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 1396 مهرتاریخ پذیرش:            1396 تیر تاریخ دریافت:

 چکیده

پایان در کنند. این مطالعه با هدف بررسی اجتماعات شکمایفا میهای مانگرو جنگلمهمی در شبکه غذایی  شناختیبومنقش  پایانشکم 

برداری از نمونهاستان سیستان و بلوچستان انجام شد.  -خلیج گواترله ماهیگیری در لف جزر و مدی و فواصل مختلف از اسکتفصول، مناطق مخ

و  یبینابین، مجاور آبمنطقه در با سه تکرار  هشدهای مانگرو کشیده داخل جنگلهقالب سه ترانسکت که عمود بر خط ساحلی ب پایان درشکم

استفاده  صیادیفاصله از اسکله  زر و مدی، فصول وجتفکیک مناطق مختلف جهت طرفه یک ANOSIMآماری  آزمونانجام شد. از  مجاورخشکی

پایان در مناطق و یا فصول تر در شباهت و یا عدم شباهت اجتماعات شکمها بیشکه کدام گونهنیز جهت تشخیص این SIMPERآزمون  شد.

بین مناطق مختلف جزر و مدی  پایاناجتماعات شکم اد کهنشان د ANOSIMمون نتایج آز مورد استفاده قرار گرفت. ،اندمختلف مشارکت داشته

آزمون  این خشکی است. رفاوت از منطقه بینابینی و مجاوتپایان در منطقه مجاور آب مدارند و اجتماعات شکم (p<01/0) داریاختالف معنی

فصل تاثیری در منطقه توان گفت در این بنابراین می ،نشان نداد صیادیو در فواصل متفاوت از اسکله  چهار فصل داری را بینهیچ اختالف معنی

نشان داد که SIMPER  نتایج آزمون .پایان نشده استشکم جوامع یموجب تغییر صیادیو دخالت کم در اسکله  پایان ندارداجتماعات شکم

متوسط عدم تشابه کل،  53/62 درصد از 09/13و  19/13ترتیب با متوسط عدم تشابه به  Asseminea sp2و Asseminea sp1های گونه

 اند.پایان داشتهاز نظر اجتماعات شکم جزر و مدی ترین نقش را در تفکیک دو منطقهبیش
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 مقدمه

نظر تنوع  های جهان ازترین اکوسیستمهای مانگرو از غنیجنگل       

در  تنوع و غناء جانوران .(Pawar، 2012) شوندزیستی محسوب می

 ،دندهزیرسطحی تشکیل می خوارانرا رسوب هاآن غالبکه  هاجنگل این

پا که توسط تنان شکمنرم. ( Smith،2010و  Demopoulos) ستا باال

تنان نرم چسب،تنان خارهها، نرمهای حلزونی، صدفها، صدفحلزون

 های کفزیگونه ترینرایج ازشوند ها معرفی میآن ریایی و خویشاونداند

و  Shanmugam) کنندهای مانگرو زندگی میهستند که در اکوسیستم

Vairamani، 2008) .های زیرین تنه درختان مانگرو ها و بخشریشه

پایان فراهم جمله شکمها ازبستر مناسبی را برای بسیاری از گونه

به  د، محدوده هستندنکه این موجودات فیلترکنجائیاز آنآورد. می

اند و اغلب آب شده بیشینه تر از متوسط سطحهای پایینزیستگاهخرد

 (.Ashton، 2002و  Macintosh) کنندمی زیست آزاد آب مجاور مناطق در

ها نقش مهمی در همراه سایر ماکروفوناین موجودات کوچک جثه به

عنوان د بهنتوانکنند و میهای مانگرو ایفا میمشبکه غذایی اکوسیست

های د که اکوسیستمنها و میگوهای جوانی باشمنبع غذای اصلی ماهی

 (.Dittmann، 2001) پرستاری دارد هایها نقش ایستگاهمانگرو برای آن

این  های ساحلی،پایان در اکوسیستمشناختی شکمبا توجه به نقش بوم

شناسایی  اند.های بسیاری بودهتوجه پژوهشکنون مورد موجودات تا

( در سواحل 1377پایان در مطالعات بلوچ و سماعی )های شکمگونه

و  Kazemian ؛چابهار در خورهای تنگ، زمین، طیس، برلین و پزم

کهن و همکاران  و ای طیس چابهار( در سواحل صخره2009همکاران )

مورد توجه بوده است.  ای بوشهرسواحل گلی، شنی و صخره در( 1391)

 Kulkarni (2001)و  Jaiswarتاثیر مناطق مختلف جزر و مدی توسط 

پایان اثر فصل بر فراوانی شکمو  هند Mumbai یمنطقه جزر و مد در

( در منطقه حفاظت شده حرا 2011و همکاران ) Ghasemiدر مطالعات 

( 1391ران )زاده و همکاوالیت ؛و مانگروهای دلتای رودخانه گز و حرا

های ( در جنگل2012) Maneو  Khade؛ سواحل استان بوشهر در

( در سواحل بندر 1392کامرانی و همکاران ) ؛مانگرو سواحل غربی هند

بررسی  در سواحل دریای عمان (1392عباس و اصغری و همکاران )

که در بررسی متون ذکر شده نشان داده شده طوریهمان شده است.

در شهرستان  پایان خلیج گواترای بر روی شکملعهکنون مطااست تا

صورت نگرفته است. بنابراین این  استان سیستان و بلوچستان -چابهار

پایان در فصول، مناطق مختلف بررسی اجتماعات شکممطالعه با هدف 

 .خلیج گواتر انجام شد در صیادیجزر و مدی و فواصل مختلف از اسکله 
 هاواد و روشم        

جنوب  منتهی الیه سواحل گواتر در خلیج: مطالعه منطقه مورد       

خلیج گواتر و هور المللی بخشی از تاالب بینواقع شده و  شرقی ایران

در خور این مطالعه شده گاندو است. چنین منطقه حفاظتو همباهو 

در عرض  وگواتر که یکی از دو خور این خلیج در بخش ایرانی است 

،9َ جغرافیایی


،12َ تا25


،28َ جغرافیایی طول و 25


، 30َ و 61


61 

از گونه  ن منطقههای مانگرو ایسواحل گلی پوشیده از جنگلانجام شد. 

ده شده است که ( پوشیAvicennia marinaای حرا )درختی و درختچه

 (.1392)عرفانی و همکاران،  شودشورپسند همراهی می گونه علفی با دو

 میانگین بارندگی سینوپتیک چابهار هواشناسی ایستگاه اطالعات اساسبر

 درجه 5/26ط دمای ساالنه سمتر و متومیلی 114 در این منطقه

این  .اساس روش دومارتن خشک استاقلیم منطقه بر. است گرادسانتی

قرار  آنخور گواتر در بخش شرقی باشد که خلیج دارای دو خور می

، 1385در سال  مانگرو در بخش خور گواترهای جنگل مساحت دارد.

های جنگل .(1391و همکاران،  کار)دانه استگزارش شده هکتار  149

پایان مورد در مطالعه حاضر از نظر اجتماعات شکم مانگرو خور گواتر

  .(1)شکل  گرفتبررسی قرار 

سه ترانسکت با توجه به سهولت دسترسی و  برداری:روش نمونه       

دوری و نزدیکی به اسکله صیادی گواتر با نقطه شروع تصادفی و امتداد 

انتخاب شد. نقطه شروع خور گواتر های حرا عمود بر ساحل در توده

متری محل پهلوگیری  500فاصله  یک درترانسکت )در مجاورت آب( 

ای از رودخانه کاجو های صیادی اسکله گواتر و در انتهای شاخابهقایق

شود قرار داشته که باالترین ها منتهی میکه به محل پهلوگیری قایق

متری  650ترانسکت دوم در فاصله نقطه شروع میزان دسترسی را دارد. 

و با فاصله از شاخابه اصلی رودخانه کاجو بوده و بنابراین دسترسی 

ترانسکت سوم با نقطه شروع ت به ترانسکت اول دارد. تری نسبکم

متری از طریق راه آبی رودخانه کاجو تا محل پهلوگیری  1300فاصله 

ها ترین میزان دسترسی را نسبت به سایر ترانسکتو کم قرار دارد هاقایق

 (.1دارد )شکل 
 

 
 موقعیت منطقه مورد مطالعه: 1شکل
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 سه قسمت اساس دامنه جزر و مد بهطقه بین جزر و مدی برمن       

برداری عملیات نمونهو  بینابینی و مجاور خشکی تقسیم شد مجاور آب،

ه این سدر هنگام جزر آب دریا در در طی چهار فصل متوالی از رسوب 

اه، در مجموع در نه ایستگ ها انجام شد.در امتداد ترانسکت و منطقه

 . متری و با سه تکرار انجام شدعمق پنج سانتیتا  بردارینمونه

های نمونه :پاشکم هاینمونه شناسایی و جداسازی سازی،آماده       

با استفاده  با آب دریا در محل شستشو داده وآوری شده رسوب جمع

 کباالی ال. تمامی محتویات الک شدند مترالک با چشمه نیم میلی از

 و پس از نصب برچسب مربوطه هدرصد تثبیت شد 4محلول فرمالین  در

 ب شیرینها در آزمایشگاه مجدداَ با آبه آزمایشگاه منتقل گردید. نمونه

پایان س شکمسپ شدند.متر( )با چشمه نیم میلیالک و شستشو داده 

 برچسب پس از دریافت مخصوصو افراد هر نمونه در ظرف  سازیجدا

شمارش تعداد  ،هر نمونه در د.شدنبرای شناسایی آماده  ،مربوطه

از  پایانشکم شناسایی جهتبه تفکیک گونه صورت گرفت. پایان شکم

 ،Danceو   Compendium of Seashells (Abbott منابع معتبر شامل

  Boschاطلس و (1992) و همکاران  Subbaکلیدهای شناسایی ،(1998

 تایید های شناسایی شده جهتگونهاستفاده شد و  (1989) و همکاران

 موزه جانورشناسی دانشگاه آمستردام هلند تنانبه بخش نرم نهایی

 ارسال گردید.

 های آماری،قبل از انجام آزمون: روش تجزیه و تحلیل آماری       

تبدیل  با اریدبرنه ایستگاه نمونه در پایانشکم فراوانیمربوط به  یهاداده

بررسی اختالف بین اجتماعات در ادامه جهت . نرمال شدند ،ریشه دوم

ها، مناطق مختلف جزر و مدی و فصول پایان در بین ترانسکتکمش

که کدام و جهت تشخیص این طرفهیک ANOSIM ازمختلف سال 

پایان در تر در شباهت و یا عدم شباهت اجتماعات شکمها بیشگونه

 ANOSIM اساس آزمونکدام که بر)هر مناطق و یا فصول مختلف

 استفاده شد SIMPERآزمون  از اند،مشارکت داشتهدار است( معنی

(Clarke، 1993.) ماتریسقالب  در شباهت عدم گیریاندازه آزمون، این در 

Bray-Curtis similarity افزاردر نرم مذکور آماری یهاآزمون .شد محاسبه 

5PRIMER  .انجام شد 

                                                

       تایجن

برداری از مناطق مختلف جزر و مدی و در طی چهار مرحله نمونه       

به  تعلقم پایاناین شکمدست آمد. هپا بشکم 2119 عداد، تچهار فصل

 ANOSIMنتایج آزمون خانواده بودند.  22جنس و  35گونه از   44

پایان بین مناطق مختلف جزر و نشان داد که اجتماعات شکمطرفه یک

پایان در دارند و اجتماعات شکم (p<01/0)داری مدی اختالف معنی

 ت از منطقه بینابینی و مجاور خشکی استمنطقه مجاور آب متفاو

در چهار فصل و در فواصل متفاوت ANOSIM . نتایج آزمون (1)جدول 

 . (1)جدول  داری را نشان ندادی هیچ اختالف معنیصیاداز اسکله 
 

 جهت بررسی تفاوت در بین اجتماعات شکم پایان ANOSIMخالصه نتایج  :1جدول 

 مقایسات
 نتیجه آزمون

 جفتی R مورد مقایسهجفت مناطق 
R سطح احتمال جهانی 

 منطقه مجاور آب و بینابینی 001/0 186/0 مناطق جزر و مدی

 منطقه مجاور آب و مجاور خشکی

 منطقه بینابینی و مجاور خشکی

*25/0 

*23/0 
NS11/0 

 - - 546/0 -008/0 یادیفواصل متفاوت از اسکله ص

 - - 235/0 026/0 هافصل
01/0> *= p ،05/0< NS= p 

 

ها موجب کدام یک از گونه دنبال پاسخ به این سوال کههب در ادامه       

 SIMPER، از آزمون بین مناطق جزر و مدی شده است عدم تشابه

بین اجتماعات  داریمعنی اختالف کهاین به توجه باطرفه استفاده شد. یک

داشت، پایان بین منطقه بینابینی و منطقه مجاور خشکی وجود نشکم

در قالب منطقه  SIMPERهای این دو منطقه جهت انجام آزمون داده

 مجاور آب و دور از آب دور از آب تجمیع شد و مقایسه در دو منطقه

 Assemineaدو گونه نشان داد که SIMPER  آزمون نتایجانجام شد. 

sp1 وAsseminea sp2  09/13و  19/13ا متوسط عدم تشابه ترتیب بهب 

ترین نقش را در تفکیک بیش ،متوسط عدم تشابه کل 53/62از  درصد

 Assemineaکه طوریبه ،اندداشته پایاننظر اجتماعات شکم منطقه از دو

sp2 درصد  88/51با مشارکت در منطقه دور از آب  ترین گونهفراوان

بوده و  درصدی آن در منطقه مجاور آب 04/33در مقایسه با مشارکت 

درصد ترین گونه در منطقه مجاور آب با اوانفرAsseminea sp1 گونه

بوده که درصد مشارکت آن در منطقه دور از آب  35/34مشارکت 

 Iravadia quadrasiهای گونهترتیب بههای بعدی بود. در رده 37/21
 Cerithidea cingulateهای گونهو  آب مجاور در Stenothyra Arabica و

ترین مشارکت در منطقه دور از آب بیش Asseminea bedomeana و

 (.2)جدول اند پایان در دو منطقه داشتهرا در تفکیک اجتماعات شکم
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 SIMPER اساس آزموناند برترین مشارکت را در عدم تشابه بین مناطق جزر و مدی داشتههایی که بیشگونه :2جدول 

 متوسط عدم تشابه کل
درصد مشارکت 

 گونه 

متوسط عدم تشابه 

 ونهگ

ترین مشارکت در عدم های با بیشگونه

 تشابه بین مناطق جزر و مدی
 مناطق مورد مقایسه

53/62 

35/34 19/13 Asseminea sp1 

 مجاور آب
04/33 03/13 Asseminea sp2 

88/14 11/8 Iravadia quadrasi 

97/8 31/6 Stenothyra arabica 

88/51 03/13 Asseminea sp2 

 دور از آب
37/21 19/13 Asseminea sp1 

59/11 11/8 Cerithidea cingulata 

39/7 20/4 Asseminea bedomeana 

 بحث

پایان بین نشان داد که اجتماعات شکمANOSIM نتایج آزمون        

. با دارند (p<01/0) داریمناطق مختلف جزر و مدی اختالف معنی

، Asseminea sp1، Asseminea sp2 چهار گونه ،SIMPERآزمون کمک 

Iravadia quadrasi و Stenothyra arabica عنوان به ترتیببه

که در  تعیین شد ،در مناطق مجاور آب پاهای شکمترین گونهفراوان

خود اختصاص ها را بهگونهتجمعی  مشارکت درصد 24/92مجموع  

 Asseminea sp2، Asseminea sp2،  Cerithidea دهند و چهار گونهمی

cingulate  وAsseminea bedomeana های ترین گونهترتیب فراوانبه

مشارکت درصد  23/92 که شامل بوده منطقه دور از آبدر  یانپاشکم

نیز ( 2011و همکاران )  Ghasemiالعهمطدر . ها استتجمعی گونه

Asseminea sp های مانگرو منطقه حفاظت ترین گونه در جنگلفراوان

و حرا معرفی شد که با نتایج این مطالعه  ه گزشده حرا و دلتای رودخان

های مشترک بین منطقه مورد گونه ترینچنین فراوانهمدارد.  خوانیهم

 Asseminea sp ،Stenothyraها با تحقیق حاضر شامل مطالعه آن

arabica ،Cerithidea cingulate  وIravadia quadrasi .گونه  است

Cerithidea cingulata ًی دیگر سواحل چابهار توسطاز خورها قبال 

 Khade مطالعهدر  گونهاست. این گزارش شده  (1377بلوچ و سماعی )

سواحل غربی هند نیز یکی از های مانگرو جنگل درMane  (2012 )و

خوانی ها گزارش شده است که با نتایج این مطالعه همترین گونهفراوان

 بوشهر توسط سواحل ازشده  پایان گزارششکم هایگونه ترینفراوان دارد.

 های این مطالعه همخوانی ندارد.با گونه (1391کهن و همکاران )

شده است سواحل ایران گزارش  اکثردر  Cerithium cerithiumگونه 

(Ghasemi 1391کهن و همکاران، ؛  2011 ،و همکاران )با نزدیک  و

 های جنسگونه شود.میتر بیش یت آنغالبهای شرقی، قسمتشدن به 

Asseminea ای ای، گلی و صخرههای ماسهواع صخرهیک از اندر هیچ

 حضور آن اما (1391)کهن و همکاران، بوشهر گزارش نشده است 

سواحل  ترشرقیمناطق در ( 2011و همکاران )  Ghasemiتوسط

  Ghasemiتوسطنیز   Iravadia quadrasiاند.جنوبی کشور گزارش شده

در سواحل جنوبی  (1391همکاران )کهن و  و( 2011همکاران ) و

 .شودتر مین بیشآغالبیت  شرق گزارش شده که به سمتکشور 

در منطقه  طرفهیک ANOSIM آزمون آمده از دستهنتایج ب اساسبر       

پایان ندارد و بر روی اجتماعات شکم یدار، فصل اثر معنیمطالعهمورد 

در  ها یک فصلتنپایان، از نظر اجتماعات شکم توان گفتعبارتی میبه

اصغری و همکاران  این نتایج مشابه مطالعه وجود دارد. هاین منطق

به منطقه  محلترین در ایستگاه بریس که نزدیکا هاست. آن (1391)

پایان در فراوانی شکم ، نشان دادند کهمورد مطالعه تحقیق حاضر است

ین د. ارداری ندادو فصل قبل و پس از مانسون تابستانه اختالف معنی

های در جنگل( 2001و همکاران )  Ghasemiمطالعه نتایج مغایر نتایج 

 Maneو  Khadeهای مهران و کل و جزیره قشم و مانگرو بین رودخانه

 است.واحل غربی هند در س( 2012)

در مطالعات  توان گفتاساس نتایج این پژوهش میکلی برطوربه       

برداری در مناطق مشابه هپایان نیازی به چهار فصل نموناجتماعات شکم

ی صیادهای کوچک های ناشی از اسکلهدیگر وجود ندارد و آشفتگی

های جنس گونه دهد.ها را تغییر نمیات این گونهعنیز ترکیب اجتما

Asseminea ها در تفکیک مناطق مختلف جزر و مدی ترین گونهاز مهم

 Iravadia و Cerithium cerithiumهای که گونهجاییاز آن وهستند 

quadrasi  اند، این دو گونه سواحل جنوبی کشور گزارش شده اکثردر

توانند در مطالعات آینده مورد توجه قرار عنوان پایشگر زیستی میبه

 گیرند.
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 تشکر و قدردانی 
خانم دکتر سرکار از زحمات اننددمی الزمخود برنویسندگان        

 و برداریراحل نمونهو جناب آقای دکتر محمودی در مطاهره اردکانی 

 .ندیسازی تقدیر و تشکر نماجدا
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