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Abstract

چکیده

This Study was carried out during 1 years study

این مطالعه در طول یک سال در دوفصل تابستان و زمستان از مرداد

from August 2013 to February 2014 in costal

 در آبهای ساحلی در شمال غرب1932  تا بهمن ماه1932 ماه سال

water in North west of the Persian Gulf. Sampeling

11  نمونه گیری به صورت فصلی در.خلیج فارس انجام شده است

was done seasonally from 14 stations in Deylam

.ایستگاه از سواحل دیلم تا دهانه رودخانه بهمنشیر انجام شده است

costal to Bahmanshir River. That eventually 64

 خانواده را نشان میدهد که شناسایی و21  گونه دوکفهای از41 که

bivalvia species from 24 families in costal water of

:طبقهبندی گردیده و به قرار زیر است

Persian Gulf Which identified and classified, they
are as below:
Nuculidae,
Tellinidae,

Yoldiinae,

Donacidae,

Psammobiidae,

Semelidae,
Solecurtidae,

Galeommatidae, Kellidae, Veneridae, Mactridae,

،Donacidae

،Yoldiinae

،Psammobiidae
،Cardiidae

،Trapeziinae

،Periplomatidae

Thracioidea,

،Mytilidae

Solenidae,

،Tellinidae

خانوادههای
،Semelidae

،Veneridae ،Kellidae ،Galeommatidae ،Solecurtidae

Lucinidea, Trapeziinae, Cardiidae, Carditidae,
Periplomatidae,

،Nuculidae

،Arcidae

،Lucinidea

،Thracioidea
،Corbiculidae

،Mactridae
،Carditidae
،Solenidae

Corbiculidae, Arcidae, Mytilidae, Spondylidae,

Ostreidae ،Pteriidae ،Placuna placenta ،Spondylidae

Placuna placenta, Pteriidae, Ostreidae, Veneridae

 خانواده، خانواده شناسایی شده21  از مجموع.شناسایی شده

family with 26%, Mactridae family with 22% and

 و خانواده%22  باMactridae  خانواده،%24  باVeneridae

Tellinidae family with 21% are upper abundance

 بیشترین فراوانی از کل خانوادههای موجود را%21  باTellinidaea

in total bivalve’s family.

Keywords: Bivalvia, Persian Gulf, Northwestern,

.دارند
 آبهای، شمال غرب، خلیج فارس، دوکفهای:واژههای کلیدی

Costal water.
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مقدمه
دوکفهایها از کثیرترین و متنوعترین گروههای
کفزیان دریایی محسوب میشوند ،دارای  4522جنس
و بیش از  452خانواده هستند و از نظر تعداد گونه
مقام دوم را بعد از شکم پایان دارا هستند ( Karami,
 .)2006اعضای این رده در آبهای دریایی ،خورها و
آبهای شیرین بهسر میبرند ( Carpenter et al.,
 .)1998بدن نرم آنها با صدف سختی پوشیده
میشود .سطح صدف دارای رنگها و نقشهای
متفاوتی است (.)Nevesskaj, 2009
طبقهبندی دوکفهایها را ،با توجه به صفات صدف
آنها ،مانند مساوی و نامساوی بودن کفهها ،شکل
صدف ،تعداد اثرات عضالت ماهیچهای ،دندانهای
لوالیی و وضعیت آمبو انجام میداده اند .ولی امروزه
تاکسونومیستها ،عالوه بر ویژگیهای صدف،
براساس ویژگیهایی مانند قسمتهای نرم بدن یعنی
پا ،ساختار آبشش ،اندامهای حسی ،چگونگی ساختمان
معده و غیره نیز طبقهبندی مینمایند .زیستشناسان
ملکولی طبقهبندی دوکفهایها را با استفاده از توالی
 DNAبا نادیده گرفتن یافتههای دیرینه شناسان و
تاکسونومیستها انجام میدهند (.)Bigum, 1988
دوکفهایها از نظر شکل صدف ،در تاریخ تکامل خود
به دلیل شیوه های مختلف زندگی ،تنوع زیادی را نشان
میدهند .کفهها کم و بیش بیضی شکل و معموالً
محدب هستند ( .)Bosh et al., 1995پوسته و قسمت
خارجی بدن دارای اسکلت صدفی و سختی است که
متصل به عضالت است و جانور دوکفهای را از صدمات
محیطی و شکارچیان مصون میدارد به عالوه در عمل
نقب زدن به جانور کمک میکند (.)Gosling, 2004
دوکفهایها بیشتر بهوسیله صدف آهکی خود شناسایی
میشوند .تفاوت زیادی از لحاظ شکل ،اندازه و رنگ
صدف در بین دوکفهایهای آب شیرینزی و دریازی،
وجود دارد .فاکتورهای محیطی مانند دما و شوری
میتوانند شکل صدف را تغییر دهند و سبب ابهام در
شناسایی صدف گردند (.)Germann et al., 2009

پژوهشگران توانستهاند مواد پروتئینی ضد سرطانی
و سیتوتوکسیک در نرمتنان است و با استفاده از پودر
صدف در جلوگیری از پوکی استخوان و درمان پوکی
استخوان یعنی تولید بافت استخوان ،استفاده میشود
که از جمله گونه  Pinctada maximaرا میتوان نام
برد .بهعالوه در درمان بیماریهای عفونی و کاهش
چربی خون و کلسترول نیز استفاده میشود
( .)Nabipour, 2008تعدادی از گونههای اویستر از
جمله Pinctada margaritifera ،و Pinctada
 mertensiقدرت مرواریدسازی را دارند ( Ashja
.)Ardalan, 1995
از کاربردهای دیگر دوکفهایها میتوان استفاده از
آنها در صنایع زینتآالت ،صنایع داروسازی،
موزاییکسازی ،دکمهسازی و نیز تهیه ابزار و صنایع
دستی صدفی ،منبتکاری ،تهیه تابلو و غیره را نام برد
( .)Javanshir et al., 2006صدفهای دوکفهای به
عنوان یک نمایشگر تغییرات زیستمحیطی در مقابل
تغییرات دمایی و آالیندهها و  ...عمل میکنند از جمله
بهعنوان شاخصهای زیستی برای تعیین کیفیت آب
است ( )Taylor et al., 2013دوکفهایها از لحاظ
اکولوژیک عالوه بر داشتن جایگاه ویژه در زنجیره
غذایی ،نقش بسزایی در چرخه غذایی سایر آبزیان ایفا
میکنند و بهعنوان شاخص زیستی اکوسیستمهای آبی
محسوب میشوند که قادرند آلودگیهای نفتی ،فلزات
سنگین ،مواد رادیواکتیو و غیره را از محیط پاکسازی و
سبب سالمت محیط آبی گردند (.)Lie, 1993
مطالعه حاضر در خور موسی یکی از مهمترین
اکوسیستمهای دریایی و با ارزش جنوب ایران است و
مکانی برای تخمگذاری و طی مراحل الروی بسیاری
از ماهیها و موجودات دیگر است .بهدلیل وجود صنایع
مختلف در اطراف این بخش از خلیج فارس توجه
بسیاری را به خود جلب کرده است .خور موسی در
شمال غرب خلیج فارس و سواحل استان خوزستان و
از جمله اکوسیستمهایی که همواره در معرض تهدیدها
آالیندههای نفتی و فلزات سنگین معمول در ترکیبات
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نفت خام است ( .)Salamat, 2015در مجموع بیش
از  422شاخه خور در سواحل جنوبی ایران وجود دارد
که بخش قابل توجهی از آنها در داخل خور موسی و
یا البالی جزایر رسوبی است ( Einollahi Pierre et
.)al., 2010
آبهای سواحل بحرکان که در شرق استان
خوزستان قرار دارد .این ناحیه ،مرزی بین استان
خوزستان و استان بوشهر بهحساب میآید ( Papahn,
 .)2003خور هندیجان در سواحل شرقی استان خوزستان
و منطبق بر کانال اصلی رودخانه زهره میباشد.
تاکنون مطالعات زیادی بر روی طبقهبندی و
اکولوژی دوکفهایها در خلیج فارس و دریای عمان
انجام شده است ولی نکته قابل توجه این است که
اکثر مطالعات موجود به معرفی و شناسایی کلی
دوکفهایهاپرداخته شده است Tajalipour ،طی
سالهای  ،7911-7954سیستماتیک نرمتنان سواحل
ایرانی خلیج فارس را بررسی نموده است
( .)Hosseinzade Sahafi et al., 2003و Ashja
 )1995( Ardalanدوکفهایها در خلیج فارس و
دریای عمان را مورد مطالعه قرار دادند.
 )1907( Standen & Melvillفهرستی از
نرمتنان خلیج فارس و دریای عمان منتشر نمودند.
 )2009( AL-Yamani et al.توانستند به معرفی
گونههای ماکروبنتوز مشاهده شده در فصل زمستان،
براساس تنوع و فراوانی آنها در آبهای کویت و خلیج
عربی بپردازند.
مواد و روشها
این پروژه در  71ایستگاه منطقه جزر و مدی در عمق
بین  7-9متری در اروندرود و خور موسی و مصب
خورموسی و بحرکان ،تا رودخانه زهره نمونهگیری از
موجودات کفزی صورت فصلی در دو فصل در تابستان
 7934و زمستان  7934برداشت شد .نمونهها همگی
از منطقه بین جزر و مدی در عمق 7تا  9متری
جمعآوری شد .در هر منطقه سه نمونه بهصورت
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تصادفی بهوسیله نمونهبردار پترسون از بستر ایستگاهها
برداشته شد .یعنی در سه سمت هر ایستگاه ،بهطور
تصادفی نمونهبردار پترسون را قرار داده و به اندازه
سطح آن ( 2/445متر مربع) موجودات کفزی مستقر
در بستر ایستگاهها را جدا کرده و بر روی شناور منتقل
گردیدند .ابتدا با آب دریا شستشو داده و سپس از الک
دارای چشمههای 522میکرونی عبور داده شدند بعداً در
ظروف نمونهبرداری قرار داده شده .با الکل 12درصد
فیکس گردیدند پس از انتقال نمونهها به آزمایشگاه ،از
الک با چشمههای  452میکرونی عبور داده و با آب لوله
شتسشو گردیدند تا تمام گل و الی از آنها زدوده شد.
سپس به نمونهها ،به منظور رنگ آمیزی نمونههای زنده
و امکان تفکیک بعدی آنها ،از نمونههای غیر زنده
رزبنگال  7گرم در لیتر اضافه شد .برای شناسایی و
شمارش ،ابتدا دوکفهایها از سایر نمونهها جداسازی
گردید ،برای این منظور نیز از استریومیکروسکوپ
استفاده شد .مشخصات مرفومتریک و ساختمان داخلی
صدف آنها مورد بررسی قرار گرفتند و با استفاده از
کلیدهای شناسایی Hosseinzade Sahafi et al.
) (2003و  (2012) Al-Yamani et al.و
 (1997) Carpenter et al.شناسایی شدند و با استفاده
از استریومیکروسکوپ مجهز به دوربین عکسبرداری
 Bell-EUREKAM5از نمونههای موجود
عکسبرداری شد.
نتایج
از مجموع  1517دوکفهای جداسازی شده7731 ،
دوکفهای مربوط به فصل تابستان و  9911دوکفهای
آن مربوط به زمستان است .در میان تمامی ایستگاهها
در طی دوفصل ایستگاه  9در فصل زمستان بیشترین
فراوانی با تعداد  7201دوکفهای را دارا است و کمترین
فراوانی مربوط به ایستگاه  74تابستان با  9عدد
دوکفهای بود (نمودار .)7
در طول مدت بررسی (در طی دوفصل تابستان و
زمستان سال  ،)7934گونههای:
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Cochlodesma praetenue, Solen dactylus,
Solen brevis, Corbula sulculosa, Corbula
tatensis, Acar abdita, Acar plicata,
Anadara
ehrenbergi,
Anadara
erythraeonensis, Anadara tuberculosa,
Anadara sp, Barbatia decussate, Barbatia
foliate, Brachidontes variabilis, Arcuatula
senhousia, Arcuatula japonica, Modiolus
auriculatus, Septifer billicularis, Solamen
vaillanti, Spondylus hysteria, Placuna
placenta, Pinctada radiate, Vulsella
vulsella, Saccostrea cucullata

،%40  باVeneridae  که جمعاً خانواده،شناسایی شد
Tellinidaea  و خانواده%44  باMactridae خانواده
 بیشترین فراوانی از کل خانوادههای موجود را%47 با
.دارند
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Nuculoma layardii, Yoldia tropica, Donax
scalpellum, Donax sp., Theora cadabra,
Ervilia scaliola, Ervilia sp., Tellina
capsoides, Tellina arsinoensis, Tellina
donacina, Tellina voltonis, Tellina
vernalis, Gari tripartite, Gari sp.,
Solecurtus australis, Amphilepida faba,
Scintilla sp., Kellia sp., Timocela sp,
Bassina calophylla, Dosina alta, Dosina
sp., Circentia callipyga, Paphia textile,
Paphia undullata, Paphia cor, Callista
umbonella, Callista erycina, Callista multi
radiate, Callista hiantina, Mactra lilacea,
Loripes sp, Bullcina semprina, Trapezium
sublaerigatum,
Trachycardium
lacunosum, Laevicardium papyraceum,
Fluvia fragile, Carditepsis majeeda,
Cardites
bicolor,
Cardites
sp,

 منطقه مورد مطالعه.1 نقشه
 مختصات جغرافیایی ایستگاه های مورد مطالعه.1 جدول
)E( طول جغرافیایی
52 ˚- 21'-71/2
13 ˚-10 '-14/7
13˚-43 '-44/7
13 ˚-71 '-43/1
13 ˚-71'-20/2
13 ˚-77 '-41/1
13 ˚-21 '-49/9
13 ˚-20 '-70/4
13 ˚-20 '-53/9
13 ˚-29'-70/7
13 ˚-27 ' -95/9
13 ˚-29 '-43/1
11˚ -51 '-9/0
11 ˚-19' -79/0

)N( عرض جغرافیایی
92 -72'- 97/1
92˚-25 '-10/9
92˚ -21 '-1 /0
92˚ -21' -17 /1
92˚-71 '-57/ 9
92 ˚-41 '-73/1
92 ˚-40'-99/1
92˚ -41' -3/5
92˚ -45 '-11/1
92˚ - 45 '-41/1
92˚ -45'- 50/7
92˚ -44' -40/1
92 ˚-22 '-95/4
43 ˚-53 '-51 /9

محل ایستگاه
دیلم
بحرکان
رودخانه زهره
)دهانه شرقی خورموسی (موجشکن قمر
خور بیحد
خور مجیدیه
)خورموسی (جنب پتروشیمی بندر امام
)خورجعفری (جنب پتروشیمی فجر
روبروی پتروشیمی رازی
دهانه دورق
خورمعاوی
خورغنام
خور سلج
محل اتصال رودخانه بهمنشیر به خلیج فارس

ایستگاه
7
4
9
1
5
0
1
1
3
72
77
74
79
71
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نمودار  .1فراوانی گونهها در ایستگاهها

نمودار  .2در صد فراوانی کل خانوادههای دوکفهای مشاهدهشده

گونه Nuculoma layardii

گونه Donax scalpellum

کفهها مساوی هستند .صدف بیضی شکل و کشیده و
تا حدودی سه گوش ،نسبتاً پهن و نازک است.
دندانهای تاکسودنت در دو ردیف جدا ،در زیر آمبو،
روی صفحه لوال قرار دارند .رنگ آن سفید مایل به
سبز است (( )Bosh et al., 1995شکل .)7

این گونه دارای پوسته کشیده و نازک و دارای انتهای
قدامی گرد ،دو کفهها مساوی و نامتقارن است .یک
کفه با دو دندان اصلی و یک دندان جانبی و در کفه
دیگر دو دندان جانبی دارد ( Hosseinzade Sahafi
( )et al., 2003شکل .)9

گونه Yoldia tropica

گونه Donax sp.

صدف در این گونه نسبتاً بزرگ و مسطح و
کمابیش بلند است .آمبو نزدیک به مرکز و دارای
رباط خارجی ضعیفی است .پالپ البیال عمیق
است (( )Thile, 1998شکل .)4

پوسته دارای شکل مثلثی و کشیده است .قسمت
عقبی از قسمت جلویی کوتاهتر و دارای آمبو نسبتاً
کوتاه است .دارای دو دندان اصلی در هر دو قسمت.
واجد سینوس پالپی و حاشیههای پوسته اغلب دندانه
دار است (( )Al-Yamani et al., 2012شکل .)1
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گونه Theora cadabra

صدف نازک و شیشهای است و منعکسکننده نور
است .بدن از دو طرف فشرده و بیضی طویل است.
رباط در قسمت جلویی و در سمت چپ باریکتر از
سمت راست است .دندان اصلی در قسمت قطورتر یا
سمت راست است (( )Thile, 1998شکل .)5

میکنند (( )Al-Yamani et al., 2012شکل .)72
گونه Tellina voltonis
این گونه در سواحل گلی زندگی میکنند (Al-

( )Yamani et al., 2012شکل .)77
گونه Tellina vernalis

گونه Ervilia scaliola

پوسته نازک ،بیرنگ و بیضی شکل و تا حدودی
مثلثی است .اغلب قسمت جلویی طویلتر از قسمت
خلفی است .آمبو کوتاهی دارد .در سمت چپ یک
دندان و در سمت راست دو دندان اصلی دارد اما
کوچک است (( )Thile, 1998شکل .)0
گونه Ervilia sp.

این گونه در سواحل گلی زیست میکند (Al-

( )Yamani et al., 2012شکل .)74
گونه Gari tripartite

صدف ضخیم و کشیده است .آرایش سطح شامل سه
بخش 7/9 ،پیشین با خطوط متحدالمرکز صاف و 7/9
وسط شامل خطوط تیز موازی با لبه و  7/9خلفی
شامل خطوط الیهالیه است ( Hosseinzade Sahafi
( )et al., 2003شکل .)79

این گونه در قسمت جلو طوالنیتر از قسمت خلفی
است .در سواحل گلی زندگی میکنند ( Al-Yamani
( )et al., 2012شکل .)1

گونه Gari sp.

گونه Tellina capsoides

این گونه در بسترهای گلی و شنی زندگی میکند
(( )Al-Yamani et al., 2012شکل .)71

خطوط متحدالمرکز ظریفی دارد .سطح ماتی دارد و دو
دندان اصلی در هر کفه دارد .لیگامنت خارجی است،
(( )Hosseinzade Sahafi et al., 2003شکل .)1
گونه Tellina arsinoensis

صدف نسبتاً بزرگ و کشیده و از دو طرف فشرده
است.لوال در قسمت خلفی است .ظاهر نامتقارنی دارد.
در سمت جلو گرد و دارای زاویه در سمت چپ است.
سمت راست دارای دو دندان اصلی و  4دندان جانبی
است .دندانهای جانبی از دندان اصلی دورتر قرار
گرفته ( .)Thile, 1998در منطقه جذرو مدی زندگی
میکند (( )Al-Yamani et al., 2012شکل .)3
گونه Tellina donacina

این گونه در منطقه جذرومدی و سواحل گلی زندگی

گونه Solecurtus australis

در این گونه صدف مستطیلی شکل و لبهها گرد و
دارای خطوط متحدالمرکز که توسط خطوط مورب
موجی قطع میشود .رنگ سفید تا خاکستری تیره دارد
(( )Hosseinzade Sahafi et al., 2003شکل .)75
گونه Amphilepida faba

این دوکفهای بیضی و کوچک و در بستر گلی زندگی
میکند (( )Al-Yamani et al., 2012شکل.)70
گونه Scintilla sp.

همانند گونه قبلی اما تقریباً چهارگوش است .این گونه در
بسترهای گلی و رسی زندگی میکند ( Al-Yamani et
( )al., 2012شکل .)71
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گونه Kellia sp.

صدف کوچک و گرد و یا بیضی شکل است .سطح
مسطح و صافی دارد .آمبو در موقعیت عقبی است.
دارای رباط با لوالهای بزرگ است .رباط لوالیی زیرین
و در حاشیه است .تعداد دندانها در لوال نسبتاً متغیر
است (( )Al-Yamani et al., 2012شکل .)71
گونه Timocela sp.
این گونه در سواحل گلی زندگی میکند (Al-

( )Yamani et al., 2012شکل .)73
گونه Bassina calophylla

این گونه دارای صدفهایی با اندازه کوچک تا متوسط
است .صدف زمخت ،بیضی تا مثلثی شکل و یا تقریباً
گرد است .لبه خلفی کوتاه است .سطح بیرونی صدف
دارای خطوط متحدالمرکز مشخص با تیغههای
برجسته است ()Hosseinzade Sahafi et al., 2003
(شکل .)42
گونه Dosina alta

صدف این گونه دو کفه برابر،گرد و به شکل عدس است.
تارک کمی برجسته میباشد .بخش پسین کفهها
کندهکاریهای زاویه دار دارد ()Tajali por, 1995
(شکل .)47
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است ( .)Hosseinzade Sahafi et al., 2003سطح
آن دارای خطوط متحدالمرکز است (شکل.)49
گونه Paphia textile

در این گونه سطح بیرونی تا حدی پهن ،کشیده ،تخم
مرغی و یا بیضی شکل است و اندازه هر دو کفه
یکسان است .آمبو به طوربرجسته ،قدامی و پهن
است .و تقریباً در  7/9قدامی از طول صدف قرار
دارد .)Carpenter et al., 1998) ،لبه شکمی
بهطور وسیعی گرد شده است و لیونل نیزهمانند
است ()Hosseinzade Sahafi et al., 2003
(شکل.)41
گونه Paphia undullata

در این گونه صدف تا حدی متورم ،کشیده و بیضی
شکل است .آمبو ممکن است متمتیل به طرف سطح
قدامی تا مرکز صدف باشد .لبه قدامی صدف باریک،
کوتاه و اندکی برآمده است .طول آن از ارتفاعش
بیشتر است .لبه شکمی بهطور وسیع گرد شده است.
لیونل نوکتیز است .سطح بیرونی صدف شفاف ،براق
و دارای خطوط متحدالمرکز ضعیفی است
(( )Carpenter et al., 1998شکل .)45
گونه Paphia cor

این گونه در سواحل شنی و گلی در غرب خلیج فارس
مشاهده میشود ()Al-Yamani et al., 2012
(شکل.)44

دارای صدف محکم و قوی است .خطوط متحدالمرکز
دارد .ناف قهوهای و شیار میان رشتهها نسبتاً عمیق
است .در بسترهای شنی و منطقه میان جذرومدی
زندگی میکند ( Hosseinzade Sahafi et al.,
( )2003شکل .)40

گونه Circentia callipyga

گونه Callista umbonella

گونه Dosina sp.

نام فارسی این گونه صدف ونوس رنگارنگ است.
اندازه صدف آن کوچک تا متوسط است .کفهها از
لحاظ اندازه و شکل مساوی است .صدف زمخت،
محکم و نسبتاً محدب و بیضی متمایل به سه گوش

صدف این گونه تقارن جانبی ندارد .شعاعهای متعدد
که از ناف ناشی میشود .نوارهای عرضی .خطوط
متحدالمرکز دارد .ناف قدامی است .تارک در بخش
پسین کفه قرار گرفته است و لفافه آهکی ضخیم
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است .سطح خارجی صدف به رنگهای مختلف و
بندال کامالً خارجی میباشد .در تمام سواحل ایرانی
خلیج فارس مشاهده میشود و تنوع بسیار دارد
(( )Tajali por, 1995شکل .)41

هاللی شکل و باریک است .کفهها عمیق است .رباط از
لوال جداست .رباط داخلی است .کفه سمت راست تنها
یک دندان اصلی دارد و سمت چپ دو دندان اصلی دارد.
دندانهای جانبی کوچک و ابتدایی است و این گونه
مربوط به دریاها است (( )Thile, 1998شکل .)94

گونه Callista erycina

صدف این گونه تقارن جانبی ندارد .تارک پیشین ،و
لفافه آهکی نازک و شفاف است .سطح صدف بوسیله
نوارهای پهن متحدالمرکز قهوهای و زرد ،تعداد کمی
نوارهای شعاعی که یک در میان تیره و روشن هستند،
تزئین یافته است ( Hosseinzade Sahafi et al.,
( )2003شکل .)41

گونه Bullcina semprina

در این گونه دو کفه از لحاظ شکل و اندازه یکسان
هستند .صدف زمخت ،کروی شکل است .آمبو مرکزی و
تا حدی به طرف قسمت قدامی صدف قرار دارد .صفحه
لوال عمیق است (( )Bosh et al., 1995شکل .)99
گونه Trapezium sublaerigatum

گونه Callista multi radiate

صدف ضخیم و محکم و کفهها مساوی و ناف متمایل
به سطح پیشین است .خطوط دندهای متحدالمرکز غیر
دایرهای روی همه سطح صدف دیده میشود
(( )Hosseinzade Sahafi et al., 2003شکل .)43

صدف این گونه تقریباً چهار ضلعی است .سینوس
روپوشی کوتاه و پهن است و در هر کفه دو دندان اصلی
وجود دارد .بیرون کفهها با شیارهای متحدالمرکز تزئین
یافته است (( )Tajali poor, 1995شکل .)91
گونه Trachycardium lacunosum

گونه Callista hiantina

صدف این گونه بیضی شکل ،بدون تقارن جانبی،
دارای برجستگیهای متحدالمرکز بسیار مشخص
است .بیرون صدف سفید رنگ و دارای لکههای
قهوهای است .اشعههای نامنظم قهوهای دارد
(( )Hosseinzade Sahafi et al., 2003شکل .)92

این گونه ،کفهها از لحاظ شکل و اندازه مساوی
هستند .صدف تا حدی ضخیم ،بیضی کشیده تا تخم
مرغی شکل است .پری استراکم نازک است .لوال
محکم و قوسی شکل است .دندانهای کاردینال
نامساوی هستند (( )Bosh et al., 1995شکل .)95
گونه Laevicardium papyraceum

صدف این گونه ضخیم ،سه گوش ،دوکفهها برابر و
دارای تقارن جانبی است .دارای شیار متحدالمرکز
است .درون کفهها و لبهها صاف ،و داخل کفهها به
رنگ سفید -بنفش است .دندانهای جانبی صاف و
شیار دار نیست (( )Thile, 1998شکل .)97

صدف نازک و شکننده است .کفهها از لحاظ شکل و
اندازه مساوی هستند .شکل صدف تقریباً دایرهای
است .دارای خطوط شعاعی ضعیفی است .رنگ بیرونی
صدف سفید تا صورتی پر رنگ و سطح داخلی آن
سفید رنگ است ( Hosseinzade Sahafi et al.,
( )2003شکل .)90

گونه Loripes sp.

گونه Fluvia fragile

صدف گرد و به شدت نازک است .و سطح مخطط است.

صدف در این گونه شکننده و ضعیف است .کفهها از

گونه Mactra lilacea
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لحاظ شکل و اندازه مساوی هستند ،روی سطح بیرونی
صدف 94-54 ،خطوط شعاعی وجود دارد که فواصل بین
خطوط تقریباً زیاد است .خطوط ناحیه خلفی نسبت به
قسمت قدامی صدف برجستهتر است .لبه داخلی صدف
دندانهدار است (( )Bosh et al., 1995شکل .)91
گونه Carditepsis majeeda

شکل و اندازه کفهها مساوی است .صدف سه گوش
است .لبه پشتی صدف شیب دار است .لبه خلفی
صدف ،اندکی از لبه قدامی صدف درازتر است .آمبو
برجسته و مرکزی ،تا حدودی به سمت قسمت قدامی
صدف واقع شده است .سطح بیرونی صدف شفاف،
زمخت و دارای  72-77عدد خطوط شعاعی است که
این خطوط در قسمت خلفی صدف برجسته است.
قسمت شکمی صدف ،گرد شده است .سطح داخلی
صدف در قسمت شکمی ،موج دار است .لیونل کوتاه و
عمیق است (( )Bosh et al., 1995شکل .)91
گونه Cardites bicolor

صدف این گونه تا حدی سه گوش ،کفهها مساوی و
بدون سینوس روپوشی است .خطوط شعاعی قوی با
فضای میان خطی باریک است .دو دندان اصلی در
یک کفه و داخل سفید رنگ دارد .صدف محکم ،قلبی
شکل است ()Hosseinzade Sahafi et al., 2003
(شکل .)93
گونه Cardites sp.

این گونه در سواحل شنی و گلی غربی خلیج فارس یافت
میشود (( )Al-Yamani et al., 2012شکل .)12
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سواحل وجود دارد (( )Thile, 1998شکل .)17
گونه Solen dactylus

صدف صاف و لوله ای شکل و دراز است .جلو کوتاه و
در دوپایان باز است .آمبو نزدیک به حاشیه قدامی
است .لوال در دو طرف با یک دندان است .تیغههای
آبششی چین خورده .پالپ لبی دراز و باریک است .پاها
استوانهای است .چندین گونه در دریاهای مختلف
است .پابرای حفر سریع در شن و ماسه و گل و الی
اصالح شده است .دندان جانبی یا وجود ندارد و یا
صاف است .قسمت قدامی کشیده و قسمت خلفی
کوچک است (( )Thile, 1998شکل .)14
گونه Solen brevis

بلند و کشیده است .کفهها مساوی است .لوال کوتاه و
تیره رنگ و لبه ی پیشین منحنی شکل است .خطوط
رشد موازی با لبه خلفی است .یک دندان اصلی در هر
کفه دارد .پری استراکم قهوهای مایل به زرد است
(( )Hosseinzade Sahafi et al., 2003شکل .)19
گونه Corbula sulculosa

کفهها از لحاظ شکل و اندازه مساوی هستند .این گونه
از نظر شکل شبیه گونه Corbula taitensis
میباشد .صدف در سطح بیرونی سه گوش و تا حدی
مربعی شکل است ( .)Bosh et al., 1898صدف
دارای خطوط شعاعی بسیار ضعیفی بوده که این
خطوط در کفه چپ مشخص تر است .لبه ی داخلی
صدف صاف ،است (( )Bosh et al.,1995شکل .)11
گونه Corbula tatensis

گونه Cochlodesma praetenue

صدف بدون تقارن و دارای پوسته نازک و شکننده است.
در قسمت راست محدب تر از قسمت چپ است .بیضی
شکل و بدون لوال و دندان است .آمبو به صورت ناپیوسته
و سخت و محکم شده است .در قسمتهای شنی و گلی

اندازه کفهها مساوی نیستند .کفه چپ اندکی از کفه
راست بزرگتر میباشد .شکل آن نسبتاً چهار گوش
است .صدف زمخت ،محکم و نامتقارن است .سطح
بیرونی صدف دارای خطوط متحدالمرکز مشخصی
است (( )Bosh et al., 1995شکل .)15
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گونه Acar abdita

گونه Barbatia decussate

این گونه شبیه گونه  Acar plicataاست با این
تفاوت که آمبو در این گونه کم و بیش در مرکز قرار
دارد .همچنین صدف آن ظریفتر و تراکم خطوط
روی صدف ،دوبرابر بیشتر از  Acar plicataاست و
الرو نیز بزرگتر است .رنگ آن سفید تیره است،
(( )Bosh et al., 1995شکل.)10

صدف این گونه بیضی شکل ،لوالی آن باریک است.
سطح صدف از کرک پوشیده شده و داخل آن رنگ مایل
به آبی دارد این گونه در سواحل گلی و سنگی زندگی
میکند () )Al-Yamani et al., 2012شکل )54
گونه Barbatia foliate

این گونه در سواحل گلی و سنگی زندگی میکند،
(( )Al-Yamani et al., 2012شکل .)59

گونه Acar plicata

در این گونه کفهها از لحاظ شکل و اندازه مساوی
هستند ،آمبو در ناحیه قدامی صدف است .سطح
بیرونی تقریباً مستطیلی با یک ناو مشخص در انتهای
قسمت خلفی صدف است .رنگ آن سفید ،نارنجی یا
صورتی است (( )Anelli et al., 2009شکل .)11
گونه Anadara ehrenbergi

بزرگ و سنگین ،کفهها مساوی خط لوال کامالً
مستقیم و شامل دندانهای چندتایی است .خطوط
شعاعی کامالً مشخص و برجسته دارد که توسط
خطوط متحد المرکز ظریف قطع میشوند .پری
استراکم یک از یک الیه قهوهای پوشیده شده است،
(( )Hosseinzade Sahafi et al., 2003شکل .)11
گونه Anadara erythraeonensis

این گونه در سواحل سنگی یافت میشود
(( )Al-Yamani et al., 2012شکل .)13

گونه Brachidontes variabilis

صدف این گونه طویل غیر مساوی است .سطح صدف
تیره و بدون خار یا دندان در ناحیه لوال است .گاه
دندانههای ریزی در ناحیه حاشیه پوسته آن دیده
میشود .دارای ظاهر مرواریدی در داخل کفهها هستند
( .)Al-Yamani et al., 2012در قسمت جلو تا
حدودی گرد است و آمبو نزدیک منطقه ترمینال است
(( )Thile, 1998شکل .)51
گونه Arcuatula senhousia

دارای صدف کوچک ،نازک و شکننده و تا حدودی
شفاف و تقریباً سه گوش و تخم مرغی است .دارای
شکل نسبتاً طویل است .حاشیه قدامی گرد و کوتاه است.
حاشیه قدامی بلند و دارای خطوطی یا رشد متحدالمرکز
است .دارای خطوط قرمز است .سطح داخلی کفهها
مرواریدی است و با این تفاوت رنگ از سطح خارجی
میتوان آن را شناسایی کرد (( )Thile, 1998شکل.)55

گونه Anadara tuberculosa

گونه Arcuatula japonica

این گونه دارای ظاهری مثلثی شکل است
(( )Hosseinzade Sahafi et al., 2003شکل .)52

دارای صدف شکننده و کشیده و بلند و دارای ناف
کوچک در انتهای قدامی است .دارای خطوط شعاعی
ضعیف روی سطح است .عالمتهای موجی متحدالمرکز
در آن دیده میشود و در بسترهای شنی و گلی در ناحیه
جزرو مدی دیده میشوند ( Hosseinzade Sahafi et
( )al., 2003شکل .)50

گونه Anadara sp

این گونه در خط جذر و مدی و در بسترهای گلی زیست
میکند (( )Al-Yamani et al., 2012شکل .)57
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آمبو نزدیک به پایان قدامی است ()Thile, 1998
صدف سه گوش و مثلثی (گوش اسب) و دارای یک
لبه صافشده با پری استراکم نازک دارد ( Carpenter
( )et al., 1998شکل .)51

در زوایا تیز است .قسمت قدامی کوتاهتر از قسمت
خلفی است ( .)Thile, 1998این صدف پهن و
شکننده و نیمهشفاف و دایرهای است .دندان اصلی V
شکل و اثر ماهیچهای مرکزی است ( Hosseinzade
( )Sahafi et al., 2003شکل .)07

گونه Septifer billicularis

گونه Pinctada radiate

این گونه دارای آمبو ترمینال است .صدف ضخیم و
کشیده و متغیر در شکل هستند .دارای ظاهری تخم
مرغی و ذوزنقهایاند .در قسمت جلو گرد و ناحیه عقبی
فشردهاند .کاهش تدریجی اندازه و فشردگی از سطح جلو
به عقب منظم است .صفحه لوال بهوسیله چندین دندان
به هم متصل شده است .رنگ پوسته سبز و قهوهای یا
تیرهاند .نمونه غیر زنده آن در خلیج فارس دیده شده
است (( )Carpenter et al., 1998شکل .)51

صدف مروارید ساز .پوسته بلند و کوتاه و اغلب دارای
حاشیه چین خورده است .لوال در حاشیه و دارای
لوالی دراز است که دارای انقباضات طوالنی مدت
است .دارای چند گونه در دریاهای گرم است ( Thile,
 .)1998صدف این گونه گرد و دارای شعاعهای خیلی
پهن است درون کفهها جالی مرواریدی دارد،
(( )Tajalipour, 1995شکل .)04

گونه Modiolus auriculatus

گونه Vulsella vulsella
گونه Solamen vaillanti

در این گونه شکل و اندازه کفهها مساوی است .سطح
بیرونی صدف نسبتا نازک اما غیر شکننده ،متورم ،بیضی
تا ذوزنقهای شکل است .آمبو متورم ،مشخص و نزدیک
انتهای قسمت قدامی صدف است .لبه شکمی صدف دراز
بوده و قسمت قدامی صدف نسبت به قسمت خلفی
وسیعتر است .سطح بیرونی صدف دارای تعدادی خطوط
شعاعی است که توسط خطوط متحدالمرکز در فواصلی
قطع میشوند (( )Bosh et al., 1998شکل .)53
گونه Spondylus hysteria

این گونه دارای خارهای باریک و معموالً عمیق و دو
دندان اصلی در هر کفه دارد .دو دندان کناری در کفه
راست و لیگامنت داخلی است .دارای رنگ قرمز تا زرد
است ( .)Hosseinzade Sahafi et al., 2003این گونه
مربوط به دریاهای گرم است (( )Thile, 1998شکل .)02

صدف سه گوش و لیگامنت داخل حفرهای است.
درون آن جالی مرواریدی دارد .قهوهای رنگ است.
صدف تیغههای آبششی صاف و رشتهها یکسان و
پوستهها بلند و کوتاه و لوال کوتاه و حاشیه و رباط
مورب است .دارای گودال مثلثی در قسمت آمبو است.
در قسمت خلفی اغلب تا حدودی مقعر است ( Thile,
( )1998شکل.)09
گونه Saccostrea cucullata

پوسته تخممرغی شکل و مدور است .دارای سطوح
نامنظم است .دارای چندین گونه در دریاهای گرم و
معتدل است .دارای آمبو است .دارای پوسته محکم و
قوی است و صدف غیرمتقارن است و نابرابر که در
کفه سمت چپ مشخص تر است .دندانهها در حاشیه
داخلی است (( )Thile, 1998شکل .)01

گونه Placuna placenta

بحث و نتیجهگیری
بیشتر پژوهشهایی که پیش از این انجام گردیده

صدف این گونه تخت و سمت پشتی لوال واگرا است و

است مربوط به سواحل غربی خلیج فارس و از سواحل
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استان بوشهر تا دریایی عمان بوده است و پیش از این

شده بود وجود داشت .و میان این بررسی با

بحث به این وسعت در قسمت شرقی انجام نشده
است .طبق بررسیهای انجام شده گونه Mactra

بررسیهای گذشته با همین موضوع اختالفاتی وجود
دارد که همگی این اختالفات میتواند به عوامل

 lilaceaتنها گونه مشاهده شده از خانواده
 Mactridaeاست و بیشترین فراوانی گونهای و حدود

مختلفی از جمله زمان نمونهبرداری ،روش جمعآوری
نمونه ،فاصله زمانی ،مرگومیر ناشی از ورود گونههای

 %44را به خود اختصاص داده است گونه Tellina

مهاجم از طریق توازه کشتیها ،آلودگی ناشی از
فعالیتهای نفتی و بحرانهای زیستمحیطی بر

callipygaاین گونه نیز  %74از مجموع گونهها و

میگردد .از میان این  01گونه شناسایی شده  49گونه
تا کنون در آبهای ایرانی خلیج فارس گزارش

 Dosina sp.این گونه  %5و گونه  Paphia corاین
گونه  %5از گونهها موجود را شامل شدهاند .برخی

نشدهاند ،که عبارتند ازTheora ،Yoldia tropica :

،Tellina arsinoensis ،Ervilia sp. ،cadabra

Carditepsis

Tellina ،Tellina voltonis ،Tellina donacina

donacinaکه  %73از کل گونهها ،گونه Circentia

گونه  %0 Theora cadabraاز کل گونهها و گونه

گونهها چون ،Gari tripartite
 Arcuatula japonica ،majeedaو Solamen

،Amphilepida faba ،Gari sp. ،vernalis

 vaillantiتنها در فصل زمستان موجود بوده و برخی
نیز چون Solecurtus ،Donax scalpellum

،Timocela sp. ،Kellia sp. ،Scintilla sp.
،Loripes sp. ،Mactra lilacea ،Dosina sp.

،Callista erycina ،Dosina alta ،australis
،Callista hiantina ،Callista multi radiate

،Cochlodesma praetenue ،Cardites sp.
،Anadara sp. ،Anadara erythraeonensis

Modiolus

،Barbatia foliata ،Barbatia decussata
Brachidontes
 Arcuatula senhousiaو

 radiateتنها در فصل تابستان یافت شدهاند .البته اغلب
آنها در یک ایستگاه مشاهده شدهاند .در مورد دیگر

 variabilisاست.
پیشنهاد میشود که ،با توجه به اینکه منطقه مورد

گونهها نیز در هر دو فصل با پراکنشهای متفاوت دیده
شده است .دیگر اینکه فراوانی در فصل سرد بیشتر بوده

مطالعه منطقهای حساس و نیز ارزشمند از لحاظ
اقتصادی به دلیل وجود استخراج نفت و منطقه صید و

است که با تحقیقات پیش از این همخوانی دارد.
با توجه به تمامی مشاهدات انجام شده بیشترین

صیادی بوده و نیز وجود شرکتهای نفت و گاز و
پتروشیمی و غیره پس امکان آلودگی وجود دارد بهتر

شباهت گونهای مربوط به ایستگاهای جنوب غرب
خلیج فارس و آبهای کویت و سواحل آن است تا

است با بررسی فراوانی و سنجش بافتی گونههایی
شناساگر زیستی چون  Bullcina semprinaو

ایستگاهای شرقی خلیج قارس که البته این امر تنها
در ایستگاه شماره  7مستثنی و شباهت زیادی بین

 Corbula sulculosaو خانواده  Mytilidaeنسبت
به کیفیت آب آگاهی یابیم .و نیز نسبت به گونههای

گونه آن ایستگاه با گونههایی که پیش از این در

در حال انقراض و در معرض خطر آگاهی و جلو روند

سواحل غربی خلیج فارس و دریای عمان شناسایی

کاهشی آن را بگیریم.

،Trapezium sublaerigatum
 Septifer billicularis ،auriculatusو Pinctada
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