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چکیده
پژوهش حاضر با هدف دستیابی به پراکنش زمانی و مکانی اویستر صخرهای یا خوراکی Saccostrea cucullata ،در امتداد خط ساحلی
خلیج فارس از استان هرمزگان تا استان خوزستان انجام شد .نمونهها با استفاده از پرتاب تصادفی کودرات با اندازه  ./25مترمربع و در منطقه بین
جزر و مدی از زمستان  1394تا پاییز  1395جمعآوری شدند .براساس نتایج ،بیشترین مقدار طول اویسترها در جزیره هرمز و  55/42میلیمتر
بهدست آمد .بدینصورت که در فصل بهار ،تابستان و زمستان ،کمترین مقدار طول و عرض در بندر عامری و کمترین مقدار وزن خشک و تر در
بندرعباس ثبت شد .در فصل پاییز ایستگاه بندرعباس کمترین مقادیر اندازهگیری شده برای وزن خشک پوسته ،وزن تر کل ،طول و عرض نمونههای
مورد مطالعه را بهخود اختصاص داد .نتایج بررسی رابطه بین شاخصهای محیطی اندازهگیری شده با وزن خشک پوسته ،وزن تر کل ،طول و عرض
نمونهها نشان داد که تنها طول و وزن تر با شوری و دما رابطه معنیدار دارند .با این وجود در نگاه کلی رابطه عکس ولی قوی بین شوری با طول
و عرض نمونهها براساس آنالیز  CCAمشاهده شد .همچنین دما نیز رابطه عکس قوی با طول و عرض و ضعیفتری با وزن خشک و وزن تر نشان
داد .با توجه به فراوانی قابل توجه جمعیتهای اویستر در برخی از مناطق خلیج فارس ،اهمیت بیشتر این موجودات مشخص گردیده و لزوم مدیریت
منابع آنها و حتی امکانسنجی پرورش آنها را آشکار میسازد.
کلمات کلیدی :اویستر صخرهای ،پراکنش ،خلیج فارسCCA ،
* پست الکترونیکی نویسنده مسئول:

eza47@yahoo.com
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مقدمه
صدفهای دوکفهای ازجمله جانوران غالب مناطق جذر و مدی
میباشند .بهرهبرداری از صدفهای مناطق جزر و مدی از دیرباز در
تمامی نقاط جهان امری پیوسته و پایدار بوده است ( Gasperو همکاران،
 .)2001اما با اینحال ،بهرهبرداری از صدفهای دوکفهای در ایران
بهطور اقتصادی انجام نمیپذیرد .صدفهای دوکفهای عالوه بر نقش
مهم خود در زنجیره غذایی ،عملکرد مهمی در حل شدن کربنات کلسیم
زیستی در محیط آبی دریاها و خنثی شدن اسیدهای ضعیف تولید شده
طی عمل تنفس موجودات دارند ( Feelyو همکاران2004 ،؛  Rostو
 .)2004 ،Riebesselامروزه بهدلیل افزایش میزان  CO2جوی و اسیدی
شدن آبهای آزاد ،اهمیت صدفهای دوکفهای در مباحث بومشناختی
اهمیت بیشتری پیدا کرده است .در سالهای اخیر توسعه سواحل باعث
تشدید تخریب اکوسیستمهای دریایی شده است .منابع دریایی در سطح
جهانی درنتیجه عدم مدیریت کافی در حال کاهش هستند ،بهطوریکه
امکان حفظ سالمت و بهرهبرداری پایدار از منابع را با خطر مواجه
مینماید ( Foleyو همکاران .)2010 ،به هرحال باید توجه داشت اجرای
مدیریت اکوسیستم نیازمند دانش کافی در حوزه آن اکوسیستم و بهویژه
زیستگاه مطلوب گونه هدف و پراکنش آن در ارتباط با متغیرهای محیطی
است ( Thrushو  .)2010 ،Daytonبهعالوه اطالع از پراکنش گونه مورد
مطالعه و شرایط محیطی بههمراه سایر شاخصهای بومشناختی برای
حفاظت و مدیریت آن گونه بسیار ضروری است ( Hermosillaو همکاران،
 .)2011پژوهشهای محدودی در ارتباط با شناسایی و پراکنش
گونههای صدف در خلیجفارس انجام پذیرفته است .نیامیمندی ()1389
و ( )1390بهترتیب پراکنش گونههای  Pinctada spp.و Pinctada
 radiataو  Solen brevisرا در سواحل استان بوشهر مورد بررسی قرار
داد و گزارش کرد که سواحل گناوه بیشترین تنوع زیستی را با توجه
به جمعیتهای دوکفهایها ( )% 49دارا میباشد .در ادامه ،مهمترین
مناطق پراکنش صدف زنده  Melalisدر سواحل گسیر ،بوپاتیل ،بردخون
و کالو بود .نیامیمندی و همکاران ( )1392در پژوهشی دیگر به شناسایی
و پراکنش صدفهای خوراکی و تزئینی در خط ساحلی استان بوشهر،
خلیج فارس پرداختند و گزارش کردند که مهمترین مناطق پراکنش
صدف زنده  Melalisدر سواحل بوپاتیل ،گسیر ،کالو ،پیازی و بردخون
و منطقه پراکنش ونوس مخطط خشن در منطقه گسیر بود .همچنین
صدف محار در سواحل گناوه دیده شد .مهمترین مناطق پراکنش
صدفهای تزئینی در خطوط ساحلی گلستان و نایبند قرار گرفته بودند
که در منطقه نایبند  74درصد گونهها را صدفهای زیتونی ()Olividae
تشکیل میداد ولی در سواحل گلستان صدفهای کالیست ()Veneridae
 50درصد گونهها را شامل میشدند .با اینحال تاکنون پژوهشی در
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مورد پراکنش گونه  S. cucullataدر سواحل خلیج فارس انجام نشده
است .پژوهش حاضر برای اولینبار و با هدف دستیابی به الگوی پراکنش
این گونه در خلیج فارس در فصول مختلف پرداخته است.

مواد و روشها
انتخاب نقاط نمونهبرداری در ابتدا با شناسایی نقاط تراکمی گونهها
مشخص شد .در این راستا ،از اطالعات موجود و راهنمایی از افراد بومی
استفاده گردید و مناطقی که فراوانی اویسترها بیش از صد اویستر در
هر کوادرات بود بهعنوان مناطق نهایی نمونهبرداری انتخاب گردیدند.
از نمونهبرداری در سه استان ساحلی در امتداد سواحل خلیجفارس انجام
شد .ایستگاههای نمونهبرداری در پژوهش حاضر بدینصورت بودند:
استان هرمزگان :پارسیان (بندر جواد االئمه) ،جزیره هرمز ،بندرعباس؛
استان بوشهر :بندر عامری ،بندر رستمی ،بندر کری ،دلوار (بندر محمد
عامری) و استان خوزستان :بندر امام خمینی ،بحرکان (هندیجان)
(شکل .)1در بین ایستگاههای مذکور ،دو ایستگاه جزیره هرمز و بندرعباس
دارای صخرههای طبیعی بودند و در سایر مناطق نمونههای اویستر از
روی صخرههای اسکله و یا تاسیسات قدیمی و ستونهای بزرگ فلزی
(بندر امام خمینی) جمعآوری شدند.

شکل  : 1ن قاط نمونه برداری از جمعیت های اویستر

S. Cucullata

در طول سواحل خلیج فارس ( زمستان  1394تا پایی ز ) 1395

نمونهها با استفاده از پرتاب تصادفی کودرات و در منطقه بین
جزر و مدی انتخاب شدند .در انتخاب اندازه کوادرات از یک کوادرات
 0/25مترمربع (0/5متر×0/5متر) استفاده شد .با این وجود بسته به
میزان فراوانی اویسترها میتوان از کوادراتهای بزرگتر یا کوچکتر نیز
استفاده کرد ( Baggettو همکاران .)2014 ،برای جداسازی اویسترها

فصلنامه علمی پژوهشی محیط زیست جانوری

از قلم فلزی و چکش استفاده شد .عملیات نمونهبرداری بهصورت فصلی
از زمستان  1394شروع و در پاییز  1395خاتمه یافت .در هر ایستگاه
نمونههای موجود در هر کوادرات شمارش شده تا از این طریق دادههای
فراوانی افراد بهدست بیاید و سپس از  30اویستر برای انجام عملیات
زیستسنجی استفاده شد .وزن خشک و تر برای پوسته و بافت و خاکستر
نیز برای نمونهها در هر ایستگاه محاسبه شد .وزن صدفها با دقت
 0/001گرم و طول کل آنها با دقت نزدیک به میلیمتر اندازهگیری
شد .آنالیزهای مختلف طولی مانند شکل  2انجام پذیرفت.

شکل  : 1نحوه اندازه گیری ارتفاع ،طول و عرض پوسته های
صدف ( ) 1964 ، Galtsoff

پارامترهای محیطی دما ،شوری ،اکسیژن و  pHتوسط دستگاه
پرتابل Professional Plus (Pro Plus) Multiparameter Instrument
اندازهگیری شد .جهت تعیین ارتباط بین پارامترهای محیطی اندازهگیری
شده با پارامترهای زیستسنجی اویسترها ،از آنالیز Canonical ( CCA
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 ،Correspondence Analysisآزمون تطبیقی متعارف) استفاده گردید.
با اینحال قبل از انجام این آزمون ،آنالیز گرادیانت انجام شد و نتیجه
حاصل برابر با  3/5بود و لذا این نتیجه نشاندهنده آن بود که هر دو
آنالیز  CCAو  )Redundancy Analysis( RDAمطلوب میباشند .از
نرمافزار  Excel 2013و  Rتحت پکیج  veganبرای آنالیز  CCAاستفاده
شد ( Oksanenو همکاران.)2015 ،

نتایج
تغییرات وزن خشک پوسته ،وزن تر کل ،طول و عرض نمونههای
مورد مطالعه در ایستگاههای مختلف در شکلهای  3الی  6نشان داده
شده است .برطبق نتایج ،نمونههای مورد مطالعه در ایستگاه جزیره
هرمز ،بیشترین وزن خشک پوسته ( 35/44گرم) ،وزن تر کل (39/62
گرم) ،طول ( 55/42میلیمتر) و عرض ( 31/35میلیمتر) را در بین
تمامی ایستگاهها در فصول مختلف داشتند .بهعبارت دیگر افراد موجود
در جزیره هرمز اندازه بزرگتری نسبت به نمونههای مشابه در ایستگاههای
دیگر داشتند .این درحالی بود که کمترین مقادیر اندازهگیری شده برای
فاکتورهای فوق در ایستگاههای نمونهبرداری در فصول متفاوت ،از
تغییرات کم و بیش زیادی برخوردار بود .بدینصورت که در فصل بهار،
تابستان و زمستان ،کمترین مقدار طول و عرض در بندر عامری و کمترین
مقدار وزن خشک و تر در بندرعباس ثبت شد .در فصل پاییز ایستگاه
بندرعباس کمترین مقادیر اندازهگیری شده برای وزن خشک پوسته،
وزن تر کل ،طول و عرض نمونههای مورد مطالعه را بهخود اختصاص داد.

شکل  : 2تغییرات وزن خشک پوسته ،وزن تر کل ،عرض و طول نمونه های مشاهده شده در ایستگاه های مختلف در فصل بهار

شکل  : 3تغییرات وزن خشک پوسته ،وزن تر کل ،عرض و طول نمونه های مشاهده شده در ایستگاه های مختلف در فصل تا ب ستان
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شکل  :4تغییرات وزن خشک پوسته ،وزن تر کل ،عرض و طول نمونههای مشاهده شده در ایستگاههای مختلف در فصل زمستان

شکل  : 5تغییرات وزن خشک پوسته ،وزن تر کل ،عرض و طول نمونه های مشاهده شده در ایستگاه های مختلف در فصل پاییز

رابطه عکس ولی قوی بین شوری با طول و عرض نمونهها براساس
آنالیز  CCAمشاهده شد .همچنین دما نیز رابطه معکوس قوی با طول
و عرض و ضعیفتری با وزن خشک و وزن تر نشان داد .در ادامهpH ،
نشان داد که رابطه معکوس بسیار قویتری نسبت به شوری با طول و
عرض نمونهها دارد .اما این فاکتور تنها در آنالیز خطی  RDAاثر
معنیداری نشان داد و در شکل غیرخطی اثر معنیدار را بروز نداد.

بحث

شکل  :6نمودار آنالیز  CCAبر حسب طول ( ،)Lعرض (،)W
وزن خشک ( )DWو وزن تر ( )WWنمونههای اندازهگیری
شده در ایستگاهها

شکل  7نتایج بررسی رابطه بین پارامترهای محیطی اندازهگیری
شده با وزن خشک پوسته ،وزن تر کل ،طول و عرض نمونههای مورد
مطالعه را نشان میدهد .براساس نتایج آنالیز  ،CCAتنها طول و وزن
تر با شوری و دما رابطه معنیدار نشان دادند .با این وجود در نگاه کلی
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نتایج حاکی از آن بود که صدفها از نظر وزنی و طولی در جزیره
هرمز اندازههای بیشتری داشتند .مشخصاً غالبیت افراد بزرگتر در
جمعیت نشان از عدم بهرهبرداری از آن جامعه و یا بهعبارت دیگر،
چرخه دینامیک مطلوب در آن جامعه است ( .)1984 ،Paulyعالوه بر
این ،نبود افراد بزرگتر نیز در جمعیت صدفها میتواند بهدلیل ایجاد
اختالل در یکی از مراحل تولیدمثل ،مرحله بستر نشینی الروها ،بقاء
الروها و نرخ مرگ و میر در جمعیت باشد (Ashja .)1989 ،Dye
 )1999( Ardalanپراکنش و زیستشناسی رشد اویستر صخرهای را
در سواحل دریای عمان مطالعه کرد .وی در این مطالعه یکساله به
بررسی پارامترهای جمعیتی اویسترهای صخرهای پرداخت و همچنین
شاخصهای تولیدمثلی و فراوانی گونههای همزیست با اویسترها را
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ارزیابی نمود .براساس این مطالعه ،پنج تا شش گروه مختلف طولی
مشخص گردید و میزان رشد اویسترها در پایان سال اول زندگی 24-30
میلیمتر محاسبه گردید .وی بیشترین طول را برای  S. cucullataبرابر
با  92میلیمتر و فراوانترین بازه طولی را بین  35تا  60میلیمتر
بهدست آورد .در این مطالعه مشخص گردید که فصل تولیدمثل اویسترهای
صخرهای در سواح جزر و مدی دریای عمان در بهار و در ماههای
فروردین و اردیبهشت میباشد .وی از دو پارامتر شوری و دما بهعنوان
مهمترین عوامل تاثیرگذار بر فرایندهای تولیدمثلی اویستر صخرهای نام
برد که تاثیر این دو پارامتر محیطی بر الگوی پراکنش اویستر صخرهای
در این مطالعه نیز مشخص گشته و همراستا با نتایج بهدست آمده از
مطالعه  )1999( Ashja Ardalanمیباشد .بهنظر میرسد در هر دو
منطقه جزیره هرمز و سواحل صخرهای دریای عمان واقع در چابهار و
لیپار بهدلیل عدم دخالت فعالیتهای انسانی و نبود آلودگی ،اویسترها
علیرغم فراوانی کمتر دارای اندازههای بزرگتری میباشند .گرامی
( )1395اظهار داشت که در مقایسه با دیگر زیستگاههای موجود در
آبهای استان هرمزگان ،زیستگاه جزیره هرمز کمتر دستخوش تغییرات
انسانی قرار گرفته و شرایط زیستگاه مناسبتری دارد .در دو ایستگاه
بندرعباس و بندر امام خمینی که بسیار پر تردد بوده و بهدلیل جمعیت
انسانی باال در دو منطقه ،سواحل آنها دستخوش تغییرات بسیاری
شده است ،کمترین میزان طول و عرض همراه با وزن را ارائه دادند.
دالیل تغییرات مکانی زمانی جوامع ،بهعنوان تغییرات در همگنی
زیستگاه تفسیر میشوند ( Beiselو همکاران )1998 ،و شامل تغییرات
در شوری ( Dunlopو همکاران ،)2008 ،تغییرات در میزان مواد آلی
( Bunnو  ،)1993 ،Booneجنس رسوبات بستر ( Clupو همکاران،
 ،)1983میزان اکسیژن ( Sureshو همکاران ،)1992 ،و از همه مهمتر،
آلودگی میباشند ( Thorneو  .)1997 ،Williamsاز آنجا که هیچکدام
از این عوامل در این پژوهش اندازهگیری نشدند لذا نمیتوان بهطور
قاطع دلیل تفاوت مکانی را عنوان نمود .با اینحال در پژوهشهای
گذشته آلودگیهای میکروبی و یا فلزات سنگین بیش از اندازه مجاز را
در ساحل بندرعباس و بندرامام خمینی گزارش شده است (نوان مقصودی،
1376؛ عبدالهیمامودان .)1388 ،در سواحل خلیج فارس شاخصهای
محیطی در سواحل عمدتاً در یک بازه قرار دارد و تفاوتهای فاحشی
دیده نمیشود .لذا میتوان اظهار داشت که آلودگی اصلیترین عامل
تغییرات در اندازه و توده زنده جمعیت باشد.
نتایج حاکی از ارتباط عکس طول و وزن تر با شوری و دما بود.
نتایج این تحقیق همراستا با  Davenportو  )1992( Wongبود که به
بررسی تاثیر شاخصهای محیطی بر گونه  S. cucullataپرداختند.
اصلیترین عاملی که باعث محدودیت دمایی برای رشد صدف S. cucullata
گزارش شده است ،از دست دادن آب در دماهای باال
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است .از طرف دیگر افزایش دما ،افزایش شوری را نیز در پی دارد که
سیستم گردش مواد را در صدف مختل میکند ( Potterو .)1982 ،Hill
لذا در سیستمهای مدیریت منابع صدف ،این دو شاخص محیطی بیش
از پیش بایستی درنظر گرفته شوند.
در گذشته عمده تالشهای انجام شده جهت احیاء و بازسازی
اجتماعات اویستری در راستای اهداف شیالتی و بهمنظور بهرهبرداری
از آنها صورت میگرفت .با افزایش یافتن آگاهیها در مورد نقش مهم
بومشناختی این جانوران و فواید اکوسیستمی آنها ،تالشهای امروزی
در راستای ارتقاء دادن خدمات بومشناختی این جمعیتها تاکید دارد
( Coenو همکاران .)2006 ،در مطالعه انجام شده توسط Grabowski
و همکاران ( )2007به هفت نقش مهم و تاثیرگذار بومشناختی
زیستگاههای اویستر تاکید شده است )1 :تولید اویستر )2 ،تصفیه آب،
 )3تامین زیستگاه بیمهرههای اپیبنتیک )4 ،تامین مواد غذایی
جانوران دیگر )5 ،تقویت تولید و رشد ماهیها )6 ،تثبیت و پایدارسازی
زیستگاههای مجاور و خط ساحلی و  )7تنوع بخشیدن به اکوسیستم و
سیمای کلی ساحل .نتایج این مطالعه نشان میدهند که علیرغم وجود
آلودگیهای مختلف در برخی از زیستگاههای صدفهای خوراکی ،این
موجودات بهدلیل سازگاری باال در تحمل شرایط متغیر محیطی مانند
دما و شوری قادر به ادامه حیات بوده و فراوانی قابل توجه در برخی از
مناطق اهمیت بیشتر این موجودات ،لزوم مدیریت منابع و حتی
امکانسنجی پرورش این گونه را آشکار میسازد.
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