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افشین دانهکار :گروه محیط زیست ،دانشکده منابع طبیعی ،دانشگاه تهران ،کرج ،ایران
:

تاریخ دریافت :تیر 1396

تاریخ پذیرش :مهر 1396

چکیده
شکمپایان نقش بومشناختی مهمی در شبکه غذایی جنگلهای مانگرو ایفا میکنند .این مطالعه با هدف بررسی اجتماعات شکمپایان در
فصول ،مناطق مختلف جزر و مدی و فواصل مختلف از اسکله ماهیگیری در خلیج گواتر -استان سیستان و بلوچستان انجام شد .نمونهبرداری از
شکمپایان در قالب سه ترانسکت که عمود بر خط ساحلی بهداخل جنگلهای مانگرو کشیده شده با سه تکرار در منطقه مجاور آب ،بینابینی و
مجاورخشکی انجام شد .از آزمون آماری  ANOSIMیکطرفه جهت تفکیک مناطق مختلف جزر و مدی ،فصول و فاصله از اسکله صیادی استفاده
شد .آزمون  SIMPERنیز جهت تشخیص اینکه کدام گونهها بیشتر در شباهت و یا عدم شباهت اجتماعات شکمپایان در مناطق و یا فصول
مختلف مشارکت داشتهاند ،مورد استفاده قرار گرفت .نتایج آزمون  ANOSIMنشان داد که اجتماعات شکمپایان بین مناطق مختلف جزر و مدی
اختالف معنیداری ( )p>0/01دارند و اجتماعات شکمپایان در منطقه مجاور آب متفاوت از منطقه بینابینی و مجاور خشکی است .این آزمون
هیچ اختالف معنیداری را بین چهار فصل و در فواصل متفاوت از اسکله صیادی نشان نداد ،بنابراین میتوان گفت در این منطقه فصل تاثیری در
اجتماعات شکمپایان ندارد و دخالت کم در اسکله صیادی موجب تغییری جوامع شکمپایان نشده است .نتایج آزمون  SIMPERنشان داد که
گونههای  Asseminea sp1و  Asseminea sp2بهترتیب با متوسط عدم تشابه  13/19و  13/09درصد از  62/53متوسط عدم تشابه کل،
بیشترین نقش را در تفکیک دو منطقه جزر و مدی از نظر اجتماعات شکمپایان داشتهاند.
کلمات کلیدی :اجتماعات زیستی ،شکمپایان ،جنگلهای مانگرو ،خلیج گواتر ،استان سیستان و بلوچستان
* پست الکترونیکی نویسنده مسئول:

malihe1erfani@gmail.com
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مقدمه
جنگلهای مانگرو از غنیترین اکوسیستمهای جهان از نظر تنوع
زیستی محسوب میشوند ( .)2012 ،Pawarتنوع و غناء جانوران در
این جنگلها که غالب آنها را رسوبخواران زیرسطحی تشکیل میدهند،
باال است ( Demopoulosو  .) 2010،Smithنرمتنان شکمپا که توسط
حلزونها ،صدفهای حلزونی ،صدفها ،نرمتنان خارهچسب ،نرمتنان
دریایی و خویشاوندان آنها معرفی میشوند از رایجترین گونههای کفزی
هستند که در اکوسیستمهای مانگرو زندگی میکنند ( Shanmugamو
 .)2008 ،Vairamaniریشهها و بخشهای زیرین تنه درختان مانگرو
بستر مناسبی را برای بسیاری از گونهها ازجمله شکمپایان فراهم
میآورد .از آنجائیکه این موجودات فیلترکننده هستند ،محدود به
خردزیستگاههای پایینتر از متوسط سطح بیشینه آب شدهاند و اغلب
در مناطق مجاور آب آزاد زیست میکنند ( Macintoshو .)2002 ،Ashton
این موجودات کوچک جثه بههمراه سایر ماکروفونها نقش مهمی در
شبکه غذایی اکوسیستمهای مانگرو ایفا میکنند و میتوانند بهعنوان
منبع غذای اصلی ماهیها و میگوهای جوانی باشند که اکوسیستمهای
مانگرو برای آنها نقش ایستگاههای پرستاری دارد (.)2001 ،Dittmann
با توجه به نقش بومشناختی شکمپایان در اکوسیستمهای ساحلی ،این
موجودات تاکنون مورد توجه پژوهشهای بسیاری بودهاند .شناسایی
گونههای شکمپایان در مطالعات بلوچ و سماعی ( )1377در سواحل
چابهار در خورهای تنگ ،زمین ،طیس ،برلین و پزم؛  Kazemianو
همکاران ( )2009در سواحل صخرهای طیس چابهار و کهن و همکاران
( )1391در سواحل گلی ،شنی و صخرهای بوشهر مورد توجه بوده است.
تاثیر مناطق مختلف جزر و مدی توسط  Jaiswarو )2001( Kulkarni
در منطقه جزر و مدی  Mumbaiهند و اثر فصل بر فراوانی شکمپایان
در مطالعات  Ghasemiو همکاران ( )2011در منطقه حفاظت شده حرا
و مانگروهای دلتای رودخانه گز و حرا؛ والیتزاده و همکاران ()1391
در سواحل استان بوشهر؛  Khadeو  )2012( Maneدر جنگلهای
مانگرو سواحل غربی هند؛ کامرانی و همکاران ( )1392در سواحل بندر
عباس و اصغری و همکاران ( )1392در سواحل دریای عمان بررسی
شده است .همانطوریکه در بررسی متون ذکر شده نشان داده شده
است تاکنون مطالعهای بر روی شکمپایان خلیج گواتر در شهرستان
چابهار -استان سیستان و بلوچستان صورت نگرفته است .بنابراین این
مطالعه با هدف بررسی اجتماعات شکمپایان در فصول ،مناطق مختلف
جزر و مدی و فواصل مختلف از اسکله صیادی در خلیج گواتر انجام شد.

مواد و روشها

منطقه مورد مطالعه :خلیج گواتر در منتهی الیه سواحل جنوب

شرقی ایران واقع شده و بخشی از تاالب بینالمللی خلیج گواتر و هور
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باهو و همچنین منطقه حفاظتشده گاندو است .این مطالعه در خور
گواتر که یکی از دو خور این خلیج در بخش ایرانی است و در عرض








جغرافیایی َ25 ،9تا َ 25 ،12و طول جغرافیایی َ 61 ،28و َ61 ، 30
انجام شد .سواحل گلی پوشیده از جنگلهای مانگرو این منطقه از گونه
درختی و درختچهای حرا ( )Avicennia marinaپوشیده شده است که
با دو گونه علفی شورپسند همراهی میشود (عرفانی و همکاران.)1392 ،
براساس اطالعات هواشناسی ایستگاه سینوپتیک چابهار میانگین بارندگی
در این منطقه  114میلیمتر و متوسط دمای ساالنه  26/5درجه
سانتیگراد است .اقلیم منطقه براساس روش دومارتن خشک است .این
خلیج دارای دو خور میباشد که خور گواتر در بخش شرقی آن قرار
دارد .مساحت جنگلهای مانگرو در بخش خور گواتر در سال ،1385
 149هکتار گزارش شده است (دانهکار و همکاران .)1391 ،جنگلهای
مانگرو خور گواتر در مطالعه حاضر از نظر اجتماعات شکمپایان مورد
بررسی قرار گرفت (شکل .)1
روش نمونهبرداری :سه ترانسکت با توجه به سهولت دسترسی و
دوری و نزدیکی به اسکله صیادی گواتر با نقطه شروع تصادفی و امتداد
عمود بر ساحل در تودههای حرا خور گواتر انتخاب شد .نقطه شروع
(در مجاورت آب) ترانسکت یک در فاصله  500متری محل پهلوگیری
قایقهای صیادی اسکله گواتر و در انتهای شاخابهای از رودخانه کاجو
که به محل پهلوگیری قایقها منتهی میشود قرار داشته که باالترین
میزان دسترسی را دارد .نقطه شروع ترانسکت دوم در فاصله  650متری
و با فاصله از شاخابه اصلی رودخانه کاجو بوده و بنابراین دسترسی
کمتری نسبت به ترانسکت اول دارد .نقطه شروع ترانسکت سوم با
فاصله  1300متری از طریق راه آبی رودخانه کاجو تا محل پهلوگیری
قایقها قرار دارد و کمترین میزان دسترسی را نسبت به سایر ترانسکتها
دارد (شکل .)1

شکل  : 1موقعیت منطقه مورد مطالعه
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ریشه دوم ،نرمال شدند .در ادامه جهت بررسی اختالف بین اجتماعات
شکمپایان در بین ترانسکتها ،مناطق مختلف جزر و مدی و فصول
مختلف سال از  ANOSIMیکطرفه و جهت تشخیص اینکه کدام
گونهها بیشتر در شباهت و یا عدم شباهت اجتماعات شکمپایان در
مناطق و یا فصول مختلف (هرکدام که براساس آزمون ANOSIM
معنیدار است) مشارکت داشتهاند ،از آزمون  SIMPERاستفاده شد
( .)1993 ،Clarkeدر این آزمون ،اندازهگیری عدم شباهت در قالب ماتریس
 Bray-Curtis similarityمحاسبه شد .آزمونهای آماری مذکور در نرمافزار
 PRIMER 5انجام شد.

منطقه بین جزر و مدی براساس دامنه جزر و مد به سه قسمت
مجاور آب ،بینابینی و مجاور خشکی تقسیم شد و عملیات نمونهبرداری
از رسوب در طی چهار فصل متوالی در هنگام جزر آب دریا در این سه
منطقه و در امتداد ترانسکتها انجام شد .در مجموع در نه ایستگاه،
نمونهبرداری تا عمق پنج سانتیمتری و با سه تکرار انجام شد.
آمادهسازی ،جداسازی و شناسایی نمونههای شکمپا :نمونههای
رسوب جمعآوری شده با آب دریا در محل شستشو داده و با استفاده
از الک با چشمه نیم میلیمتر الک شدند .تمامی محتویات باالی الک
در محلول فرمالین  4درصد تثبیت شده و پس از نصب برچسب مربوطه
به آزمایشگاه منتقل گردید .نمونهها در آزمایشگاه مجدداَ با آب شیرین
شستشو داده و الک (با چشمه نیم میلیمتر) شدند .سپس شکمپایان
جداسازی و افراد هر نمونه در ظرف مخصوص پس از دریافت برچسب
مربوطه ،برای شناسایی آماده شدند .در هر نمونه ،شمارش تعداد
شکمپایان به تفکیک گونه صورت گرفت .جهت شناسایی شکمپایان از
منابع معتبر شامل  Abbott( Compendium of Seashellsو ،Dance
 ،)1998کلیدهای شناسایی  Subbaو همکاران ( )1992و اطلس Bosch
و همکاران ( )1989استفاده شد و گونههای شناسایی شده جهت تایید
نهایی به بخش نرمتنان موزه جانورشناسی دانشگاه آمستردام هلند
ارسال گردید.

نتایج
طی چهار مرحله نمونهبرداری از مناطق مختلف جزر و مدی و در
چهار فصل ،تعداد  2119شکمپا بهدست آمد .این شکمپایان متعلق به
 44گونه از  35جنس و  22خانواده بودند .نتایج آزمون ANOSIM
یکطرفه نشان داد که اجتماعات شکمپایان بین مناطق مختلف جزر و
مدی اختالف معنیداری ( )p>0/01دارند و اجتماعات شکمپایان در
منطقه مجاور آب متفاوت از منطقه بینابینی و مجاور خشکی است
(جدول  .)1نتایج آزمون  ANOSIMدر چهار فصل و در فواصل متفاوت
از اسکله صیادی هیچ اختالف معنیداری را نشان نداد (جدول .)1

روش تجزیه و تحلیل آماری :قبل از انجام آزمونهای آماری،
دادههای مربوط به فراوانی شکمپایان در نه ایستگاه نمونهبرداری با تبدیل

جدول  :1خالصه نتایج  ANOSIMجهت بررسی تفاوت در بین اجتماعات شکم پایان
مقایسات

نتیجه آزمون

جفت مناطق مورد مقایسه

 Rجفتی
*0/25
*0/23
0/11NS

 Rجهانی

سطح احتمال

مناطق جزر و مدی

0/186

0/001

منطقه مجاور آب و بینابینی
منطقه مجاور آب و مجاور خشکی
منطقه بینابینی و مجاور خشکی

فواصل متفاوت از اسکله صیادی

-0/008

0/546

-

-

فصلها

0/026

0/235

-

-

NS= p<0/05 ، *= p>0/01

در ادامه بهدنبال پاسخ به این سوال که کدام یک از گونهها موجب
عدم تشابه بین مناطق جزر و مدی شده است ،از آزمون SIMPER
یکطرفه استفاده شد .با توجه به اینکه اختالف معنیداری بین اجتماعات
شکمپایان بین منطقه بینابینی و منطقه مجاور خشکی وجود نداشت،
دادههای این دو منطقه جهت انجام آزمون  SIMPERدر قالب منطقه
دور از آب تجمیع شد و مقایسه در دو منطقه مجاور آب و دور از آب
انجام شد .نتایج آزمون  SIMPERنشان داد که دو گونه Asseminea
 sp1و  Asseminea sp2بهترتیب با متوسط عدم تشابه  13/19و 13/09
درصد از  62/53متوسط عدم تشابه کل ،بیشترین نقش را در تفکیک

دو منطقه از نظر اجتماعات شکمپایان داشتهاند ،بهطوریکه
 sp2فراوانترین گونه در منطقه دور از آب با مشارکت  51/88درصد
در مقایسه با مشارکت  33/04درصدی آن در منطقه مجاور آب بوده و
گونه Asseminea sp1فراوانترین گونه در منطقه مجاور آب با درصد
مشارکت  34/35بوده که درصد مشارکت آن در منطقه دور از آب
 21/37بود .در ردههای بعدی بهترتیب گونههای Iravadia quadrasi
و  Stenothyra Arabicaدر مجاور آب و گونههای Cerithidea cingulate
و  Asseminea bedomeanaدر منطقه دور از آب بیشترین مشارکت
را در تفکیک اجتماعات شکمپایان در دو منطقه داشتهاند (جدول .)2
Asseminea
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جدول  :2گونههایی که بیش ترین مشارکت را در عدم تشابه بین مناطق جزر و مدی داشتهاند براساس آزمون SIMPER

مناطق مورد مقایسه

مجاور آب

دور از آب

گونههای با بیشترین مشارکت در عدم

متوسط عدم تشابه

درصد مشارکت

تشابه بین مناطق جزر و مدی

گونه

گونه

Asseminea sp1

13/19

34/35

Asseminea sp2

13/03

33/04

Iravadia quadrasi

8/11

14/88

Stenothyra arabica

6/31

8/97

Asseminea sp2

13/03

51/88

Asseminea sp1

13/19

21/37

Cerithidea cingulata

8/11

11/59

Asseminea bedomeana

4/20

7/39

بحث
نتایج آزمون  ANOSIMنشان داد که اجتماعات شکمپایان بین
مناطق مختلف جزر و مدی اختالف معنیداری ( )p>0/01دارند .با
کمک آزمون  ،SIMPERچهار گونه ،Asseminea sp2 ،Asseminea sp1
 Iravadia quadrasiو  Stenothyra arabicaبهترتیب بهعنوان
فراوانترین گونههای شکمپا در مناطق مجاور آب ،تعیین شد که در
مجموع  92/24درصد مشارکت تجمعی گونهها را بهخود اختصاص
میدهند و چهار گونه Cerithidea ،Asseminea sp2 ،Asseminea sp2
 cingulateو  Asseminea bedomeanaبهترتیب فراوانترین گونههای
شکمپایان در منطقه دور از آب بوده که شامل  92/23درصد مشارکت
تجمعی گونهها است .در مطالعه  Ghasemiو همکاران ( )2011نیز
 Asseminea spفراوانترین گونه در جنگلهای مانگرو منطقه حفاظت
شده حرا و دلتای رودخانه گز و حرا معرفی شد که با نتایج این مطالعه
همخوانی دارد .همچنین فراوانترین گونههای مشترک بین منطقه مورد
مطالعه آنها با تحقیق حاضر شامل Stenothyra ،Asseminea sp
 Cerithidea cingulate ،arabicaو  Iravadia quadrasiاست .گونه
 Cerithidea cingulataقبالً از خورهای دیگر سواحل چابهار توسط
بلوچ و سماعی ( )1377گزارش شده است .این گونه در مطالعه Khade
و  )2012( Maneدر جنگلهای مانگرو سواحل غربی هند نیز یکی از
فراوانترین گونهها گزارش شده است که با نتایج این مطالعه همخوانی
دارد .فراوانترین گونههای شکمپایان گزارش شده از سواحل بوشهر توسط
کهن و همکاران ( )1391با گونههای این مطالعه همخوانی ندارد.
گونه  Cerithium cerithiumدر اکثر سواحل ایران گزارش شده است
( Ghasemiو همکاران 2011 ،؛ کهن و همکاران )1391 ،و با نزدیک
شدن به قسمتهای شرقی ،غالبیت آن بیشتر میشود .گونههای جنس
 Assemineaدر هیچیک از انواع صخرههای ماسهای ،گلی و صخرهای
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بوشهر گزارش نشده است (کهن و همکاران )1391 ،اما حضور آن
توسط  Ghasemiو همکاران ( )2011در مناطق شرقیتر سواحل
جنوبی کشور گزارش شدهاند Iravadia quadrasi .نیز توسط Ghasemi
و همکاران ( )2011و کهن و همکاران ( )1391در سواحل جنوبی
کشور گزارش شده که به سمت شرق غالبیت آن بیشتر میشود.
براساس نتایج بهدست آمده از آزمون  ANOSIMیکطرفه در منطقه
مورد مطالعه ،فصل اثر معنیداری بر روی اجتماعات شکمپایان ندارد و
بهعبارتی میتوان گفت از نظر اجتماعات شکمپایان ،تنها یک فصل در
این منطقه وجود دارد .این نتایج مشابه مطالعه اصغری و همکاران
( )1391است .آنها در ایستگاه بریس که نزدیکترین محل به منطقه
مورد مطالعه تحقیق حاضر است ،نشان دادند که فراوانی شکمپایان در
دو فصل قبل و پس از مانسون تابستانه اختالف معنیداری ندارد .این
نتایج مغایر نتایج مطالعه  Ghasemiو همکاران ( )2001در جنگلهای
مانگرو بین رودخانههای مهران و کل و جزیره قشم و  Khadeو Mane
( )2012در سواحل غربی هند است.
بهطورکلی براساس نتایج این پژوهش میتوان گفت در مطالعات
اجتماعات شکمپایان نیازی به چهار فصل نمونهبرداری در مناطق مشابه
دیگر وجود ندارد و آشفتگیهای ناشی از اسکلههای کوچک صیادی
نیز ترکیب اجتماعات این گونهها را تغییر نمیدهد .گونههای جنس
 Assemineaاز مهمترین گونهها در تفکیک مناطق مختلف جزر و مدی
هستند و از آنجاییکه گونههای  Cerithium cerithiumو Iravadia
 quadrasiدر اکثر سواحل جنوبی کشور گزارش شدهاند ،این دو گونه
بهعنوان پایشگر زیستی میتوانند در مطالعات آینده مورد توجه قرار
گیرند.

فصلنامه علمی پژوهشی محیط زیست جانوری

تشکر و قدردانی
نویسندگان برخود الزم میدانند از زحمات سرکارخانم دکتر
طاهره اردکانی و جناب آقای دکتر محمودی در مراحل نمونهبرداری و
جداسازی تقدیر و تشکر نمایند.
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