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چکیده

مقدمه

آنها از اهمیت ویژه ای برخوردار است .بیش از  %20از بازار
تجارت آبزیان به این گروه از جانوران تعلق دارد ( ()1حسین
زاده و همکاران  .) 1379 ،دوکفه ای ها از لحاظ اکولوژیک
جایگاه ویژه در زنجیره غذایی و نقش بسیاری در چرخه
غذایی سایر آبزیان ایفا میکنند .از آنجایی که عالوه بر خود
موجود ،الروهای این گونه نیز می تواند به عنوان بخشی از
چرخه غذای دریایی ( )food webمطرح باشند (()1

نرم تنان از نظر تعداد گونه ای بعد از شاخه بندپایان،
دومین شاخه بی مهرگان محسوب شده و دارای انتشار
جغرافیایی قابل مالحظه ای در دریاها  ،آب های شیرین و
خشکی می باشند .تا کنون بیش از  100000گونه از این
جانوران شناخته شده است  .نرم تنان سهم قابل مالحظهای
در بازارهای جهانی داشته و صید ،تکثیر و پرورش جهانی
45

جلد  -10شماره  -3پاییز1394-

واژه های کلیدی :روابط طول و وزن ،دوکفه ای ،Anodonta cygnea ،تاالب انزلی ،دریای خزر

فصلنامه علمی پژوهشی دانش زیستی ایران

دوکفهای  Anodonta cygneaیکی از گونههای دوکفهای آب شیرین در دریای خزر میباشد .در این تحقیق ،روابط طولی-وزنی
این دو کفهای در تاالب انزلی مورد بررسی قرار گرفته است .این دوکفهای متعلق به خانواده  Unionidaeاست .نمونهبرداری از
منطقه به صورت برداشت از زیر رسوبات به صورت ماهانه از اسفند  1391تا اسفند  1392انجام شد .سپس نمونهها به آزمایشگاه
انتقال داده شده و طول ،ارتفاع ،قطر ،انداز ه لیگامنت بر حسب میلیمتر و وزن کل بر حسب گرم برای تجزیه و تحلیل روابط
مرفومتریک اندازهگیری گردید .میانگین طول ،ارتفاع ،قطر و اندازه لیگامنت به ترتیب ،51/245±11/87 ،97/424±19/11
 35/10±209/37و  75/681±21/10میلیمتر بود .بزرگترین طول ،ارتفاع ،قطر و اندازه لیگامنت به ترتیب،55/23 ،103/80
 38/70و  86/191و کوچکترین طول ،ارتفاع ،قطر و اندازه لیگامنت به ترتیب  31/71 ،46/46 ،88/39و  62/17میلیمتر بود.
میانگین وزن کل 57/71به دست آمد که بیشترین مقدار  112/43کمترین مقدار  28/14گرم بود .در این تحقیق در بین بررسی
متغیرهای مختلف اختالف معنی داری مشاهده نگردید .که مطلوب ترین میزان  r2در روابط ابعاد طول و قطر با مقدار  0/6249بوده
است و در رابطه بین طول با وزن کل  r2 =0/8118و ارتفاع با وزن کل  r2 =0/6838این مقدار بوده است .همبستگی معنیدار
خطی طول با وزن کل و ارتفاع با وزن کل در این دوکفهای این مطلب را نشان میدهد که رشد طول با وزن کل و ارتفاع با وزن کل
در صدف همزمان است .درکل روابط ابعادی-وزنی بررسی شده ،اختالف معنی داری را نشان نداد (.)P>0/05

رﺿﺎﺋﻰ وﻧﺪ و اﺷﺠﻊ اردﻻن

وزن صدف از ترازوی دیجیتال با دقت  0/01گرم استفاده
شد .رابطه بین دو اندازه یا اندازه و وزن با استفاده از فرم
لگاریتمی فرمول آلومتریک تشریح گردید:

حسین زاده و همکاران  ،) 1379 ،این موجودات شاخص
زیستی اکوسیستم های آبی محسوب شده و قادرند آلودگی-
های نفتی و فلزات سنگین را از محیط جمع آوری کرده و
موجب پاکیزگی نسبی محیط آبی شوند (( Beone, ( )2
2003
این جانوران از لحاظ اقتصادی دارای اهمیت می باشند،
در تأمین پروتئین جهانی ،صنعت داروسازی ،تزئینات،
خوراک دام و طیور و حتی انسان و هم چنین تولید مروارید
نقش به سزایی دارند ( ( )3خوش لقاء .)1391،در برخی از
کشورها گوشت نرم تنان دوکفه ای ها برای انسان مصرف
خوراکی دارد و جز غذاهای گران محسوب میشود
(.(Vakily, 1992) )4
تاالب انزلی اکوسیستم با اهمیتی است که در پرورش و
رشد آبزیان در حاشیه ی جنوبی دریای خزر نقش با ارزشی
دارد .نرم تنان از جمله کفزیان این اکوسیستم هستند که در
این میان دوکفه ای  Anodondata cygneaنیز جایگاه ویژه-
ای دارا می باشد (( .)5اشجع اردالن .)1386 ،این گونه یکی
از مهم ترین بی مهرگان کفزی نهرها ،استخرها و تاالب های
حوضه آبریز رودخانه پسیخان میباشد (()6زارع و یونس
زاده .)1388 ،در ایران تاکنون مطالعات اندک و پراکنده ای
بر روی این صدف صورت گرفته ،در این مطالعه به بررسی
روابط طول-وزن در این دوکفه ای در آب های تاالب انزلی
پرداخته شد.

= اندازه صدف یا وزن کل صدف
= طول یا ارتفاع صدف بر حسب میلی متر
 =aضریب رشد ابتدایی
 = bمیزان رشد نسبی متغیرها
در نهایت اطالعات به دست آمده برای هر نمونه شامل
طول صدف ،ارتفاع صدف ،قطر صدف ،طول لیگامنت ،وزن
کل در هر ماه وارد برنامه آماری  SPSSنسخه  16گردید.
نتایج به دست آمده ابتدا با تست نرمال سازی
 Kolmogorov-Smirnovبررسی شد و سپس مورد
تجزیه و تحلیل قرار گرفت .تمامی نمودارهای مشاهده شده
در این پژوهش به وسیله برنامه Microsoft Office
 Excel 2010رسم گردید.
نتایج

در بررسی روابط بین ابعاد دوکفه ای
 cygneaداده های به دست آمده نشان داد میانگین
بزرگترین طول ،ارتفاع ،قطر و اندازه ی لیگامنت به ترتیب
 38/70 ،55/23 ،103/80و  86/191و کوچکترین آن ها به
ترتیب  31/71 ،46/46 ،88/39و  62/17میلی متر بود.
میانگین داده های به دست آمده طول ،ارتفاع ،قطر و
اندازه لیگامنت صدف در طول سال به ترتیب ،97/424
 75/978 ،35/085 ،51/245میلی متر بود (نمودارهای -3
.)1
Anadonta

مواد و روش ها

برای انجام این تحقیق ،نمونهبرداری از منطقهی
خمیرانِ آب کنار در قسمت غربی تاالب انزلی صورت گرفت.
نمونه برداری از اسفند ماه  1391تا اسفند ماه  1392به
صورت ماهانه انجام شد .جهت نمونه برداری نمونه ها به
صورت تصادفی به روش زیگزاکی از سطح بستر و به وسیله
بیلچه از داخل رسوبات (عمق  2تا  10سانتی متر) جمع-
آوری شدند .سپس جهت اندازه گیری های ابعادی طول
قدامی-وزنی ،طول پشتی-شکمی ،قطر صدف ،طول لیگامنت
و وزن کل صدف به آزمایشگاه دانشگاه آزاد اسالمی واحد
تهران شمال انتقال یافت .برای اندازه گیری های ابعادی از
کولیس دیجیتال با دقت  0/02میلی متر و برای اندازه گیری
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نمودار  -1رابطه همبستگی خطی بین طول بدن و ارتفاع
 Anadonta cygneaدر تاالب انزلی در سال 1392
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نمودار  -2رابطه همبستگی خطی بین طول بدن و قطر
 Anadonta cygneaدر تاالب انزلی در سال .1392

نمودار  -5رابطه همبستگی خطی بین ارتفاع و طول لیگامنت
 Anadonta cygneaدر تاالب انزلی در سال .1392
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نمودار  -3رابطه همبستگی خطی بین طول بدن و طول لیگامنت
 Anadonta cygneaدر تاالب انزلی در سال .1392

نمودار  -6رابطه همبستگی خطی بین قطر و طول لیگامنت
 Anadonta cygneaدر تاالب انزلی در سال .1392

نمودار  -4رابطه همبستگی خطی بین ارتفاع و قطر Anadonta
 cygneaدر تاالب انزلی در سال .1392

در بررسی روابط بین طول و ارتفاع با وزن کل دوکفهای
 Anadonta cygneaدادههای به دست آمده نشان داد
بیشترین میزان وزن کل برابر با  112/43و کمترین میزان
آن برابر با  28/14گرم می باشد .هم چنین میانگین وزن کل
برابر با  57/71گرم می باشد (نمودارهای )7،8
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در مجموع یک جمعیت نرمال در این دوکفه ای دیده شد
(نمودار .)9
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نمودار  - 7رابطه همبستگی بین طول بدن و وزن کل
 Anadonta cygneaدر تاالب انزلی در سال .1392

نمودار - 9توزیع فراوانی طول ( Anadonta cygnea )APMدر
کل سال در تاالب انزلی در سال .1392

بحث

طول و وزن دو پارامتر اساسی در زیست شناسی گونهها
در سطح فرد و جمعیت است .مطالعه رشد صدف های
دوکفه ای و برقراری روابط آلومتریک برای ایجاد اطالعات
مفید جهت مدیریت منابع و درک تغییرات شرایط زیست
محیطی و آلودگی ضروری است .رشد و شکل صدف دوکفه-
ای به وسیله فاکتورهای زیستی (داخلی/فیزیولوژیک) و
غیرزیستی ( خارجی /محیطی) متأثر می شود .فاکتورهایی
نظیر شرایط تولیدمثلی صدف ()( )Rueda, 1998تراکم
جمعیت ()( )seed,1968و عوامل فیزیکی و بیولوژیکی
زیستگاه () ( Thorarinsdotti & Jahannessson,
 )1996در رشد دوکفه ای ها مؤثر شناخته شده است.
در نتایج به دست آمده در تحقیق زارع و یونس زاده در
سه نهر منتهی به رودخانه پسِیخان روی Anodonta cygnea
از تیرماه  1382تا شهریور ماه  1382بیشترین و کمترین
مقدار ارتفاع  1/59و  2/27میلی متر و کمترین و بیشترین
مقدار طول  53/5و  115/5میلی متر ،کمترین و بیشترین
مقدار قطر 15/6و  46/2بود .مقدار  r2بین ارتفاع و وزن کل
 0/8348که در مقایسه با تحقیق حاضر ( )r2=0/6838از

نمودار  - 8رابطه همبستگی بین ارتفاع و وزن کل Anadonta
 cygneaدر تاالب انزلی در سال .1392

در این تحقیق در بین بررسی متغیرهای مختلف
اختالف معنی دار مشاهده نگردید .که مطلوب ترین میزان
 r2در روابط ابعاد طول و قطر با مقدار  0/6249بوده است.و
رابطه بین طول با وزن کل  r2 =0/8118وارتفاع با وزن کل
 r2 =0/6838این مقدار بوده است .توزیع فروانی طول
( )AMPدوکفه ای  Anadonta cygneaدر کل سال بررسی
شد و نشان داد که کمترین فراوانی مربوط به فاصله -190
 180میلی متر و بیشترین مقدار مربوط به  90-100میلی
متر می باشد و در فاصله  140-180هیچ موردی یافت نشد.
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تقدیر و تشکر

از معاونت پژوهشی واحد تهران شمال قدردانی می
گردد.

منابع مورد استفاده

 .3پرویز زارع و بابک یونس زاده  ،م .1388 .بررسی رشد و
ساختار سنی صدف ( Linea ) Anodonta ، 1876
 cygneaدر سه نهر منتهی به رودخانه پسیخان ،مجله
شیالت ،سال سوم ،شماره چهارم.
 .4حسین زاده صحافی ،ه ،دقوقی ،ب ،رامشی ،ح.1379 ، .
اطلس نرم تنان خلیج فارس ،انتشارات موسسه
تحقیقات شیالت ایران.
 .5خوش لقاء ،خ ،1391 ،بررسی اکولوژیک و تعیین
پامترهای رشد صدف  Anodonta cygneaدر تاالب
انزلی ،پایان نامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه آزاد اسالمی،

 .1اشجع اردالن ،آ ،خوش خو ،ژ ،معینی ،س ،بهزادی ،د.
 .1376شمارش کلنی های باکتریایی در دوکفه ای
 Anodonta cygneaدر تاالب انزلی (منطقه سلکه) در
دو فصل پاییز و بهار (  .) 1383-1384مجله علوم پایه
دانشگاه آزاد اسالمی ،شماره  ،66زمستان .1386
 .2بابایی مخانیک ،م ،1389 ،تعیین سیکل تولیدمثلی
صدف (Amantis umbonella Lamarck, 1818 ),
 Clamدر سواحل گلشهر بندعباس ،پایان نامه
کارشناسی ارشد ،دانشگاه آزاد اسالمی ،دانشکده علوم و
فنون دریایی واحد تهران شمال.
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همبستگی بیشتری برخوردار بود .این اختالف به علت
تفاوت شرایط محیطی و موادغذایی در دو منطقه می باشد.
 Rosińskaو همکاران در سال  2005تا  2006در
ترکیه بین  4دریاچه انتخابی میانگین بیشترین مقادیر طول،
قطر و ارتفاع را در دریاچه  Bobolinبه  7/7 ،15/2و 5/7
سانتی متر و کمترین مقادیر طول ،قطر و ارتفاع را در
دریاچه  Binowoبه  1/7 ،3/8و  0/7سانتی متر رسیدهاند
که در مقایسه با تحقیق خود از همبستگی کمتری برخوردار
بوده است .به صورتی که در تحقیق حاضر میانگین بزرگترین
طول ،ارتفاع ،قطر و اندازه ی لیگامنت به ترتیب ،192/48
 38/70 ،55/23و  86/191و کوچکترین آن ها به ترتیب
 31/71 ،46/46 ،88/39و  62/17میلی متر بود.
 Chojnackiو همکاران در سال  2007در تاالب
 Szczecinدر پرتغال بیشترین و کمترین مقادیر طول،
قطر و ارتفاع را  2/5-7/7 ، 4/6-10/0و  1/6-3/6اندازهگیری
شده است که در مقایسه با تحقیق حاضر از همبستگی
کمتری برخوردار بود.
در مطالعه خوش لقاء در سال  1391مقدار حداکثر
طول ،قطر و ارتفاع  7/02 ،13/34و  3/97سانتی متر ثبت
شده است که در مقایسه با کار خود از هم بستگی کمتری
برخوردار بوده است.

فصلنامه علمی پژوهشی دانش زیستی ایران

در این تحقیق در بین بررسی متغیرهای مختلف
اختالف معنی دار مشاهده نگردید که مطلوب ترین میزان r2
در روابط ابعاد طول و قطر با مقدار  0/6249بوده است و
رابطه بین طول با وزن کل  r2 =0/8118و ارتفاع با وزن کل
 r2 =0/6838این مقدار بوده است.
همبستگی معنی دار خطی طول با وزن کل و ارتفاع با
وزن کل در این دوکفه ای این مطلب را نشان می دهد که
رشد طول با وزن کل و ارتفاع با وزن کل در صدف همزمان
است .درکل روابط ابعادی-وزنی بررسی شده ،اختالف معنی-
داری را نشان نداد.
)1996( Thorarinsdotti & Jahannessson
رابطه بین طول صدف و بافت زنده  Artica islandicoدر
آبهای جزیره ایسلند بررسی کرد که بیان شد عوامل فیزیکی
و بیولوژی زیستگاه بر رشد دوکفه ای مؤثر شناخته شده اند
و می تواند روابط آلومتریک بین پوسته و وزن را تغییر دهد
() .هم چنین می توان اشاره کرد گل آلودگی آب و
محددودیت نور در فصول بارندگی از عوامل تاثیرگذار بر رشد
صدف ها است.
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