۳ 8/2۰ 6 ۳ فصل

 7/۰ 72/۰ 91/4 ۰7/59 12 فصل× منطقه

pH 
 9/۰ ۰171/۰ ۰5/۰ 2/۰ 4 همنطق
 ۰4/۰ 879/2 7/8 15/26 ۳ فصل

 6/۰ 755/۰ 2/2 44/27 12 فصل× منطقه

 لیآماده 
 ۰4/۰ 65/2 2/17 97/68 4 منطقه
 <۰۰1/۰ 12/14 5/91 74/274 ۳ فصل

 <۰۰1/۰ 86/4 5/۳1 4/۳78 12 فصل× منطقه
PERMANOVA پارامتر Df SS MS F p 

 یبنددانه
 ۰۳9/۰ ۳8/2 ۰۳/۰ 129/۰ 4 منطقه
 44۳/۰ 92/۰ ۰1/۰ ۰۳/۰ ۳ فصل

 88/۰ 58/۰ ۰۰7/۰ ۰86/۰ 12 فصل ×منطقه

  
  

  
 فصول طول در مختلف مناطق در( تریل بر گرمیلی)م محلول ژنیاکس زانیم( ت)قسمت در هزار( و  یشور( پ  ،pH( ب ،(گرادی)درجه سانت دماالف(  :4 کلش
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 ی شدهبردارنمونهی ب( میانگین مواد الی در مناطق مختلف بنددانهی هاکالس( درصد الف: 5شکل 

  

و  تودهستیزفراوانی و بین  کندالهمبستگی : تحلیل 4جدول 
 مطالعه فاکتورهای فیزیکوشیمیایی در منطقه مورد

 

  بحث
یی با پیچیدگی ساختاری، مانند علفزارهای ایدر یهاستگاهیز       

ی مانگرو در مقایسه با مناطق بدون هاجنگلها و دریایی، تاالب

کفزی پشتیبانی  مهرگانیبپوشش گیاهی از تراکم و تنوع باالتری از 

تری زیستگاه بیش شودیم. این پیچیدگی ساختاری سبب کنندیم

برای موجودات فراهم گردد. در این مطالعه با بررسی پارامترهای 

محیطی مشخص شد که دامنه تغییرات ساالنه دمای آب در مناطق 

در فصول  گرادیسانتدرجه  6/19-۳5بین  حرا سازگانبومدر  مختلف

 راحرا  کرهستیزمختلف متغیر است. دامنه تغییرات دمای آب در 

 یدر مانگروها نیچنهم (.25) است شدهگزارش 6/22-۳/۳4 نیب

شده  گزارش 7/۳2تا  22 نیآب ب یدما راتییبردستان دامنه تغ

مقدار شوری در این تحقیق در فصل پاییز و  نیترشیب (.۳5است )

تغییرات فصلی آن  دهندهنشانترین آن در زمستان ثبت شد که کم

ار شوری در ترین مقدنایبند بیش جیخلمانگروهای  کهیدرحالاست. 

(. در مطالعه ۳6) است شدهگزارشترین آن در بهار تابستان و کم

Vahidi دامنه  ،و همکارانpH  کرهستیز گاهرهیذخرا در مانگروهای 

 دییتأهم این را  اخیرکه نتایج ( 25)گزارش کردند  2/8-7/8 نیب را

ی بافت رسوب در بنددانهتحقیق حاضر نشان داد که  جینتا. کندیم

اما در بین فصول  ،ی دارندداریمعنن مناطق با یکدیگر تفاوت بی

ثبات و پایداری جنس بستر  دهندهنشانتفاوتی مشاهده نشد که 

است که با نتایج حاصل از بررسی مانگروها در خلیج نایبند مطابقت 

ی بنددانه در تغییراتی کرهستیز گاهرهیذخ اما در حراهای ،(۳6دارد )

(. 25دارد )مغایرت  مطالعه اخیرنشد که با نتایج بین مناطق گزارش 

ی بین فصل و مناطق داریمعنمیزان مواد آلی نشان داد که اختالف 

تغییرات  کرهستیز گاهرهیذخدر حراهای  کهیدرصورتوجود دارد 

بین  اما در خلیج نایبند نشان داد ،فصلی بین مناطق مشاهده نگردید

وجود دارد اما تابستان و پاییز ی داریمعنزمستان و بهار تفاوت 

مانگروهای  در آلی را در میزان مواد تفاوت از دالیل یکی نیست. داریمعن

یی که با توجه با فصول هایورودتغییرات در  توانیمساحلی را 

 نیپا در اگونه شکم نیانتخاب ا لیاز دال یکی متغیر است دانست.

پایان در شکم نیترفراوان یکی از کهنیاعالوه بر  توانیمطالعه را م

سازگان در عملکرد بوم مهم آن بسیار ، نقشباشدیم مانگرو یهاجنگل

فراوانی و سازگان بوممانگرو دانست. علت اهمیت آن هم در عملکرد 

تاثیر  سازگانبومباالی آن است که بر روی عملکرد کلی  تودهستیز

 ستیزفراوانی و  راتتغیی (. با بررسی27) کلیدی دارد و نقش گذاردیم

ی کرد. هاجنگل بهتر عملکرد کمک به شناخت توانیمگونه  این توده

ی و حرکت آن نقش مهمی خوارزهیربا توجه به نوع تغذیه  چنینهم

اکسیژن به درون رسوب که شرایط را  نفوذیی مواد الی و جاجابهدر 

ت پیشین مطالعا براساس .کندیم فراهم هاگونه زیست بسیاری از برای

 یطوربهمناطق با بسترهای مختلف دارد.  وسیعی در پراکنش گونهنیا

 شدهگزارشایی، گلی و مانگرو ی، صخرهاماسهدر بسترهای شنی،  که

 هاگونه نیترغالبو  نیترفراوانیکی از  کهبا توجه به این (.۳7است )

مانگرو یا وابسته به  کامالً گونهنیااما  باشدیمی مانگرو هاجنگلدر 

ی دیگر نیست و رابطه این گونه با درختان مانگرو از نوع هاگونه

eurybiotic ترجیح  را ییهامکانمانگرو  یهاستگاهیز در گونه است. این

در  کهیطوربهتر باشد، که بافت خاک دارای میزان گل بیش دهدیم

 شوری دما 
اکسیژن 
 محلول

pH مواد الی 

 فراوانی
r= ۰۰2/۰  r= ۰69/۰  r= 146/-۰  r= ۰12/۰  r= 186/-۰  

P= 979/۰  P= 598/۰  P= 266/۰  P= 926/۰  P= 154/۰  

تودهستیز  
r= ۰۰2/۰  r= ۰79/۰  r= 145/-۰  r= ۰۰6/-۰  r= 178/۰  

P= 986/۰  P= 549/۰  P= 27/۰  P= 965/۰  P= 174/۰  
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ا ی حرهاشهیردمای باالی هوا و تبخیر زیاد گل به  علتبهتابستان 

 مشاهدهمانگرو  گیاهان پایه در باالیی فراوانی کهیطوربه شودیم محدود

وضعیت  اختصاصی بر روی طوربه(. مطالعات اندکی ۳8است ) شده

بر روی  مطالعاتتر صورت گرفته است. بیش گونهنیااکولوژیکی 

ی هایرسبردر  کهیطوربهپایان است. ی و شکمزکف درشت یهاگروه

ی مانگرو در منطقه بردخون هاجنگلکه بر روی درشت کفزیان در 

زمستان و پاییز در  گونه را در فصل این تراکم باالترین هاآنشد،  انجام

دیگر فراوانی  یامطالعه در (.۳9کردند ) زیان را گزارشکف بین درشت

حرا نسبت به حراهای  سازگانبومدر مانگروهای دلتایی در  گونهنیا

گونه در پاییز  نیترفراوان(. این گونه 25) گزارش شدتر ساحلی بیش

عنوان  و بلوچستانی مانگرو در سیستان هاجنگلبین شکم پایان در 

زیان کف درشت بر روی که یامطالعه در ،و همکاران Salimi(. 4۰) شد

عنوان کردند که این گونه در تمامی  ی مانگرو انجام دادندهاجنگل

ترین ی و در همه فصول مشاهده شد و بیشبردارنمونهی هاستگاهیا

 نیاکردند که  عنوانفراوانی مربوط به فصل زمستان است. حتی 

ی هاگونهی شدگخشکی و آلودگعلت ی که بههاستگاهیادر  گونه

 اخیر حاصل از تحقیق تایجن .(41) دیگر حضور نداشتند حضور داشت

چنین گلی دارد و هم مناطقی باالیی در فراوانداد که این گونه  نشان

ی بر اساس داریمعناین گونه دارای تغییراتی  تودهستیزفراوانی و 

 ستیزترین فراوانی در بهار و بیش حالنیباااما  ستینو منطقه  فصل

پاییز ثبت شد. در  تودهستیزترین فراوانی و در زمستان و کم توده

نتایج حاصله از بررسی این گونه در مانگروهای هند نشان  کهیدرحال

 نیترشیب کهیطوربهداد که این گونه دارای تغییرات فصلی است 

توانایی چنین . این گونه هم(۳8کردند )فراوانی را زمستان گزارش 

در بررسی که در  هکیطوربهی مختلف را دارد هایشورزیست در 

ی ادوکفهپایان و مانگروهای در شرق هند بر تنوع و فراوانی شکم

(. 42را داشت ) 15انجام شد نشان داد که توانایی زیست در شوری 

شوری  حداکثراین گونه در این تحقیق توانایی زیست در حداقل و 

برای  گونهنیاباالی  توانایی دهندهنشانرا نشان داد که  8/6–5۰/۳6

ی مختلف است. در این تحقیق مشخص شد که هایشورسازگاری با 

در بهار و زمستان باال که یکی از دالیل آن را  تودهستیزفراوانی و 

اساس بر کهآنعلت ی آن دانست بهزیرتخم در ارتباط با فصل توانیم

 که را زمستان بیان شد ی این گونهزیرتخمفصل مطالعات گذشته 

 یکی از چنینماه هم ادامه یابد. هم نیچندممکن است حتی تا 

 باالیسازگاری  توانیمی حضور این گونه در همه فصول را هاعلت

 و تولیدمثل حیات برای مناسب شرایط ،محیطی شرایط به نسبت گونهنیا

 .(44، 4۳دانست )در رقابت برای غذا و زیستگاه  این گونه تیموفقو 

تحت  هاگونهدر بسیاری از مطالعات نشان دادند که توزیع و پراکنش 

 صورتبهپراکنش آن  شودیمکه سبب دارد  متعددی قرار عوامل ریتأث

نتایج  گونهنیادر بررسی  قرار دهد. ریتأثی را تحت امنطقهفصلی و 

بین پارامترهای همبستگی  چیهحاصله از این تحقیق نشان داد که 

در  کهیدرصورتمشاهده نشد.  گونهنیا تودهستیزمحیطی، فراوانی و 

سنگی با اجتماعات جلبکی در -ی که در مناطق گلی و شنیامطالعه

مدی در مانگروهای دست  و مناطق باالی بین جزرومدی و بین جزر

یک  د کهنشان دا هاآننتایج  کاشت شده و طبیعی هند انجام شد،

فصلی با میزان اکسیژن محلول  فراوانی مثبتی بین میانگین همبستگی

ارتباط منفی قوی بین که  بیان کردند هاآن نیچنهممشاهده گردید. 

 چیه، Shuklaطبق گفته  بر (.۳8) وجود دارداین دما و تراکم گونه 

های انگروو مواد آلی بستر در م گونهنیاهمبستگی بین فراوانی  گونه

ی خوانهم اخیر لعهاطم جینتاکه با  (45) مشاهده نکرد در هند خلیجی

 گونهنیااین تحقیق مشخص شد که  دارد. با توجه به نتایج حاصل از

ی بردارنمونهبین مناطق  فارسجیخلحرا در شمال  سازگانبومدر 

چنین و هم دهدینمی را نشان داریمعن مختلف اختالف شده و فصول

ی محیطی ارتباطی با توزیع زمانی و مکانی این هافاکتوراز  کدامچیه

محیطی  شرایط با گونهنیاسازگاری باال  دهندهنشان این که گونه ندارند

 حاکم بر منطقه است.
 

 یقدردانتشکر و 
هشگران مالی صندوق حمایت از پژو یهاتیبا حما شژوهپ این       

 .انجام پذیرفت 97۰15۰48 با شماره طرحو فناوران کشور 
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