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شناسایی ریختی گونههای جنس ( Neritaرده شکم پایان ،خانواده )Neritidae
در ناحیه جزرومدی بندرلنگه
 نازیال بیرامی:

گروه زیست شناسیدریا ،دانشکده علوم دریایی ،دانشگاه تربیت مدرس ،نور ،صندوق پستی:

36696-353

 جعفر سیفآبادی*:

گروه زیست شناسیدریا ،دانشکده علوم دریایی ،دانشگاه تربیت مدرس ،نور ،صندوق

پستی36696-353 :

 محمدصادق

علوییگانه :گروه زیست شناسیدریا ،دانشکده علوم دریایی ،دانشگاه تربیت مدرس ،نور،

صندوق پستی36696-353 :
تاریخ دریافت :مرداد 9316

تاریخ پذیرش :آذر 9316

چکیده
با توجه به تنوع رنگی در صدف گونههای جنس ( Neritaرده شکمپایان ،خانواده  (Neritidaeشناسایی آنها با دشواریهایی
همراه است .در این تحقیق با توجه به سایر ویژگیهای کلیدی ریختی ،به شناسایی و تنوعزیستی گونههای این جنس در ناحیه جزرومدی
بندرلنگه با استفاده از کلیدهای شناسایی معتبر پرداخته شده است .نمونهبرداری طی زمستان  3131و در ساعات اوج جزر از بسترهای
قلوهسنگیصخرهای و قلوهسنگیشنی سواحل بندرلنگه صورت گرفت .نمونهها پس از جمعآوری و تثبیت در فرمالین ،جهت بررسیهای
ریختی و محاسبات زیستسنجی به آزمایشگاه منتقل شدند و پنج صفت از آنها مورد بررسی قرار گرفت .نتایج این مطالعه نشاندهنده
حضور پنج گونه  N. polita ،N. longii ،N. albicilla ،N. adenensisو  N. textilisدر ناحیه مورد مطالعه بودکه در این بین بیشترین
و کمترین فراوانی نسبی ( 82/3درصد) بهترتیب با میزان  82/3و  7/4درصد به گونههای  N. adenensisو  N. albicillaتعلق داشت.
بیشترین تنوع در رنگ صدف نیز در گونه  N. adenensisمشاهده شد که بیانگر کارایی اندک این صفت در شناسایی بود .نتایج فوق
میتواند به شناخت بهتر فون شکمپایان خانواده  Neritidaeسواحل بندرلنگه و خلیج فارس و اتخاذ رویکرد مناسب مدیریتی برای حفاظت
از آنها یاری نماید.
کلمات کلیدی ،Nerita :بندرلنگه ،ناحیه جزرومدی ،تنوع زیستی
* پست الکترونیکی نویسنده مسئول:

jseyfabadi@gmail.com
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شناسایی ریختی گونه های جنس ( Neritaرده شکم پایان ،خانواده  )Neritidaeدر....

مقدمه
اکوسيستمهاي دريايي و ساحلي بهعنوان بزرگترين
اکوسيستمهاي زمين شناخته ميشوند که بسياري از موجودات
شامل ماهيها ،پستانداران ،پرندگان ،گياهان ،نرمتنان و غيره را
در خود جاي دادهاند .نرمتنان از بزرگترين شاخههاي شناخته
شده بيمهرگان بعد از بندپايان ميباشند که داراي بيش از
 011111گونه شناخته شده هستند ( .)3112 ،Willowsمبناي
تقسيمبنديهاي شکمپايان براساس ويژگيهاي ريختشناسي
نظير ويژگيهاي صدف و نيز ساختارهاي دروني نظير ساختار
سوهانک ( )Radulaو سيستم توليدمثلي در کنار مقايسات
مولکولي ميباشد .وقايع گونهزايي ( )Speciationدر اين رده
مرتبط با سازش با شرايط مختلف محيطي است که انواع
شکمپايان در روند تکامل شکل گرفتهاند ( Meirellesو
 .)3112 ،Matthews-Casconشکمپايان با دارا بودن بيش از 81
درصد از گونههاي نرمتنان ،از بيشترين فراواني و تنوع
زيستگاهي برخوردار بوده ،بهطوريکه داراي نمايندگاني در
جنگلها ،کويرها ،کوهها ،کليه زيستگاههاي پهنههاي آب شيرين
و دريايي و حتي مناطق هيدروترمال و همچنين در بين انگلها
ميباشند ( Strongو همکاران .)3118 ،رده شکمپايان از شاخه
نرمتنان داراي  3زيررده و  32راسته 100 ،خانواده و حدود
 00111گونه زنده و بيش از  00111گونه فسيل ميباشد
(.)3113 ،Feldkamp
خانواده  Neritidaeاز شناخته شدهترين خانوادههاي زيررده
 Neritimorphaهستند ( Bouchetو 3110 ،Rocroi؛،De Silva
 )3111که بيشتر گياهخوار بوده و بر روي صخرهها و قلوهسنگها
و درون شکافها زيست ميکنند .گونههاي اين خانواده مانند
اغلب شکمپايان منطقه يکبار در سال تخمريزي کرده و داراي
مرحله الروي پالنکتونيک ميباشند .از لحاظ ويژگيهاي ريخت
شناسي اين خانواده داراي صدفهايي محکم ،حبابي شکل ،پيچش
( )Spireکوتاه و پيچش بدني ( ) Bodiwolleبزرگ ميباشند.
کالوس (( ) Callusرسوباتي شبيه به جسم پينهاي) ستونک را
پوشانده است که ممکن است بهصورت صاف و يا برجسته باشد.
فاقد ناف بوده ،سطح صدف ممکن است صاف و يا مارپيچ آجدار
باشد .لبه خارجي دهانه ممکن است دندانهدار باشد .درپوش
کلسيمي بهصورت نيمدايره بوده که در سطح خارجي صاف و يا
برجسته ميباشد .سطح داخلي صاف و داراي يک زائده قالب
مانند است.
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مطالعه نرمتنان در سواحل جنوبي ايران از سالهاي بسيار
دور مورد توجه بودهاست که از جمله قديميترين مدارک موجود
ميتوان به مطالعات  )0810( Isselو  )0880( Melvillاشاره کرد.
در سالهاي اخير نيز مطالعات گستردهاي در آبهاي خليجفارس
بهمنظور شناسايي گونههاي نرمتنان اين سواحل انجام شدهاست.
تجليپور ( )0202با بررسي نرمتنان خليج فارس 310 ،گونه را
شناسايي و معرفي نمود .همچنين حسينزاده و همکاران ()0208
با مطالعه سواحل خليج فارس (به طول بيش از  0311کيلومتر)
و  08جزيره ايراني اين منطقه 318 ،گونه نرمتن را شناسايي و
وضعيت پراکنش آنها را تعيين نمودند .وزيريزاده و حسيني
( )0280و کاظميان و همکاران ( )0283بهترتيب  30و  00گونه
شکمپا را از سواحل بوشهر و خليج چابهار شناسايي نمودند.
با توجه به شرايط ويژه بومشناختي خليجفارس بهعنوان يک
اکوسيستم دريايي شکننده با نوسانات دمايي و شوري باال که در
معرض آاليندههاي مختلف نيز قرار دارد ،نياز به شناخت و پايش
جوامع زيستي آن بهخصوص شکمپايان بهعنوان بزرگترين رده از
نرمتنان حائز اهميت است .هدف از اين مطالعه بررسي جنس
 Neritaاز خانواده  Neritidaeمشتمل بر چندين گونه با پراکنش
جهاني وسيع ميباشد .با توجه به پراکنش وسيع و تراکم نسبتاً
زياد گونههاي جنس  Neritaدر سواحل منطقه و نقش مهم بوم
شناختي آنها بهعنوان گياهخواران غالب سواحل مورد مطالعه،
در اين مقاله به بررسي صفات ريختي آنها و شناسايي گونهها در
سواحل قلوهسنگي-صخرهاي و قلوهسنگي-شني واقع در بندرلنگه
پرداخته شده است.

مواد و روشها
منطقه مورد مطالعه :بندرلنگه يکي از بنادر مهم جنوب
کشور در غرب استان هرمزگان و در محدوده جغرافيايي  05درجه
و  21دقيقه طول شرقي و  31درجه و  08دقيقه عرض شمالي
واقع شده است .اين منطقه ساحلي ،داراي آب و هواي گرم و
مرطوب است .براساس اطالعات سازمان هواشناسي ايران ،دماي
ساالنه آن بهطور متوسط  38درجه سانتيگراد (بيشينه  58و
کمينه  01درجه سانتيگراد) ،متوسط رطوبت نسبي  01درصد و
داراي دو بار جزر و مد در شبانه روز با ارتفاع  2متر است .اين
مطالعه در امتداد پهنه جزر و مدي سواحل قلوهسنگي -صخرهاي
و قلوهسنگي -شني انجام گرفت (شکلهاي  0و .)3
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روش نمونهبرداری و مطالعات آزمایشگاهی :نمونهبرداري
از جنس مورد مطالعه در زمستان  0282در دو ايستگاه کوهين
(' )31"20N'،00"11Eو شيالت (' ،)31" 23N' ،05"03Eبه
صورت برداشت از مسير پيمايشي به طول  001متر در هر يک
از ايستگاهها ،در زمان حداکثر جزر انجام شد و نمونهها جمع
آوري گرديد (شکل  .)3سپس نمونهها قبل از تثبيت در فرمالين،
به منظور ثبت رنگ طبيعي عکسبرداري شدند و براي شناسايي
به آزمايشگاه منتقل گرديدند .همچنين پارامترهاي  ،pHاکسيژن
محلول ،شوري و دماي آب در محل نمونهبرداري اندازهگيري شد

(جدول  .)0نمونهها در آزمايشگاه پس از شستشو با آب مقطر و
تميز کردن ،با کليدها و اطلسهاي شناسايي معتبر شکمپايان و
براساس ويژگيهاي ريختشناسي ،شناسايي و سپس شمارش
شدند (3113 ،Dance؛  Boschو همکاران0880 ،؛ ،Oliver
0883؛  Boschو  .)0883 ،Boschجهت زيستسنجي ،طول،
عرض و ارتفاع صدف توسط ريزسنج ديجيتالي با دقت 1/10
اندازهگيري و ثبت گرديد .جهت توزين ،ابتدا نمونهها توسط پارچه
خشک شدند و وزن کل توسط ترازوي ديجيتالي با دقت 1/110
گرم اندازهگيري شد.

شکل  :1موقعیت ایستگاههای نمونه برداری در سواحل بندرلنگه (ایستگاه شماره  :1شیالت و شماره  :2کوهین)

شکل  :2ایستگاههای مورد مطالعه در سواحل بندرلنگه با بستر قلوهسنگی -صخرهای (الف :ایستگاه کوهین ب :ایستگاه شیالت)
جدول  :1پارامترهای اندازهگیری شده در ایستگاههای نمونهبرداری واقع در سواحل بندرلنگه در زمان نمونهبرداری
ایستگاه مورد مطالعه

pH

اکسیژن محلول ()DO

شوری

دما

کوهين
شيالت

0/13
0/08

1/08
1/00

28/1
20/0

33/0
30/1
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نتایج
براساس شناساييهاي انجام شده ،پنج گونه از جنس
 Neritaدر ناحيه جزر و مدي بندرلنگه از هم تفکيک شدند که

مشخصات ظاهري آنها (شامل طول ،عرض ،ارتفاع و وزن متوسط
صدف) در جدول  3ذکر شده است .بيشترين و کمترين فراواني
نسبي ( 38/0درصد) به ترتيب با ميزان  38/0و  0/5درصد متعلق
به گونههاي  N. adenensisو  N. albicillaبود (جدول .)3

جدول  :2ابعاد متوسط و فراوانی نسبی گونههای شناسایی شده از جنس  Neritaاز سواحل بندر لنگه
گونه
N. adenensis
N. albicilla
N. longii
N. polita
N. textilis

وزن صدف

طول صدف

عرض صدف

ارتفاع صدف

(گرم)

(میلیمتر)

(میلیمتر)

(میلیمتر)

3/58± 1/81
2/80 ±0/10
5/81 ± 3/31
0/53 ± 1/11
2/00 ± 0/53

01/81 ± 3/01
33/15 ±2/00
31/11 ± 5/02
00/18 ± 3/21
30/10 ± 2/01

02/83 ± 0/00
01/03 ±3/13
01/05 ± 2/58
03/30 ± 0/03
00/01 ± 3/11

00/25 ± 0/03
03/12 ±0/18
02/00 ± 2/00
8/50 ± 0/05
00/10 ± 0/08

 ،Nerita adenensis )Miens, 8791( )1صدف ضخيم،
کروي شکل و مات است و طول و عرض آن تقريباً با هم برابر
هستند .دهانه داراي دو دندان عرضي مرکزي بوده و قسمت
فوقاني کالوس بهصورت چيندار ميباشد .پيچش کوتاه و مضرس
بوده و لبه خارجي در بخش داخلي صاف است .صدف به رنگ
سفيد يا زرد مايل به قهوهاي ميباشد .ستونک ،کالوس و دهانه
سفيد تا زرد براق است .درپوش صاف و شفاف ميباشد (شکل .)2
 ،Nerita albicilla (Linnaeus, 1571) )2صدف ضخيم و
کشيده ميباشد .پيچش فشرده شده و دهانه درخشان ميباشد.
ستونک  5دندان ضعيف مرکزي دارد .کالوس ضخيم و گرد است.
در لبه خارجي دندانه کوچک و ضعيفي ديده ميشود .شيارهاي
مارپيچي و خطوط رشد ضعيفي در سطح ديده ميشود .رنگ
صدف و درپوش مات بوده ،صدف به رنگ سبز ،قهوهاي تا سياه
بههمراه ستونک سفيد تا زرد مايل به نارنجي بوده ،درپوش در
بخش خارجي داراي برجستگي بوده و بخش داخلي ،صاف است
(شکل.)2
 ،Nerita longii (Recluz, 1181) )3صدف ضخيم و گنبدي
شکل همراه با خطوط شعاعي ميباشد .پيچش اوليه فرسايش
يافته بوده و پيچش بدني برآمده است .ستونک داراي چهار دندانه
مشخص و بزرگ ميباشد .امتداد کالوس معموال داراي برجستگي
بوده و لبه خارجي در بخش داخلي مضرس ميباشد .دو دندانه
در بخش فوقاني لبه داخلي وجود دارد .صدف به رنگ نارنجي
تقريبا مايل به زرد و قهوهاي ديده ميشود (شکل .)2
 ،Nerita polita (Linnaeus,1571) )8صدف ضخيم بوده
و خط درزها از يکديگر متمايز ميباشند .بخش فوقاني تخت شده،
ستونک داراي  5دندان کوتاه و پهن ميباشد .کالوس صاف بوده
81

تعداد

درصد فراوانی نسبی

001
38
010
00
01

38/0
0/5
31/8
08/3
08/5

و بخش داخلي دهانه در لبه خارجي اندکي شياردار ميباشد.
خطوط رشد برجسته است .صدف داراي ترکيبي از رنگهاي زرد،
نارنجي و سفيد با نوارهاي تيره ميباشد .ناحيه دهاني سفيد تا
نارنجي بوده و ستونک صاف و براق ميباشد (شکل .)2
 ،Nerita textilis (Gmelin,1571) )7ساختار کلي صدف
ضخيم و سنگين است .پيچش فشرده شده و ستونک دو تا سه
دندانه ضعيف دارد .کالوس داراي برجستگيهاي زياد است .لبه
داخلي به سمت داخل داراي شيارهاي زياد بوده و اشعههاي
محوري به وضوح ديده ميشود .رنگبندي ،ترکيبي از سفيد يا
زرد متمايل به سياه ميباشد .دهانه سفيد و کالوس نارنجي است
(شکل .)2
در ارتباط با مقايسه دهانه و درپوش در گونههاي شناسايي
شده موارد زير مشاهده شد :در گونه  N. adenensisدهانه داراي
چهار دندان بزرگ بوده و سطح بيروني دهانه بدون برجستگي و
به صورت کامالً صاف و شفاف ميباشد ،ولي در گونه N. albicilla
دهانه در بخش مرکزي داراي دندانهاي کوچک و در بخش
کناري داراي دندان بزرگ بوده و سطح بيروني شامل
برجستگيهاي بزرگي ميباشد .همچنين در گونه  N. longiiدهانه
در بخش کناري داراي دندان بزرگ و در بخش مرکزي شامل 3
دندان بوده که يکي از دندانها بزرگتر از ديگري ميباشد و سطح
بيروني داراي شيارها و برجستگيهايي ميباشد .در گونه N.
 politaدهانه داراي دندانهايي بهصورت نامنظم (کوچک و بزرگ)
و سطح بيروني صاف و شفاف و فاقد برجستگي است .در گونه N.
 textilisدهانه در بخش مرکزي داراي دو دندان کوچک و در
بخش کناري داراي دندان بزرگي ميباشد .سطح بيروني شامل
برجستگيهاي کوچک و بزرگ بهصورت متراکم ميباشد .درپوش

فصلنامه علمی پژوهشی محیط زیست جانوری

در گونه  N. adenensisصاف بوده و فاقد برجستگيهايي ميباشد
اما در گونه  N. albicillaدر سرتاسر سطح خارجي داراي
برجستگيهاي کوچکي ميباشد .درپوش در گونه  N. longiiنيز
داراي برجستگيهايي بهصورت متراکم است .در گونه N. textilis
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سرتاسر سطح خارجي درپوش داراي برجستگي ميباشد اما در
گونه  N. politaدرپوش بهصورت کامالً صاف و بدون برجستگي
است (شکل .)2

شکل  :3تصاویر دهانه ،درپوش و رنگ سطح صدف در گونههای مشاهده شده از جنس  Neritaدر سواحل بندر لنگه
گونه

دهانه

درپوش

سطح صدف

N. adenensis

N. albicilla

N. longii

N. polita

N. textilis

89

سیفآبادی و همکاران

شناسایی ریختی گونه های جنس ( Neritaرده شکم پایان ،خانواده  )Neritidaeدر....

بحث
اين تحقيق با هدف شناسايي ريختي گونههاي جنس Nerita

در سواحل بندرلنگه انجام گرفت .تحقيقات قبلي بيانگر تنوع
بيشتر شکمپايان در سواحل صخرهاي نسبت به ماسهاي و
قلوهسنگي ميباشند ( Boschو همکاران .)0880 ،مساحت نواحي
صخرهاي در سواحل بندرلنگه و بهطورکلي سواحل شمال خليج
فارس نسبت به سواحل جنوبي بيشتر ميباشد و لذا تنوع بااليي
از گونههاي جنس  Neritaدر منطقه مشاهده شد .در مقايسه با
اطالعات موجود در مطالعه  Boschو همکاران ( )0880گونه N.
 politaکه پيش از اين از بخشهاي جنوبشرقي ،جنوبغربي و
جنوب خليج فارس گزارش شده بود از نواحي شمالي خليج فارس
نيز گزارش شد .تنوع رنگي باال در يکي از گونهها ()N. adenensis
مشاهده شد که فراواني بيشتري نيز در مقايسه با ساير گونهها
داشت .اين موضوع بيانگر ناکارآمدي صفت رنگ صدف در
شناسايي گونههاي اين جنس ميباشد و استفاده از ساير صفات
ريختي در کنار رنگ صدف جهت انجام شناسايي دقيق ضروري
ميباشد.
تعداد و تراکم گونهها در سواحل با بستر سنگي -صخرهاي
و قلوهسنگي نسبت به سواحل شني -ماسهاي و گلي بيشتر بود
که بهدليل وجود شکافهاي بيشتر ،پوششهاي جلبکي،
حوضچههاي جزر و مدي و ثبات بيشتر بسترهاي سنگي
صخرهاي و قلوهسنگي نسبت به سواحل شني -ماسهاي و گلي
ميباشد.
نتايج نشان داد که بهطورکلي نمونههاي جمعآوري شده از
اين جنس در سواحل مورد بررسي نسبت به گزارش  Boschو
همکاران ( )0880کوچکتر بودند ( 00 :N. adenensisميليمتر،
 32 :N. albicillaميليمتر 21 :N. longii ،ميليمتر:N. polita ،
 08ميليمتر 20 :N. textilis ،ميليمتر) .اين امر احتماالً بيانگر
شرايط دشوار زيستي در منطقه نمونهبرداري نسبت به گزارش
 Boschو همکاران ( )0880در کل نواحي شرقي شبه جزيره
عربستان ميباشد .بزرگترين و کوچکترين گونه گزارششده در
مطالعه ايشان نيز بهترتيب گونههاي  Nerita textilisو Nerita
 adenensisميباشند.

تشکر و قدردانی
نويسندگان از همکاري صميمانه و کمکهاي ارزنده خانمها
غزاله بهمني ،امالبنين عيسيپور و همچنين از آقاي مهندس
83

ارگنجي رياست محترم مرکز تحقيقات نرمتنان بندرلنگه و
کارشناسان محترم اين مرکز کمال قدرداني و تشکر را دارند.
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