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پراكنش گونه هاي مختلف صدف محار مرواريد ساز) (Pinctada spp.و تخمين فراواني صدف
محار )Pinctada radiata (Leach, 1814در سواحل بوشهر
نصير نياميمندي
پژوهشكده ميگوی كشور ،بوشهر

چكيده
پراكنش ذخائر صدف های محار مروارید ساز ) (Pinctada spp.در خط ساحلی بوشهر(موقعيـ غررافيـائی
´ 05˚ 89و ´ 78˚ 72تا ´ 07˚ 14و´  )72˚ 42در خـلل یكاـال از شـهریور مـاه  4892تـاتير
 4899و ارزیابی ذخایر گونه  Pinctada radiataدر چهار ماه سال (شهریور ،اسـنند ،اردیههشـ و تيـر) بـه
اغرا گذاشته شد .در این تحقيق مناطق تجمع صدف های محار (زنده و كنه هـای خـا ی) در خـط سـاحلی
بوشهر شناسائی گونه های مختلف و زی توده این گونه ( P. radiataدر سواحل گناوه كه صدف بـه صـور
زنده دیده شد) تخمين زده شد.
نمونه برداری شهریور ،اسنند،اردیههش ،تيراز  1منطقه و در هنگام غزر كامـل دریـا انجـام گردیـد .در هـر
منطقه تعدادی نقاط در خطوط عرضی ،به شكلی كه كل منطقه را مورد پوشش قرار دهـد ،انتخـاگ گردیـد.
نمونه برداری در خطوط عرضی با پرتاگ یك یا دو كوادرا ( ./70متر مربع) به صور تصادفی انجام گردید.
نمونه ها شناسائی و شمارش شده و برای كارهای آزمایشگاهی بيشتر روی برخی از نمونه ها ،تعدادی از هـر
نمونه در كياه های پلستيكی غمع آوری و به آزمایشگاه پژوهشكده ميگوی بوشهر منتقل گردیـد .در ایـن
تحقيق پراكنش گونه ها در مناطق مختلف با درصدگيری از كل نمونه بيان گردیده اس  .واباتگی گونـه ای
ميان مناطق و ایاتگاه های نمونه برداری شده ،با فرمول سورنان ) (Sorensenمحاسهه گردید..
در سواحل مورد بررسی پراكنش صدف های محار در مناطق گلاتان ،او ی ،نایهند و گناوه مشـاهده گردیـد.
سواحل گلاتان و گناوه بيشترین واباتگی فونی ( 18درصد) را نشان دادند ،در حا يكه بين سواحل گلاتان
و نایهند كمترین واباتگی فونی ( 70درصد) وغود داش  .در سواحل گنـاوه صـدف محـار ) (P. radiataبـه
شكل زنده نمونه برداری گردید .ميانگين زی توده این گونه در منطقه گناوه حـداكرر  05/0صـدف در 455
متر مربع در تير ماه و حداقل  8صدف در  455متر مربع در اسنند ماه تخمين زده شد .ميـانگين زی تـوده
تخمين زده شده در دوره طول برررسی برای این گونه  72/2صدف در  455متر مربع (  )±71/7بود.
واژگان كليدی:صدف مروارید ساز،محار،پراكنش،تراكم،بوشهر،خليج فارس
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*مائول مكاتههnmaimandi@yahoo.com :

مقدمه
نرمتنان به  2كلس تقايم می شوند و صدف های مروارید ساز متعلق به كلس دوكنه ایها می باشند كه از
نظر فراوانی گونه ای دومين گروه از نرمتنان را شامل می گردند).(Emerson and Jacobson, 1976
در خليج فارس صيد صدف های مروارید ساز رواج فراوانی داشته اس و بر اسـاس نوشـته هـای سـياحان و
سياستمدارانی كه در این منطقه مدتی زندگی كرده اند در اواسط قـرن نـوزده مـيلدی ،صـيد صـدف هـای
مروارید ساز از عمده ترین فعا ي صيادی در منطقه خليج فارس بوده اس بطوریكه در سال  4917بـرآورد
شده كه  7055فروند شناور و تعداد 85555ا ی  15555غواص و ملوان در صـنع صـيد مرواریـد فعا يـ
داشته اند (یاگ و كوپر بوش. )4895 ،
تحقيقا زیادی در مورد صدف های مروارید ساز در سال هـای گذشـته انجـام گردیـده اسـ (احتشـامی ،
 :4827غهانگرد 4821 ،و  :4820روستائيان :4821 ،سـاوه درودی 4827 ،و  4828و رامشـی و همكـاران،.
 .)4895بيشتر تحقيقاتی كه در مورد صدف ها انجام شده اس در سـواحل اسـتان هرمزگـان بـوده و سـایر
مناطق خليج فارس از غمله سواحل بوشهر به طور اختصاصی مورد بررسی قـرار نگرفتـه اسـ  .در سـواحل
استان هرمزگان نيز تحقيقا انجام شده بيشتر در سواحل بندر نگه بوده كه شامل پژوهش هـایی در مـورد
در خصـوص شناسـائی صـدف هـا در سـایر
تكرير و پرورش گونه های صدف محـار اسـ .
سواحل غنوبی ایران مطا عاتی انجام شـده ( تجلـی پـور :4828 ،حاـين زاده و همكـاران 4828 ،و اردالن،
 )4827انجام شده كه شناسائی و در برخی موارد پراكنش دو كنه ایها ی مناطق ساحلی این مناطق را مورد
بررسی قرار داده اس .
تحقيق حاضر در خصوص شناسائی گونه های اقتصادی صدف های سواحل استان بوشهر (خوراكی ،تزئينی و
مروارید ساز) از شهریور ماه  4892تا تير ماه  4899انجام گردید .شاید بتوان گن كه تحقيق حاضـر او ـين
تحقيقی اس كه به صور خاص صدفهای منطقه غزر و مدی سواحل استان بوشهر را مـورد بررسـی قـرار
داده اس كه صدف های محار مروارید ساز نيز از گونه های مطا عه شده می باشـد .در تحقيقـی كـه گونـه
های مروارید ساز را شامل می گردید پراكنش و فراوانی كونه های موغود در سواحل مورد بررسی قرار گرفته
اس .
مواد وروش ها
منطقه مورد بررسي
شناسایی صدف های دو كنه ای و حلزونی غا ب (تزیينی  ،خوراكی و مروارید ساز) در سواحل استان بوشـهر
از منطقه نایهند در محدوده غررافيائی ´ 72° 42عرض شما ی و طول ´ 07° 14شرقی تا سـواحل
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دیلم در ´ 78° 08عرض شما ی و طول ´ 05° 47شرقی مورد بررسی قرار گرف  .در ایـن تحقيـق از
مناطقی كه محل پراكنش كنه های خا ی و صدف زنده محاربوده نمونه برداری گردیـد (شـكل  .)4پـ از
یك بررسی مقدماتی در محدوده غررافيائی فوق از تعدادی ایاتگاه نمونه برداری شد .نمونه بـرداری هـا در
خصوص صدف های محار در سواحل گلاتان ،سواحل او ی (دیر) ،خليج نایهند و سواحل گناوه از شهریور ماه
 4892شروع و تا مرداد ماه  4899ادامه یاف  .مشخصا غررافيائی مناطق نمونه برداری شده توسـط GPS
ته گردید.

شكل  -4مناطق مورد بررسی و نمونه برداری صدف و ایاتگاه های نمونه برداری صدف های محار در سواحل استان بوشهر
()4892-4899

روش نمونه برداري و شناسائي صدف ها
در این تحقيق از صدف های زنده محار در منطقه گناوه درماه های مختلف (شـهریور و اسـنند مـاه ،4892
اردیههش و تير ماه  )4899و در مناطق گلاتان ،او ی و نایهند ،از كنه های خا ی صدف هـر دو مـاه یكهـار
نمونه برداری شده اس (در نایهند به د يل مشكل دسترسی به منطقه فقط در دو مـاه اردیههشـ و تيـر
نمونه برداری انجام شد) .در مناطقی كه كنه های خا ی صدف غمع آوری گردید ،از روش پرتاگ كـوادرا
) ./0×./0( 4(Quadratمتر) در خط موازی ساحل و به شكل زیگـزا اسـتناده گردیـد .پـ از شناسـائی از
روش درصد گيری (خاتمی )4897 ،غه تعيين فراوانی ناهی آنها استناده شد.
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شمارش نمونه های صدف زنده مروارید ساز محار ) (Pinctada radiataدر سـواحل گنـاوه غهـ تخمـين
ذخائر در خطوط موازی از ساحل انجام گردید ) .(King, 2006در این منطقه صدف ها چاـهيده بـه صـخره
های ساحلی و قابل روی بودند و با توغه به تراكم اند و پراكنش نمونه ها از كوادرا fiبه عمل نيامـد.
فاصله هر خط موازی  0متر بود .ميانگين شمارش ها بعنوان تعداد كل در هر بررسی مورد تجزیـه و تحليـل
قرار گرف  .این منطقه به د يل شرایط غزر و مدی تنهادر ایام محدودی از سال قابل بازدید و نمونه بـرداری
بود .در ماه های سرد سال ميزان پایين رفتن آگ كمرر از ماه های گرم سال بود و زمـان غـزر در مـاه هـای
سرد در نيمه شب بود كه امكان شمارش نمونه ها در تاریكی ميار نهود به همين د يل تخمين ذخـائر ایـن
گونه فقط در ماه های شهریور ،اسنند ،اردیههش و تير انجام گرف  .غه تخمين ذخائر گونه هائی كـه بـه
صور زنده مشاهده و نمونه برداری شدند .ابتدا در هر نمونه برداری تعداد صدف ها در هر كوادرا شـمرده
شده و از كل آنها ميانگين گرفته شد .از فرمول زیر غه محاسهه ميانگين استناده ميشود.
X = ∑ x /n

 :∑xتعداد صدف ها در كل كوادرا ها در یك منطقه و  nتعداد كوادرا ها می باشد .این ميانگين به عنوان
پایه ای غه تعيين ميانگين غمعي ها در منطقه بكار گرفته شد .تخمـين كـل ذخيـره ) (Nدر منـاطق
مورد بررسی ،از كل ميانگين های محاسهه شده در مااحتی كه كوادرا ها بكار برده شده اند صور گرف .
در این خصوص  Aكل مااح منطقه پراكنش و  aمااح كوادرا می باشـد .بـا فرمـول زیـر ميـزان N
(تعداد صدف در هر منطقه) محاسهه گردید.
N = (A/a) × ∑ x /n

ميزان خطای استاندارد ) (SEنيز با فرمول زیر محاسهه گردید.
SE = s/√n

ميزان  t0.05از غدول خوانده شد و با ضرگ كردن در  SEه حدود اطمينـان و دقـ ميـانگين بـا 80درصـد
اطمينان محاسهه گردید (خاتمی.)4897 ،
رابطه واباتگی گونه های مختلف صدف به یك منطقه با استناده از معاد ه سورناون و به شـر زیـر انجـام
شده اس ).(Sorensen, 1948
QS = 100 * 2C/A+B
در فرمول فوق  QSواباتگی منطقه ای C ،تعدادگونـه هـای مشـاهده شـده در دو منطقـه A ،تعـداد گونـه

مشاهده شده در منطقه  Aو  Bتعداد گونه مشاهده شده در منطقه  Bمی باشد .در این فرمول نتایج به شر
زیر تعریف شده اس .
QS > 60%
واباتگی بين گونه ای بايار زیاد می باشد
QS = 50-59%
واباتگی بين گونه ای زیاد می باشد
QS = 40-49%
واباتگی بين گونه ای متوسط اس
QS < 40%
واباتگی بين گونه ای بايار كم اس
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نتايج
تنوع گونه های صدف های دو كنه ای(غه مقایاه بهتر از فراوانی ها ،در نتایج درصد گونه های دیگر نيز
اورده شده اس  ).و مروارید ساز (كنه های خا ی) در مناطق پراكنش ،سواحل گلاتان ،نایهند و او ی درایـام
مختلف سال متناو بود .در منطقه گلاتان در اسنند ماه دو گونه صدف محار ) (P. radiataو مروارید ساز
ب طلئی ) (P. maxima jamesonشناسایی گردیدند .در آبان مـاه  ،در همـين منطقـه گونـه ای دیگـر از
صدف های محار ) (P. martensiiشناسائی گردید .در اردیههش ماه گونـه هـای  P. margaritiferaو P.
 martensiiدر این منطقه مشاهده شد و در تير ماه فقط گونه  P. radiataشناسائی گردید .در ایـن منطقـه
بيشترین درصد فراوانی ( 07درصد) را گونه های صدف دو كنه ای  Callista spp.شامل می شد كـه گونـه
غا ب منطقه بود .از ميان گونه های مروارید ساز ،صدف محـار  P. radiataبـيش از  78در صـد گونـه هـای
صدف را در سواحل گلاتان تشكيل می داد (شكل  .)7سایر گونه های مروارید ساز درصد انـدكی (حـدود 7
درصد) از كل گونه های شناسایی شده صدف در منطقه گلاتان را شامل شدند.

Callista spp.

C. callipyga
P. radiata

شكل  - 7فراوانی گونه های مختلف صدف در سواحل گلاتان ،استان بوشهر ()4899-92

در نایهند در اردیههش ماه در صد اندكی از نمونه ها را گونه  P. radiataشامل شد .در تير ماه گونـه هـای
مختلنی از صدف های محار ) )Pinctada spp.دیده شدند .صدف هـای غا ـب منطقـه گونـه هـای صـدف
زیتونی ) (Oliva spp.بود كه  21درصد كل گونه های مورد بررسی را شامل گردیـد .تنـوع و درصـد صـدف
های محار در این منطقه بايار كم بود و در حدود  0درصد نمونه ها را گونه های مختلف كه گونه های محار
( 7درصد) را در بر می گرف  ،شامل شد (شكل .)8
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Oliva spp.
T. lacunosum
Cypraea spp.

شكل  - 8فراوانی گونه های مختلف صدف در سواحل نایهند ،استان بوشهر ()4899-92

در منطقه او ی در اردیههش ماه درصد اندكی (كمتر از  1درصد) از نمونه ها را گونه ها محار،
 P. radiataشامل شد .در تير ماه نيز این گونه در سواحل منطقه شناسائی گردید كه درصد فراوانـی آن از
اردیههش ماه نيز كمتر بود .در این منطقه بيشترین درصد فراوانی را گونه های  Oliva spp.و Callita spp.
هر كدام به ترتيب با  19درصد و  89درصد از نمونه های شناسایی شده را شامل شدند 45 .درصـد تركيـب
نمونه ها را صدف محار تشكيل ميداد(.شكل .)1

Callista spp.
L. papyraceum
P. radiata
Oliva spp.

شكل  - 1فراوانی گونه های مختلف صدف در سواحل او ی ،استان بوشهر ()4899-92

به د يل مشكلتی همچون باال بودن سطح آگ در هنگام غزر كامل و عدم امكان دسترسی به منطقه كـه در
ماه های سرد سال در سواحل گناوه  ،نمونه برداری از صدف محـار بيشـتر در مـاه هـای معتـدل (اسـنند و
اردیههش ) و گرم (تير و شهریور) صور گرف  .كمترین ميزان زی توده در اسنند ماه و در حدود  8قطعـه
صدف در هر  455متر مربع و بيشترین ميزان در تير ماه و در حدود  05/0قطعـه صـدف در هـر  455متـر
مربع تخمين زده شد (غدول  .)4ميانگين تعداد تراكم در طول دوره بررسی  72/7قطعـه بـا انحـراف معيـار
 ±71/7قطعه در  455متر مربع بود.
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غدول  :4ميانگين تراكم( تعداد در 455متر مربع) صدف محار ) (Pinctada radiataدر سواحل گناوه،
آبهای بوشهر ()4892-4899
اردیههش

ماه

شهریور

اسنند

تعداد (ردیف)

8

8

8

ميانگين
(تعداد455/متر مربع)

70

8

48/8

تير

كل

8

47

05/0

72/7 ± 71/7

به طور كلی پراكنش گونه های صدف مروارید ساز محار در سواحل استان بوشـهر در منـاطق نایهنـد ،او ـی
(سواحل دیر) ،گلاتان و گناوه مشاهده گردید (شكل  )0كه درصد فراوانی و ميزان ذخـائر آن در مـاه هـای
مختلف سال متناو بود .نتایج حاصل از معاد ه سورنان واباتگی فونی گونه های مختلـف صـدف محـار
)(Pinctada spp.در مناطق نایهند و سواحل گناوه  72در صد ،سواحل گلاتان و گناوه  18درصد و سواحل
گلاتان و نایهند را  70درصد نشان داد.

شكل  -5مناطق تجمع صدف محار در سواحل استان بوشهر ()7881-88

بحث ونتيجه گيري
سواحل صخره ای گلاتان محل تجمع گونه های مختلف صدف های كا يا ()callista spp.بود كه بيش
از  05درصد از نمونه های مورد بررسی را شامل شدند .صدف مرواریدساز محار در ردیف دوم فراوانـی قـرار
داش  .در سواحل او ی (نزدیك شهرستان دیر) تنوع گونه ای بيشتری دیده شـد 45 .درصـد از گونـه هـای
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شناسائی شده را صدف محار تشكيل می داد كه از نظر فراوانی در ردیف سوم در این منطقه قرار داشـ  .در
این منطقه بيشتر گونه های مشاهده شده در گروه صدف های تزئينی قراردارند .در این خصوص گونـه هـای
صدف زیتونی دارای بيشترین درصد فراوانی اس  .صدف های كا يا ) (Callista spp.نيز درصد بـاالئی از
نمونه های غمع آوری شده را شامل شدند .صدف های كا يا بيشتر در تزئينـا بكـار گرفتـه مـی شـود
(حاين زاده و همكاران .)4828 ،گونه های این صدف در سال های قهل نيز در سواحل بوشهر گزارش شـده
اس (تجلی پور .)4828 ،پراكنش صدف های كا يا در سـواحل اقيـانوس هنـد ،ژاپـن و سـواحل غنـوگ
شرقی اقيانوس آرام نيز گزارش شده اس ) .(Wye, 2003تركيب گونه ای سواحل نایهند عمدتاًازصدف هـای
تزئينی زیتونی (بيش از  25درصد) تشكيل بودو درصد اندكی (كمتر از  0درصد) از نمونه ها را صـدف هـای
محار شامل می شدند.
در تپه های نزدیك ساحل منطقه نایهند كنه های خا ی صدف محار در حنره های درون تپه ها بصور انهوه
دیده شد كه نشان دهنده فراوانی این صدف در ده های گذشته می باشد .در این مناطق موضوع قابل توغـه
یكدس بودن صدف های محار بود .سایر گونه هائی كه هم اكنون در سواحل نایهند مشاهده مـی شـوند در
این تپه ها دیده نشدند .هرچند در سال های قهل فراوانی و ميزان ذخيره و یا تنوع گونه ای در ایـن منطقـه
مورد مطا عه قرار نگرفته اس  ،و ی با شواهد موغود و تجمع فشرده كنه های خا ی صدف در تپه هایی كه با
ساحل فاصله زیادی دارند می توان به این نتيجه رسيد كه در سال های گذشته ذخائر صدف محار گونه های
غا ب منطقه نایهند بوده اس .و ی كه به دالئل تريير شرایط محيطی گونه های دیگـری نظيـر صـدف هـای
زیتونی و ونوس رنگارنگ غایگزین گونه های محار شده اند.
صدف های محار مروارید سازدر سواحل گناوه تنها در محدوده های كه صـخره ای دیـده شـد ودر منـاطق
همجوار علی رغم وغود شرایط زیا محيطی مشابه ،كامل" عاری از صدف محار بـود .در تحقيقـی كـه در
سواحل پاناما در خصوص صدف های مروارید ساز محار انجام شده اس نوسان گونه های محار طی چنـدین
دهه مورد بررسی قرار گرفته اس ) .(Cipriani et al., 2008در این مطا عه صيد بـی رویـه صـدف در سـال
های متمادی عل كاهش ناگهانی ذخائر اعلم گردیده اس  .و ی پ از چندین نوسان در سال  4815صيد
به شد كاهش یافته و علی رغم اقداما انجام گرفته بههودی حاصل نشد .پ از تحقيق در این خصـوص،
نتيجه گيری به عمل امدكه غه بازسازی ذخيره بایاتی باترهای صخره ای احياء شوند (Cipriani et al.,
) .2008هرچند در منطقه نایهند طی چند دهه گذشته بهره برداری از صدف های مروارید ساز انجام نشـده
اس  ،و ی با توغه به اینكه فاكتورهای زیا محيطی نظير شوری ،دما و  pHتقریها" ثاب بوده اس  ،مـی
توان نتيجه گيری نمود كه عومل دیگری باع از بين بردن اكوسياـتم صـدف محـاردر منطقـه گردیـده و
كاهش ذخيره در دریا و در نتيجه كنه های خا ی صدف در ساحل را در پی داشته اس .
نمونه های زنده صدف مروارید ساز قابل دسترس در منطقه مورد بررسی در سواحل گناوه دیده شد .ميـزان
پراكنش صدف ) (Pinctada radiataدر این منطقه بايار محدود بود .این گونه چاـهيده بـه صـخره هـای
ساحلی و در منطقه غزر و مدی دیده شد .در مناطق دیگری از سواحل ایرانی خليج فـارس (بنـدر نخيلـو و
سواحل غزیره الوان) پراكنش این گونه با تراكم بيشتری گزارش شده اس (رامشی و همكاران .)4895 ،.دو
منطقه یاد شده به عنوان مهمترین مناطق تجمع صدف مروارید ساز محار گزارش شده اس  .پـراكنش ایـن
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گونــه در دریــای ســرح ،ســواحل مدیترانــه ،ما ــ  ،یونــان ،تركيــه و دریــای آدریاتيــك گــزارش شــده
اس ) .(Kinzelbach, 1985در این گونه غن نر و مـاده درون یـك صـدف قـرار دارنـد .(Zaouali and
) Zaouali, 1994در سواحل نایهند و گلاتان نيز كنه های خـا ی گونـه هـای دیگـری از غـن Pinctada
مشاهده گردید كه در برخی موارد گونه ها ی آن نيـز شناسـائی شـد )Pinctada , Pinctada martensii
 Pinctada maxima jameson ،margaritiferaدر سواحل گلاتان) .با توغه به سـوابق رونـق صـيد صـدف
های مروارید ساز در ده های گذشته (یاگ و كوپر بوش )4895 ،بنظر می رسد كه محدوده پـراكنش صـدف
های مروارید ساز در سواحل بوشهر بايار گاترده تر از وضعي فعلی بوده اس  .برخی منابع تو يد مرواریـد
در خليج فارس در ده های گذشته را  95درصد كل تو يد غهانی گـزارش نمـوده انـد (Al- Mattar et al.,
 1993).پراكنش این صدف در سواحل بحرین ،قطرو كوی نيز گزارش شده اس ;(Al-Sayed et al., 1993
) .Mohammed, 1994 and Al-Mattar et al., 1993در سواحل مصر مهمترین گونـه صـدف مرواریـد سـاز
صدف محار می باشد كه  00درصد از  2گونه اقتصادی صدف ( 75گونه صدف در این منطقه گـزارش شـده
اس ) را در این منطقه تشكيل می دهد .سن صدف محار بيش از  2سال و زمان تخـم ریـزی ایـن گونـه در
سواحل كانال سوئز در سرتاسر سال ذكر شده اس ) .(Yassien, 1998 and, Yassien et al., 2009در آگ
های ایران زمان تخم ریزی این گونـه در یـك دوره طـوالنی از اردیههشـ تـا مهرمـاه گـزارش شـده اسـ
(غهانگرد.)4820 ،
بر اساس این تحقيق صدف مروارید ساز محار در سواحل گناوه از نظر فراوانـی ،تـراكم و محـدوده پـراكنش
وضعي مناسهی ندارد .محدوده پراكنش این گونه كمتر از یك كيلومتر بود  .فراوانی این گونه در مـاه هـای
گرم سال اس  .هرچند امكان نمونه برداری در ماه های سرد سال مقدور نشد و ی تعداد اند نمونـه هـا در
اسنند ماه ( 4یا  7ماه بعد از سردترین ایام سال در منطقه مورد بررسی) ،می تواند نشان دهنده ميـزان كـم
تراكم صدف در ماه های سرد سال باشد .در مناطق دیگری از غهان كه دارای وضـعي آگ و هـوائی مشـابه
خليج فارس می باشند .تراكم این گونه و گونه های مشابه تخمين زده شده اس  .در سواحل مصر ميـانگين
تراكم این گونه  407/1صدف در متـر مربـع ) ،(Yassien et al., 2009در سـواحل هنـد در گونـه ای دیگـر
) ./7 (Pinctadt margatiferaتا  7صدف در متر مربـع ) ، (Alagarswami, 1983در غزائـر كـو  1تـا 0
صدف در  455متر مربع ) ، (Sims, 1992و در سواحل پو ی نزینيای فراناه  ./7تـا  4صـدف در متـر مربـع
) ،(Zanini and Salt, 2000تخمين زده شده اس  .چنانچه مشاهده می گردد وضعي ذخائر این گونه صدف
ها در مناطق مختلف متناو بوده و در برخی مناطق تقریها" مشابه سواحل گناوه می باشد .در سواحل مصر
نيز پ از حناظ از نوزادگاه ها و نمونه های با غ در یك دوره زمانی وضعي ذخيره بههود یافته اسـ  .بـا
توغه به وضعي خوگ صدف های مروارید ساز در گذشته در منطقه خليج فارس می تـوان بـه ایـن نتيجـه
رسيد كه عامل و یا عواملی باعث كاهش این آبزی ارزشمند در منطقه گردیده اس  .بطور كلی موضوع اصلی
دراین خصوص كم بودن تراكم این گونه نهوده بلكه محدودی مااح پراكنش این آبزی مائله اصلی مـی
باشد .بر اساس نتایج حاصل از معاد ه سورنان واباتگی فونی در مناطق پـراكنش صـدف هـای محـار نيـز
بايار كم اس و فقط در سواحل گناوه و گلاتان در حد متوسط تعيين گردید.
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در محل زیا صدف محار گونه هائی از غلهـك هـای قهـوه ای  Sargassum sp.و  Padina sp.نيـز روی
مناطق صخره ای را پوشانده بودند .در برخی منابع محل زیا این آبزی را در سواحل كم عمق و پوشيده از
غلهك گزارش نموده اند ) .(Zaouali and Zaouali, 1994در این گونه رشد گنادها تح تاثير دما بوده و ی
رشد صدف در شوریهای كمتر بيشتر اس  .در سواحل مصر صدف محار بترتيب در مناطق پوشـيده از علـف
های دریائی و غلهك ها و در اعمـاق  1-0متـر بيشـترین فراوانـی را دارد ) .(Yassien et al., 2009منـاطق
شنی-گلی فقيرترین سواحل از نظر پراكنش این گونه می باشد .این گزارش این گونه را یكی از صدف هـای
اقتصادی غه تكرير و پرورش به د يل ميزان باروری باال معرفی نموده اس  .در سواحل قطر گزارش شـده
اس كه  80درصد صدف های مروارید ساز را صدف محار تشكيل می دهـد .(Mohammed and Yassien,
) 2003در تحقيق دیگری در همين منطقه محل زیا این گونه منـاطق پوشـيده از غلهـك و علـف هـای
دریائی گزارش شده اس ) .(Khayat. and Al-Mohamadi, 2006در سواحل گناوه صـدف محـار فقـط در
مناطقی دیده شد كه غلهك سارگاسوم و پادینا نيز وغود دارد .در مناطق مجاور كه باف باتر ساحل مشابه
با منطقه مجاور و ی بدون غلهك بود صدف محار نيز وغود نداش  .از بـين رفـتن اكوسياـتم ایـن گونـه و
محدوده پراكنش غلهك ها را می توان از دالئل محدودی پراكنش و كاهش ذخائر صدف محار دانا .
تشكر و قدردانی
از سازمانها و افراد زیر كه در غه اغرای پروژه یاری رسانده ا ند تشكر و قدردانی می گردد.
این تحقيق با حمای ما ی اداره كل شيل استان بوشهر به اغرا گذاشته شد كه موغـب تشـكر و قـدردانی
مجری پروژه می باشد .از ریاس محترم موساه تحقيقا شيل ایران و معاونين تحقيقاتی و برنامه ریزی و
همچنين و همكاران بخش اكو وژی موساه كه در تصویب و اغرای پروژه اینجانب را یاری نمودند .ریاس و
معاونين تحقيقاتی و ما ی-اداری پژوهشكده ميگوی گشور كه در انجام كارهـای عمليـاتی پـروژه ماـاعد
نمودند .آقایان فرح انصاری ،رسول غلم نژاد و رسول حاغی زاده كه از ابتدای گشـ هـای عمليـاتی پـروژه
شرك داشته و تا پایان مجری پروژه را یاری نمودند.
منابع
احتشامی ،ف . 4827 .ارتهاط بين موغودا مزاحم و عمق مزرعه صدف مروارید ساز در قام شما ی
خليج فارس .ایاتگاه تحقيقا شيلتی نرمتنان خليج فارس،بندر نگه،ایران.
افلكی ،ا ،4809 .آزمایشگاه مكانيك خا  ،انتشارا علم و صنع  ،445تهران ،ص .15 – 10
اردالن ،آ .4827 .شناسائی و بررسی پراكنش دو كنه ایها ی مناطق غزر و مدی در خليج چابهار .پایان نامه
دكتری ،دانشگاه آزاد اسلمی .واحد علوم تحقيقا ،تهران،ایران.
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تجلی پور ،م .4828 .بررسی تكميلی سياتماتيك و انتشار نرمتنان سواحل ایرانی خليج فارس .انتشارا
خيهر،تهران،ایران.
رامشی ،. ،اغل ی خانقاه ،. ،روحانی . ،و یاوری ،و .4895 .مقایاه سه منطقه الوان ،هندورابی و دو
بركه غه احداث مزارع پرورشی صدف محار  . Pinctada radiataگزارش نهائی .موساه تحقيقا شيل
ایران،ایران.
روستائيان ،پ .4827 .غمع آوری و پرورش مقدماتی صدفچه  Saccostrea cucullataدر ناحيه بندر نگه.
ایاتگاه تحقيقا شيلتی نرمتنان خليج فارس ،بندر نگه،ایران.
روستائيان ،پ .4821 .بررسی مقدماتی غمع آوری اسپا صدف خوراكی  Saccostrea cucullataدر
آبهای ساحلی بندر نگه  .بو تن علمی شيل ایران ،شماره .74-70 :1
غهانگرد ،ع .ص .4821 .پرورش مروارید در آبهای ساحلی بندر نگه .ایاتگاه تحقيقا
خليج فارس،بندر نگه،ایران.

شيلتی نرمتنان

غهانگرد ،ع .ص .4820 .بررسی صيد صدف مروارید ساز  Pinctadt radiateدر صيدگاه های بندر مقام و
نخيلو .ایاتگاه تحقيقا شيلتی نرمتنان خليج فارس،بندر نگه ،ایران.
حاين زاده صحافی ،ه ، .دقوقی ،گ و رامشی .4828 . ،اطل
شيل ایران،تهران ،ایران.

نرمتنان خليج فارس .موساه تحقيقا

خاتمی ،س.ه. 4897.آزمون های آماری در علوم زیاتی .سازمان حناظ محيط زیا ،تهران ،ایران.
ساوه درودی ،م .4827 .بررسی ميزان آ ودگی و چگونگی آسيب های وارده به پوسته صدف ب سياه در اثر
تهاغم صدف حنار از غن  .Clionaایاتگاه تحقيقا شيلتی نرمتنان خليج فارس،بندر نگه ،ایران.
ساوه درودی ،م .4828 .بررسی آ ودگيهای صدفهای مروارید ساز به موغودا
شما ی خليج فارس .ایاتگاه تحقيقا شيلتی نرمتنان خليج فارس 40 .صنحه.
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