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 1396 مهرتاریخ پذیرش:            1396 تیر تاریخ دریافت:

 چکیده

در امتداد خط ساحلی  Saccostrea cucullataای یا خوراکی، دستیابی به پراکنش زمانی و مکانی اویستر صخرهپژوهش حاضر با هدف  

بین  و در منطقهمترمربع . /25ها با استفاده از پرتاب تصادفی کودرات با اندازه خلیج فارس از استان هرمزگان تا استان خوزستان انجام شد. نمونه

متر میلی 42/55هرمز و  ترین مقدار طول اویسترها در جزیرهآوری شدند. براساس نتایج، بیشجمع 1395تا پاییز  1394جزر و مدی از زمستان 

ترین مقدار وزن خشک و تر در ترین مقدار طول و عرض در بندر عامری و کمصورت که در فصل بهار، تابستان و زمستان، کمدست آمد. بدینبه

های عرض نمونه و طول کل، تر وزن پوسته، خشک گیری شده برای وزنترین مقادیر اندازهپاییز ایستگاه بندرعباس کمبندرعباس ثبت شد. در فصل 

عرض  و طول کل، تر وزن پوسته، خشک وزن با شده گیریاندازه محیطی هایشاخص بین رابطه بررسی خود اختصاص داد. نتایجمورد مطالعه را به

 طول با شوری بین قوی ولی عکس رابطه کلی نگاه در وجود این با. دارند دارمعنی رابطه دما و شوری با تر وزن و طول تنها ها نشان داد کهنمونه

 نشان تر وزن و خشک وزن با تریضعیف و عرض و طول با قوی عکس رابطه نیز دما چنینهم. شد مشاهده CCA آنالیز براساس هانمونه عرض و

تر این موجودات مشخص گردیده و لزوم مدیریت های اویستر در برخی از مناطق خلیج فارس، اهمیت بیشقابل توجه جمعیت با توجه به فراوانی. داد

 سازد.ها را آشکار میسنجی پرورش آنها و حتی امکانمنابع آن
 

  CCAی، پراکنش، خلیج فارس، ااویستر صخره کلمات کلیدی:

  yahoo.com47eza@ :* پست الکترونیکی نویسنده مسئول
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 مقدمه

جمله جانوران غالب مناطق جذر و مدی ای ازکفههای دوصدف       

های مناطق جزر و مدی از دیرباز در از صدفبرداری باشند. بهرهمی

و همکاران،  Gasperنقاط جهان امری پیوسته و پایدار بوده است ) تمامی

ای در ایران های دوکفهبرداری از صدفبهرهحال، اما با این(. 2001

 ای عالوه بر نقشهای دوکفهپذیرد. صدفطور اقتصادی انجام نمیبه

عملکرد مهمی در حل شدن کربنات کلسیم در زنجیره غذایی،  خود مهم

محیط آبی دریاها و خنثی شدن اسیدهای ضعیف تولید شده  زیستی در

و  Rost؛ 2004 و همکاران، Feely) طی عمل تنفس موجودات دارند

Riebessel ،2004.) دلیل افزایش میزان امروزه بهCO2  جوی و اسیدی

ی شناختبومای در مباحث های دوکفههای آزاد، اهمیت صدفشدن آب

سواحل باعث  های اخیر توسعهکرده است. در سال پیدا یتراهمیت بیش

دریایی شده است. منابع دریایی در سطح  هایتخریب اکوسیستم تشدید

که طوریهجهانی درنتیجه عدم مدیریت کافی در حال کاهش هستند، ب

 برداری پایدار از منابع را با خطر مواجه امکان حفظ سالمت و بهره

هرحال باید توجه داشت اجرای ه (. ب2010و همکاران،  Foley) نمایدمی

ویژه هآن اکوسیستم و ب حوزه کافی در مدیریت اکوسیستم نیازمند دانش

ارتباط با متغیرهای محیطی  در هدف و پراکنش آن مطلوب گونه زیستگاه

مورد  عالوه اطالع از پراکنش گونههب .(Dayton ،2010و  Thrushاست )

برای  شناختیبومهای همراه سایر شاخصهمحیطی ب شرایطمطالعه و 

و همکاران،  Hermosilla) ضروری است گونه بسیار حفاظت و مدیریت آن

پراکنش و های محدودی در ارتباط با شناسایی پژوهش (.2011

( 1389پذیرفته است. نیامیمندی ) فارس انجامخلیج های صدف درگونه

 Pinctadaو  Pinctada sppهای .ترتیب پراکنش گونه( به1390و )

radiata  وSolen brevis  را در سواحل استان بوشهر مورد بررسی قرار

تنوع زیستی را با توجه ترین داد و گزارش کرد که سواحل گناوه بیش

ترین مهم در ادامه،. باشدرا می( دا% 49) هاایهای دوکفهبه جمعیت

بوپاتیل، بردخون  ، در سواحل گسیر Melalis زنده صدف پراکنش مناطق

به شناسایی  دیگر در پژوهشی (1392) بود. نیامیمندی و همکاران کالوو 

های خوراکی و تزئینی در خط ساحلی استان بوشهر، و پراکنش صدف

ترین مناطق پراکنش دند که مهمخلیج فارس پرداختند و گزارش کر

در سواحل بوپاتیل، گسیر، کالو، پیازی و بردخون  Melalis صدف زنده

چنین پراکنش ونوس مخطط خشن در منطقه گسیر بود. هم و منطقه

ترین مناطق پراکنش صدف محار در سواحل گناوه دیده شد. مهم

گرفته بودند های تزئینی در خطوط ساحلی گلستان و نایبند قرار صدف

( Olividaeهای زیتونی )ها را صدفدرصد گونه 74که در منطقه نایبند 

 (Veneridaeهای کالیست )سواحل گلستان صدف ولی در دادمی تشکیل

حال تاکنون پژوهشی در شدند. با اینها را شامل میدرصد گونه 50

ه در سواحل خلیج فارس انجام نشد S. cucullata مورد پراکنش گونه

هدف دستیابی به الگوی پراکنش  ر و بابااست. پژوهش حاضر برای اولین

 این گونه در خلیج فارس در فصول مختلف پرداخته است.

 

 هامواد و روش

ها با شناسایی نقاط تراکمی گونه ابتدا در بردارینمونه انتخاب نقاط       

در این راستا، از اطالعات موجود و راهنمایی از افراد بومی  مشخص شد.

استفاده گردید و مناطقی که فراوانی اویسترها بیش از صد اویستر در 

برداری انتخاب گردیدند. عنوان مناطق نهایی نمونههر کوادرات بود به

فارس انجام احل خلیجوامتداد س برداری در سه استان ساحلی درنمونه از

 :صورت بودندحاضر بدین برداری در پژوهشهای نمونهستگاهیشد. ا

)بندر جواد االئمه(، جزیره هرمز، بندرعباس؛  استان هرمزگان: پارسیان

استان بوشهر: بندر عامری، بندر رستمی، بندر کری، دلوار )بندر محمد 

 عامری( و استان خوزستان: بندر امام خمینی، بحرکان )هندیجان(

هرمز و بندرعباس  جزیره ایستگاه دو مذکور، هایایستگاه بین در (.1شکل)

های اویستر از های طبیعی بودند و در سایر مناطق نمونهدارای صخره

های بزرگ فلزی های اسکله و یا تاسیسات قدیمی و ستونروی صخره

 آوری شدند.)بندر امام خمینی( جمع

بین و در منطقه  کودرات تصادفیها با استفاده از پرتاب نمونه       

جزر و مدی انتخاب شدند. در انتخاب اندازه کوادرات از یک کوادرات 

وجود بسته به استفاده شد. با این  (متر5/0×متر5/0) مترمربع 25/0

تر نیز تر یا کوچکهای بزرگکوادرات توان ازمیزان فراوانی اویسترها می

. برای جداسازی اویسترها (2014و همکاران،  Baggett) کرداستفاده 

 

 
 S. Cucullataهای اویستر از جمعیتبرداری نمونه قاطن: 1شکل

 (1395 زپایی تا 1394زمستان فارس )در طول سواحل خلیج
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صورت فصلی برداری بهعملیات نمونه از قلم فلزی و چکش استفاده شد.

هر ایستگاه  در خاتمه یافت. 1395 زشروع و در پایی 1394از زمستان 

 هایهای موجود در هر کوادرات شمارش شده تا از این طریق دادهنمونه

اویستر برای انجام عملیات  30دست بیاید و سپس از بهفراوانی افراد 

پوسته و بافت و خاکستر  یوزن خشک و تر برا .شد استفاده سنجیزیست

با دقت ها وزن صدفها در هر ایستگاه محاسبه شد. نیز برای نمونه

گیری اندازه مترها با دقت نزدیک به میلیگرم و طول کل آن 001/0

 انجام پذیرفت. 2 شکل مانندآنالیزهای مختلف طولی شد. 
 

 
های گیری ارتفاع، طول و عرض پوستهنحوه اندازه :1 شکل

 (Galtsoff ،1964) صدف
 

وسط دستگاه ت pHمحیطی دما، شوری، اکسیژن و  پارامترهای       

 Professional Plus (Pro Plus) Multiparameter Instrumentپرتابل 

گیری محیطی اندازه پارامترهایارتباط بین  تعیین جهت .شد گیریدازهان

 CCA (Canonical  از آنالیز سنجی اویسترها،با پارامترهای زیست شده

Correspondence Analysis)د.گردیاستفاده  ، آزمون تطبیقی متعارف 

 حال قبل از انجام این آزمون، آنالیز گرادیانت انجام شد و نتیجهبا این

آن بود که هر دو  دهندهبود و لذا این نتیجه نشان 5/3حاصل برابر با 

باشند. از ( مطلوب میRedundancy Analysis) RDAو  CCAآنالیز 

استفاده  CCAبرای آنالیز  veganتحت پکیج  Rو   2013Excel افزارنرم

 (.2015و همکاران،  Oksanenشد )

                                                

       نتایج

های تغییرات وزن خشک پوسته، وزن تر کل، طول و عرض نمونه       

نشان داده  6الی  3 هایمختلف در شکلهای مورد مطالعه در ایستگاه

های مورد مطالعه در ایستگاه جزیره است. برطبق نتایج، نمونهشده 

 62/39) کل تر وزن ،گرم( 44/35) پوسته خشک وزن ترین، بیشهرمز

بین  در را متر(میلی 35/31) عرض و متر(میلی 42/55) طول ،گرم(

موجود  افرادعبارت دیگر ها در فصول مختلف داشتند. بهتمامی ایستگاه

های های مشابه در ایستگاهنمونه به نسبت تریبزرگ هرمز اندازه جزیره در

گیری شده برای ترین مقادیر اندازهدیگر داشتند. این درحالی بود که کم

در فصول متفاوت، از  بردارینمونههای فاکتورهای فوق در ایستگاه

در فصل بهار، صورت که تغییرات کم و بیش زیادی برخوردار بود. بدین

ترین کم عامری و بندر طول و عرض در ترین مقدارتابستان و زمستان، کم

مقدار وزن خشک و تر در بندرعباس ثبت شد. در فصل پاییز ایستگاه 

 پوسته، خشک وزن گیری شده برایترین مقادیر اندازهبندرعباس کم

 اختصاص داد. خودرا به مطالعه های موردعرض نمونه و طول کل، تر وزن

 

 
 بهاردر فصل  مختلفهای های مشاهده شده در ایستگاهتغییرات وزن خشک پوسته، وزن تر کل، عرض و طول نمونه :2شکل 

 

 
 ستانبتا در فصل مختلفهای های مشاهده شده در ایستگاهتغییرات وزن خشک پوسته، وزن تر کل، عرض و طول نمونه :3شکل 
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 زمستان در فصل مختلفهای های مشاهده شده در ایستگاهتغییرات وزن خشک پوسته، وزن تر کل، عرض و طول نمونه :4شکل 

 

 
 پاییز در فصل مختلفهای های مشاهده شده در ایستگاهتغییرات وزن خشک پوسته، وزن تر کل، عرض و طول نمونه :5شکل 

گیری های محیطی اندازهپارامتربین  نتایج بررسی رابطه 7شکل        

 مورد هاینمونه عرض و طول کل، تر وزن پوسته، خشک شده با وزن

، تنها طول و وزن CCAاساس نتایج آنالیز دهد. برمطالعه را نشان می

دار نشان دادند. با این وجود در نگاه کلی معنی تر با شوری و دما رابطه

اساس ها برعکس ولی قوی بین شوری با طول و عرض نمونهرابطه 

س قوی با طول وعکم چنین دما نیز رابطهمشاهده شد. هم CCAآنالیز 

 pHتری با وزن خشک و وزن تر نشان داد. در ادامه، عرض و ضعیف و

تری نسبت به شوری با طول و س بسیار قویوعکم نشان داد که رابطه

اثر   RDAها دارد. اما این فاکتور تنها در آنالیز خطیعرض نمونه

 دار را بروز نداد.خطی اثر معنیداری نشان داد و در شکل غیرمعنی
 

 بحث

 هرها از نظر وزنی و طولی در جزینتایج حاکی از آن بود که صدف       

در تر غالبیت افراد بزرگ مشخصاً تری داشتند.های بیشهرمز اندازه

عبارت دیگر، برداری از آن جامعه و یا بهجمعیت نشان از عدم بهره

عالوه بر  (.Pauly ،1984دینامیک مطلوب در آن جامعه است ) چرخه

دلیل ایجاد تواند بهها میدر جمعیت صدف نیز ترنبود افراد بزرگ این،

 ءالروها، بقا بستر نشینی مرحلهمثل، اختالل در یکی از مراحل تولید

 Ashja(. Dye ،1989جمعیت باشد )در الروها و نرخ مرگ و میر 

Ardalan (1999پراکنش و زیست )ای را شناسی رشد اویستر صخره

ساله به یک در سواحل دریای عمان مطالعه کرد. وی در این مطالعه

چنین ای پرداخت و همسی پارامترهای جمعیتی اویسترهای صخرهربر

زیست با اویسترها را های همفراوانی گونهمثلی و های تولیدشاخص

 
(، W(، عرض )Lبر حسب طول ) CCAنمودار آنالیز  :6شکل 

گیری های اندازه( نمونهWW( و وزن تر )DWوزن خشک )

 هادر ایستگاه شده
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اساس این مطالعه، پنج تا شش گروه مختلف طولی ارزیابی نمود. بر

 24-30سال اول زندگی  پایان گردید و میزان رشد اویسترها در مشخص

برابر  S. cucullataترین طول را برای بیشمتر محاسبه گردید. وی میلی

متر میلی 60 تا 35طولی را بین  ترین بازهفراوانمتر و میلی 92با 

مثل اویسترهای فصل تولید که گردید مشخص مطالعه این در آورد. دستبه

های ای در سواح جزر و مدی دریای عمان در بهار و در ماهصخره

عنوان وی از دو پارامتر شوری و دما بهباشد. دین و اردیبهشت میرفرو

ای نام مثلی اویستر صخرهلیدذار بر فرایندهای توترین عوامل تاثیرگمهم

ای برد که تاثیر این دو پارامتر محیطی بر الگوی پراکنش اویستر صخره

دست آمده از راستا با نتایج بهدر این مطالعه نیز مشخص گشته و هم

رسد در هر دو نظر میبه باشد.میAshja Ardalan (1999 ) مطالعه

ای دریای عمان واقع در چابهار و جزیره هرمز و سواحل صخره منطقه

های انسانی و نبود آلودگی، اویسترها دلیل عدم دخالت فعالیتلیپار به

گرامی  باشند.تری میهای بزرگتر دارای اندازهرغم فراوانی کمعلی

های موجود در تگاهاظهار داشت که در مقایسه با دیگر زیس( 1395)

تر دستخوش تغییرات هرمز کم استان هرمزگان، زیستگاه جزیره هایآب

دو ایستگاه در  تری دارد.مناسب ی قرار گرفته و شرایط زیستگاهانسان

دلیل جمعیت بندرعباس و بندر امام خمینی که بسیار پر تردد بوده و به

غییرات بسیاری ها دستخوش تانسانی باال در دو منطقه، سواحل آن

 ترین میزان طول و عرض همراه با وزن را ارائه دادند.شده است، کم

عنوان تغییرات در همگنی ل تغییرات مکانی زمانی جوامع، بهدالی

و شامل تغییرات  (1998و همکاران،  Beisel)شوند زیستگاه تفسیر می

 ، تغییرات در میزان مواد آلی(2008و همکاران،  Dunlop)در شوری 

(Bunn  وBoone ،1993)،  جنس رسوبات بستر(Clup  ،و همکاران

تر، ، و از همه مهم(1992و همکاران،  Suresh)میزان اکسیژن  (،1983

کدام هیچجا که از آن. (Williams ،1997و  Thorne) باشندمیآلودگی 

طور توان بهلذا نمی گیری نشدنددر این پژوهش اندازه عواملاز این 

های در پژوهش لاحبا این وت مکانی را عنوان نمود.قاطع دلیل تفا

مجاز را  های میکروبی و یا فلزات سنگین بیش از اندازهگذشته آلودگی

، نوان مقصودیشده است ) گزارش خمینی بندرامام و بندرعباس ساحل در

های . در سواحل خلیج فارس شاخص(1388مامودان، عبدالهی؛ 1376

های فاحشی در یک بازه قرار دارد و تفاوت واحل عمدتاًمحیطی در س

ترین عامل اصلی آلودگیتوان اظهار داشت که لذا می شود.دیده نمی

 جمعیت باشد. زنده تودهتغییرات در اندازه و 

. نتایج حاکی از ارتباط عکس طول و وزن تر با شوری و دما بود       

( بود که به 1992) Wongو  Davenportراستا با نتایج این تحقیق هم

. ندپرداخت S. cucullata بر گونهی محیطی هابررسی تاثیر شاخص

 S. cucullata رشد صدف برای دمایی محدودیت باعث که عاملی تریناصلی

از دست دادن آب در دماهای باال  ،گزارش شده است

است. از طرف دیگر افزایش دما، افزایش شوری را نیز در پی دارد که 

 .(Hill ،1982و  Potter)کند سیستم گردش مواد را در صدف مختل می

شاخص محیطی بیش های مدیریت منابع صدف، این دو لذا در سیستم

 نظر گرفته شوند.از پیش بایستی در

های انجام شده جهت احیاء و بازسازی تالش هدر گذشته عمد       

برداری منظور بهرهاجتماعات اویستری در راستای اهداف شیالتی و به

ها در مورد نقش مهم افزایش یافتن آگاهی با. گرفتها صورت میاز آن

های امروزی ها، تالشاین جانوران و فواید اکوسیستمی آن شناختیبوم

ها تاکید دارد این جمعیت شناختیبومدر راستای ارتقاء دادن خدمات 

(Coen  ،در مطالعه2006و همکاران .)  انجام شده توسطGrabowski 

 شناختیبوم( به هفت نقش مهم و تاثیرگذار 2007همکاران ) و

، آب ( تصفیه2، ( تولید اویستر1 :ستاتاکید شده اویستر های زیستگاه

( تامین مواد غذایی 4، بنتیکهای اپیمهره( تامین زیستگاه بی3

سازی ( تثبیت و پایدار6 ،ها( تقویت تولید و رشد ماهی5، جانوران دیگر

( تنوع بخشیدن به اکوسیستم و 7های مجاور و خط ساحلی و زیستگاه

رغم وجود دهند که علینتایج این مطالعه نشان میسیمای کلی ساحل. 

های خوراکی، این های صدفهای مختلف در برخی از زیستگاهآلودگی

مانند  دلیل سازگاری باال در تحمل شرایط متغیر محیطیموجودات به

 در برخی از ات بوده و فراوانی قابل توجهقادر به ادامه حی دما و شوری

و حتی تر این موجودات، لزوم مدیریت منابع مناطق اهمیت بیش

 سازد.را آشکار می ونهاین گسنجی پرورش امکان
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