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زيست شناسي توليد مثل صدف دسته چاقويي
Solen roseomaculatus  (Pilsbry ،1901)

در سواحل شمالي خليج فارس

چكيده
sصدف دسته چاقويي با نام علمي Solen roseomaculatus يكي از گونه هاي دوكفه اي ها در خليج فارس و درياي عمان مي باشد.
اين نرم تن با تراكم قابل مالحظه اي در بسـترهاي گلي شـني سواحل شرقي استان هرمزگان يافت مي شود. زمان بلوغ و تخم  ريزي
اين گونه از طريق مطالعات ماكروسـكوپي و بررسـي شـاخص وزني ( وزن خشـك به وزن تر بدن) تعيين گرديد. نمونه برداري به
صورت ماهانه و طي ۱۴ ماه از سال ۱۳۷۹ انجام گرديده و طول قدامي - خلفي (APM)، طول پشتي - شكمي (DVM) و وزن (وزن
كل، وزن تر توده احشـايي، وزن خشـك توده احشايي) مورد اندازه گيري قرار گرفت. ميانگين طول قدامي خلفي ۶ ± ۷۲ ميلي متر
(بزرگترين نمونه ۱۱۲ ميلي متر و كوچكترين نمونه ۱۶ ميلي متر)، ميانگين طول پشـتي- شـكمي ۰/۴ ± ۸ ميلي متر (بزرگترين ۱۳
ميليمتـر و كوچكتريـن ۲/۳ ميليمتر) تعيين گرديد.ميانگين وزن كل آن ۱۱±۶۸ گرم اندازه گيري شـد. نتايج حاصل از مطالعات در
سـطح ماكروسـكوپي گناد و برر سـي  نسـبت وزن خشـك به تر بدن در جامعه بيانگر وجود دوره تخم ريزي از اوايل بهار تا اواخر
تابستان بوده به طوري كه اواسط خرداد ماه اوج تخم ريزي و روند آن تا شهريور ماه ادامه دارد و سپس تخمدانها شروع به بازسازي
مجدد نموده لكن در آبانماه نيز تخم ريزي كوتاه مدت ديگري قابل مشاهده است. گناد در اين صدف به صورت طولي در ميان اليه
بيرونـي ( فيبـري عضالني) و بخش صفاقي دروني بر روي دسـتگاه گوارش قرارگرفته و حاوي تعداد زيادي از سـاكولهاي تخمداني
و بيضوي اسـت. نسـبت جنسي (نسـبت نربه ماده ) در طول سـال اختالف معني داري را در گروههاي طولي مختلف نشان نداده و
۱ محاسـبه شـد ( df=۱ و۰/۰۵=  و X۲=۱/۷) . طول حصول بلوغ در اين جامعه، براي نرها ۴۶ ميليمتر و براي (F) : ۱/۱ (M)معادل

ماده ها ۵۱ ميليمترتعيين گرديد.

.Solen roseomaculatus ،كلمات كليدي: توليدمثل ، دوكفه اي، خليج فارس
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Reproductive biology of razor clam solen roseomaculatus (Pilsbry,1901) in north Persian Gulf

By:Homayoun Hosseinzadeh Iranian Fisheries Research Organization
Razor clam Solen roseomaculatus has an abundant frequency in east coast of the Hormozgan province (North Persian

Gulf). Maturation and spawning were recorded according to macroscopic and weight index evidences. Samples of 

razor clam were captured monthly (14 months) during 2001 and 2002 . Anterior posterior measurement (APM) and 

dorsoventral measurements (PVM) were recorded and total weight and visceral mass weight were measured for each

specimens. Was  72±6 and APM was 8 ±0.4 for all samples . Mean total weight was about 68 ±11. Results revealed that 

spawning time was take place during Autumn and Summer with peak in June. Longitudinal ovaries were covered by

muscular fibers and over the alimentary canal . Sex ratio was about 1 (F) :1.1(M) during the sampling period (X2 = 1.7 

oc= o.os/df = i). Length of first maturity were recorded as 46 and 51 for males and females respectively.

Key words: Reproduction, persian Gulf, Solen roseomaculatus.
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مواد و روشها
ــزگان در فاصله ۱۵ ــتان هرم ــرقي اس ــواحل ش ــه برداري از س نمون
ــدر كالهي به مدت ۱۴ ــواحل منطقه بن ــرق بندرعباس و س كيلومتري ش
ــه طول انجاميد. نمونه ها ــال ۱۳۸۰ ب ماه از خرداد ماه ۱۳۷۹ تا مرداد س
ــيمهاي خاص كه به درون سوراخ ( توسط سيفون ــتفاده از س از طريق اس
ــود صدفها را ــده و با خ ــده) وارد ش ــتر ايجاد ش اين دو كفه اي ها در بس
ــدن اندازه گيري مي ــت و ابعاد طولي و وزن ب ــاختند، برداش خارج مي س
ــگاه مورد ــو در آزمايش ــد. جمعًا ۷۲۰ عدد صدف پس از صيد و شستش ش
ــكمي صدف( به ــتي تا لبه ش ــرار گرفته و فاصله بين لبة پش ــري ق بيومت
Dorsoventral) و Measurment=DVM ــكمي عنوان طولي پشتي ش
ــين تا لبه پسين صدف (به عنوان طول قدامي - خلفي فاصله بين لبه پيش
Anteriorpsterior) بوسيله كوليس با دقت ۰/۱ Measurment= APM

ــس از قرار گرفتن ــكل ۱). وزن بدن پ ــد (۱۵)( ش ميليمتر اندازه گيري ش
ــه آب اضافي حبس ــه منظور تخلي ــك كن ( ب ــا بر روي كاغذ خش صدفه
ــدود ۰/۰۱ گرم) مورد ــتفاده از ترازوي دقيق ( در ح ــده در بدن) با اس ش
ــدازه گيري قرار گرفت. براي تعيين خصوصيات توليدمثلي صدف، ضمن ان
ــاس خصوصيات ــي بر اس ــريح اندامها و تعيين موقعيت و مرحله جنس تش
ــده مبادرت ــته بندي صدف هاي نمونه برداري ش ــري گنادها، به دس ظاه
ــتجات طولي و بر و به اين منظور ( ۴۰ صدف درهر ماه) صدف ها در دس
ــاي طولي ۱۰ ــدند( در گروه ه ــاس طول قدامي خلفي طبقه بندي ش اس
ميلي متري). در هر دسته طولي، وزن با استفاده از ترازوي حساس( ۰/۰۱
ــن رابطه وزن كل بدن و وزن ــورد اندازه گيري قرار گرفته و در اي ــرم) م گ
ــك توده احشايي، ــد. براي تعيين وزن خش ــايي اندازه گيري ش توده احش
ــايي نمونه ها پس از توزين، بداخل ظرف آلومينيومي ( به همراه بافت احش
ــن حالت بافت ــد. در اي ــن) ريخته و حرارت داده ش ــه اي و ش ميله شيش
ــود. هنگامي كه ــت مي دهد و وزن آن كم مي ش بتدريج آب خود را از دس
ــد به منزله ــاعت به هم نزديك ش وزن دو توزين متوالي به فاصله هر ۲ س
ــدم وجود آب در بافت بوده و لذا اختالف توزين هاي متوالي ( به فواصل ع
ــيدن به اعداد نزديك به هم و حصول نتايج يكسان مورد ــاعت) تا رس ۲ س

ارزيابي قرار گرفت(۱۸).
از ــترش  ــه الم گس از تهي ــتفاده  ــا اس ب ــادي  ــل گن ــن مراح تعيي
ــكوپ نوري ــتقيم در زير ميكروس ــاهده مس محتويات بافت گنادها و مش
ــتفاده از روش ــن گنادها نيز با اس ــت (۲۲). مراحل تكوي ــورت پذيرف ص

ــمير از گنادها انجام گرفت. ــكوپيك (۴) و تهيه اس ماكروس
ــك بدن به ــبت وزن تر به وزن خش براي تعيين زمان تخم ريزي نس
ــد (۱۷). ــاخص تعيين كننده زمان تخم ريزي به كار گرفته ش عنوان ش
ــاي مختلف ــر و ماده در ماهه ــي نيز تعداد ن ــبت جنس ــراي تعيين نس ب
ــتفاده از آزمون مربع كاي مورد ارزيابي ــمارش قرار گرفته با اس مورد ش
ــه اي تعداد ۵۶۰ ــدازه بلوغ در اين دوكف ــبة ان ــرار گرفت. براي محاس ق
ــي ۵ ميلي متري ــاده در گروه هاي طول ــه تفكيك نر و م ــدد صدف ب ع
ــي تعيين گرديد. ــي در هر گروه طول ــروه بندي و درصد مرحله جنس گ
ــده به عنوان صدف ــه وارد مرحله ميانه فعاليت گنادي ش ــي ك صدف هاي
ــبات آماري از نرم افزارهاي ــدند. جهت محاس هاي بالغ در نظر گرفته ش
و Duncan و ANOVA ــاري ــاي آم ــون ه Exell, Statistica و آزم

ــتفاده گرديد. آزمون مربع كاي (X۲) اس

مقدمه
نرم تنان از جمله بي مهرگان ارزشمند و بعضًا تجارتي در درياها و
ــها محسوب مي شوند. خليج فارس از نظر تنوع نرم تنان و بويژه اقيانوس

دوكفه اي ها از پتانسيل قابل مالحظه اي برخوردار است.
مطالعات متعدد انجام شده بر روي نرم تنان خليج فارس، حاكي از
ــد (۶). صدف وجود گونه هاي با ارزش اقتصادي در اين منطقه مي باش
متعلق به خانواده Solen roseomaculatusــته چاقويي با نام علمي sدس
ــت. ــمند اقتصادي در منطقه اس Solenidae و يكي از گونه هاي ارزش

اين گونه هم در جهت مصارف انساني و هم به عنوان غذا در امر تكثير
ــتفاده قرار مي گيرد. لذا بررسي بيولوژي توليد و پرورش ميگو مورد اس
ــت ذخاير، كه در امر تكثير ــن دو كفه اي نه تنها در امر مديري ــل اي مث
ــتفاده مي باشد. حسين زاده و همكاران در و پرورش آبزيان نيز قابل اس
ــال ۱۳۷۹ در زمينه شناسايي و پراكنش اين گونه در سواحل ايراني س
خليج فارس گزارش ارائه نمودند. در عين حال گونه هاي ديگر شناسايي
ــط محققين در سواحل خليج فارس و درياي ــده از اين خانواده توس ش
عمان گزارش شده است (۱۰،۶،۵،۲). اين دو كفه اي در اعماق ۱۵تا۲۰
ــده و آب حاوي مواد ــني - گلي يافت ش ــانتيمتري در بسترهاي ش س
ــي را به درون بدن هدايت مي كند. با وجود اينكه در خصوص اين غذاي
گونه تاكنون هيچ گونه مطالع هاي در منطقه شمال خليج فارس صورت
ــت لكن مطالعات انجام گرفته روي بيولوژي تغذيه و توليد نپذيرفته اس
مثل دو كفه اي ها در خليج فارس عمدتًا معطوف به گونه هاي مرواريد
ــاز محار ــوري كه بيولوژي توليد مثل صدف مرواريد س ــاز بوده به ط س
Pinctada fucata در استان هرمزگان (۴)، نقش هيدروكربورهاي نفتي
.(۸) Pinctada fucata بر فيزيولوژي توليد مثل صدف مرواريدساز محارa
تأثير فولينگزدايي بر روي رشد صدف محار در فصل زمستان (۹) ارتباط
ــاز (۱) و برخي بين موجودات مزاحم و عمق مزرعه صدفهاي مرواريدس
مطالعات نيز بر روي صدفهاي خوراكي تاكيد داشته اند. نسبت جنسي
Saccostera cucullata ــتر صخره اي ــن بلوغ اويس و طول در اولين س
ــه چابهار ــال ۱۳۷۹ در منطق ــجع اردالن و همكارن در س ــط اش توس
ــط ــد. بيولوژي توليدمثل صدف خوراكي S. cucullata توس aگزارش ش
ــواحل كوهين از توابع بندرلنگه ارائه ــتائيان در سال ۱۹۹۴ در س روس
گرديد(۲۲). از ديگر مطالعات انجام شده در خصوص بيولوژي توليدمثل
صدفها در سواحل ايراني خليج فارس مي توان به بررسي بيولوژي توليد
ــاره نمود.مطالعات انجام (۷) اش Pitar prora ــدف خوراكي aمثل ص
ــامل ــده بر روي گونه هاي مختلف متعلق به خانواده Solenidae ش eش

ــاحلي مالزي (۱۳)، القاء تخمريزي S. regularis در مناطق س sپراكنش
ــگاه (۲۶)، مطالعات S. brevis در آزمايش ــد الروها در دو كفهاي و رش
ــتولوژيك روي گامتوژنز توليدمثليS.strictus (۱۶) و بررسي رشد sهيس
Park در سال k و Hong g در سواحل كشور كره توسط S. strictus sصدف
۱۹۹۴ بوده است(۱۷). با توجه به اهميت اين گونه در تكثير و پرورش
ميگو به عنوان غذاي مولدين و همچنين اهميت زيستي در چرخه هاي
ــناخت بيولوژي توليد مثل صدف غذايي طبيعي، اين تحقيق با هدف ش
دسته چاقويي و تعيين زمان تخم ريزي و برخي از ويژگي هاي گنادها

در سواحل خليج فارس صورت پذيرفته است.
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نتايج
نتايج حاصل از مطالعه طولي در اين دوكفه اي نشان مي دهد كه رابطه
همبستگي قابل توجهي بين طول پشتي- شكمي (DVM) و طول قدامي -
خلفي (APM) وجود دارد (r۲= ۰/۸۶) كه در اين رابطه مدل خطي حاصله
ــد. ميانگين طول ــت آم APM = ۲/۵۹ +۰/۳۸M بدس (DVM) ــورت ــه ص ب
ــي خلفي ۶±۷۲ ميليمتر ( بزرگترين ۱۱۲ ميلي متر و كوچكترين ۱۶ قدام
ميلي متر ) و ميانگين طول پشتي شكمي( ۴/۰۴ ± ۸ ميلي متر) بزرگترين
ــن ۲/۳ ميلي مترتعيين گرديد. ميانگين وزن كل دوكفه اي ۱۳ و كوچكتري

ها ۱۱± ۶۸ گرم اندازه گيري شد.
جنسيت در نرها و ماده ها در مراحل ابتدايي بلوغ با شكل ظاهري قابل
ــخيص نبوده و فقط با تهيه اسمير از بافت گناد و مطالعه ميكروسكوپي تش
ــكل ــكل تخمدان و بيضه ها در اين دوكفه اي با ش ــخيص بود. ش قابل تش
عمومي گنادهاي ساير دوكفه اي ها تفاوت اندكي دارد و اين موضوع بخاطر
ــترهاي شني و گلي مي باشد. ــيدگي بدن و تطابق موجود در عمق بس كش
ــتگاه گوارش ــش نازكي از فيبر عضالني بخش اعظم دس گنادها در زير پوش
ــيده و در مرحله بلوغ و هپاتوپانكراس را فرا گرفته اند. تخمدان بصورت كش
به صورت كامًال بر جسته تمامي توده احشايي را كه شامل معده، پيچ روده
ــاند. در اين حالت رنگ تخمدان زرد رنگ ــت، مي پوش و هپاتوپانكراس اس
ــفيد مي باشد. در مراحل نابالغ تخمدان به صورت و رنگ بيضه ها كرم و س
ــكل بر روي ناحيه احشايي در سطح ــفيد و كرم رنگ بيضي ش يك توده س
ــت. در مرحله تخم ريزي، تخمدان و بيضه به ــكمي قابل مشاهده اس لبه ش
صورت كامل تمام فضاي احشايي را پوشانده و البالي تمام اعضاء بدن به جز
ــيفون ها را فراگرفته است ( در پاي عضالني بزرگ و بخش هاي انتهايي س
ــيال در جنس ماده اين مرحله برش تخمدان همراه با خروج فوليكولهاي س
ــبت جنسي ــت ). در طول مطالعه ۷۲۰ عدد صدف به منظور تعيين نس اس
ــي شد كه در مجموع تعداد نرها ۳۵۲ عدد و تعداد ماده ها ۳۶۸ عدد بررس

تعيين گرديد.
ــد  ــي در طول ماهها مختلف تعيين ش ــبت جنس همچنين فراواني نس
ــبت نر به ماده) در طول  ــبت جنسي ( نس ــكل۲) كه در اين رابطه نس ( ش
۱ بوده و اختالف معني داري را در مجموع نشان  (M):۱/۱ (F)ــال معادل س
ــاس گروههاي طولي ۱۰  ــي دهد (df=۱وa=۰/۰۵ وX۲=۱/۷)لكن بر اس ffنم

ــان دهنده وجود تعداد باالتر نرها  ــي نش ــبت جنس ــي نس ميليمتري بررس
ــا ۶۹-۶۰ مي  ــي(APM) ۲۹-۲۰ ت ــا در گروههاي طول ــبت به مادهه نس

 .(X۲=۴/۳و a=۰/۰۵وdf=۱)باشدff

 ۱ (F):۱/۴ (M) ــي ــبت جنس همچنين در گروه طولي ۶۹-۶۰ نيز نس
ــت آمده بيانگر وجود اختالف معني دار به نفع نرها در اين گروه طولي  بدس
ffاست(df=۱وa=۰/۰۵ وX۲=۴/۱)اين نسبت در ساير گروه هاي طولي باالتر، 

اختالف معني دار را به نفع ماده ها از خود نشان داد (شكل ۳).
بررسي شاخص وزني ( وزن خشك به تر بدن ) در طول ماههاي مختلف 
بيانگر شروع كاهش اين نسبت از ابتداي فصل بهار بوده (۰/۰۳±۰/۲۸) و از 
خرداد الي تير ماه، بيشترين كاهش را از خود نشان مي دهد (۰/۰۲ ۰/۲۴± 
ــاه ادامه يافته (۰/۰۱±۰/۱۱) و  ــهريور م تا ۰/۰۳±۰/۱۲). روند كاهش تا ش
ــات تا پايان اسفند ماه رو به افزايش مي گذارد  ــپس بتدريج با برخي نوس س
ــك به تر  ــبت وزن خش ــان ماه كاهش مختصري در نس (۰/۴±۰/۲۲). در آب
ــكل ۴). نتايج حاصل از آزمون  ــاهده مي شود ( ش بدن(۰/۰۲ ±۰/۱۶) مش
ــك  ــبت وزن خش آناليز و اريانس نيز بيانگر وجود اختالف معني دار در نس
ــال بوده و كاهش معني دار در فاصله زماني خرداد تا  به تر بدن در طول س

.(p(( شهريور ماه توسط آزمون دانكن مورد تاييد قرار گرفت. (۰/۰۰۱>
ــت آمده از مطالعه ماكروسكوپيك و بررسي اسمير تخمدان  نتايج بدس
ــي بوده كه در  ــن دو كفه اي نيز بيانگر وجود ۵ مرحله جنس ــه در اي و بيض
ــخص مي باشد  مرحلهI غيرفعال يا غير تمايز يافته گناد كامًال نازك و نامش
Ii در حال بلوغ كه در آن گنادها بخش اعظم  ــا بهمن)، مرحله ــاه ت i(از دي م

ــانده ولي  ــايي را پوش توده احش
ــده و مطالعه  ــمير تهيه ش در اس
ميكروسكوپ نوري، تعداد بسيار 
ــپرماتوزوئيد فعال و يا  اندكي اس
ــكل ديده مي  تخمك گالبي ش
ــا خرداد  ــن ماه ت ــود ( از بهم ش
Ii بالغ كه در آن  ــه ماه ). مرحل
ــا زرد پررنگ و بيضه  تخمدان ه
كرم و سفيد است. در اين حالت 
ــهاي مختلف  ــًال بخش گناد كام
ــيفون  ــا و انتهاي س بدن بجز پ
ــانده است. در مطالعه  ها را پوش
ــكوپي اسمير تهيه شده  ميكروس
ــال بوده  ــيار فع ــا بس ــپرم ه اس
ــكل به  و تخمك هاي گالبي ش
صورت متراكم و به هم چسبيده 
ــاهده اند ( از فروردين  قابل مش
تخم  IV ــاه ). در مرحله تا تيرم
ــا بالفاصله پس از  ريزي: گناده

Solen roseomaculatus شكل ۱- دو كفه اي

زيست شناسي توليدمثل صدف  ...



شماره ۶۲، بهار ۱۳۸۳

پژوهش و سازندگي

ــامل  ــده و محتواي آنها كه ش باز كردن كفه هاي دوكفه اي از يكديگر پاره ش
ــاكولهاي تخمداني و بيضوي است، به صورت ترشحات كرم  تعداد زيادي س
ــفيد در بدن جاري مي گردد. در اين حالت مطالعه اسمير نشان دهنده  و س
اسپرماتوزوئيدهاي بسيار فعال در جنس نر و تخمك هاي بيضوي در جنس 
V تخليه شده گنادها  ــد( خرداد ماه تا شهريور ماه). در مرحله Vماده مي باش

ــده فقط تعداد اندكي  ــمير تهيه ش به حالت چروك خورده درآمده و در اس
ــت( از تيرماه تا مهرماه و تعدادي نيز  ــاهده اس گامتهاي نر و ماده قابل مش

در آذرماه).
ــغ در جنس ماده، تعداد ۳۴۹  ــراي تعيين كوچكترين اندازه صدف بال ب
ــاس گروه طولي ۵ ميلي متري گروه بندي شده بودند  عدد صدف كه بر اس
ــي درصد بندي شده ( جدول ۱) و اندازه ۵۰-۴۶ كه  بر مبناي مراحل جنس
II جنسي رسيده بود مبناي اندازه بلوغ فردي  در آن اولين نمونه به مرحله

قرار گرفت.
ــماره۱، نشان مي دهد كه تمام ماده هاي زير  نتايج حاصل از جدول ش
ــي بسر مي برند(۱۰۰ درصد) و  ۴۶ ميليمتر (APM) در مرحله نابالغ جنس
Ii) در جامعه  از طول ۴۶ ميلي متر به بعد نمونه هاي در حال بلوغ( مرحله
ــوند. در جنس نر اين اندازه ( شروع بلوغ) معادل ۳۵ ميلي متر  ديده مي ش
LM) با در نظر  تعيين گرديد. طول بلوغ جامعه در جنسهاي نر و ماده (۵۰
ــا قابليت باروري در  ــي به عنوان افراد بالغ ب IV جنس V و III ــن مراحل Iگرفت

ــاي طولي مراحل بلوغ ( جمع درصد  ــم نمودار فراواني گروه ه جامعه با رس

ــيم خط عمود از V و IV ) در هر جنس و ترس III مراحل
ــده به ــيم ش محل تالقي فراواني ۰ درصد با نمودار ترس
ــت آمد ( اشكال ۵ و ۶ ) كه در اين ارتباط طولي كه دس
(۵۰LM) ــوند ــد افراد جامعه بالغ مي ش در آن۵۰ درص
ــا ۵۱ ميلي متر ــا ۴۶ ميليمتر و براي ماده ه ــراي نره ب

محاسبه گرديد.
بحث

در دو كفه اي ها، تنوع قابل مالحظه اي از ساختارهاي
ــكال آناتوميك متفاوت وجود دارد لكن توليد مثلي با اش
ــتگاه توليدمثلي به ــا از الگوي كلي وجود دس عمده آنه
ــتگاه ــورت جفت كه در كنار ( معموًال در اطراف) دس ص
گوارش قرار دارند تبعيت مي كنند. در عين حال دستگاه
هاي توليدمثلي از نظر آناتوميك و همچنين محل خروج
ــي نر ــا تفاوتهايي پيدا كرده اند (۲۰). غدد جنس گامته
ــه اي Solen roseomaculatus با الگوي و ماده در دوكف
ــاختاري و چه ــي گنادها در دوكفه ايها چه از نظر س كل
ــود تفاوت ــت دارد. با اين وج ــد بلوغ مطابق ــر رون از نظ
ــدك در نحوه قرار گرفتن گناد در مراحل ابتدايي بلوغ ان
ــدن بدن دو كفه اي در ــي از كشيده ش (مرحله II) ناش
ــتردگي توده طول محورقدامي - خلفي و به تبع آن گس
ــايي در طول اين محور و قرار گرفتن گنادها در لبه احش
شكمي به صورت توده اي كرم رنگ مي باشد.ساختمان
ــواحل كشور S.strictis از س ــابه توليدمثلي در گونه sمش

كره گزارش شده است (۱۶).
ــده در پژوهش اخير، ــات انجام ش ــاس مطالع بر اس
ــن طول ــه اي S.roseomaculatus داراي ميانگي sدوكف
ــتوانهاي بودن بدن و وجود پاي ــي -خلفي (۶±۷۲ ميليمتر) بوده و اس قدام
ــد، حاكي از توانايي جانور در ــيفون هاي بلن عضالني قوي در نقطه مقابل س
ــه اي عمدتًا در منطقه ــت. اين دوكف ــتر و نفوذ به اعماق زمين اس ــر بس حف
ــي تواند توليدمثل ــود كه م ــاحل يافت مي ش ــزر و مدي و نزديك به س ج
ــوري و ... نمايد. تأثير ــر از عوامل اكولوژيك نظير دما،نور، ش ــدف را متاث ص
ــت محيطي بر الگوهاي توليدمثلي دوكفه اي ها توسط بسياري از عوامل زيس
محققين گزارش شده است.(۲۰،۱۹،۱۲) در اين ميان تأثير درجه حرارت و
ــوري بيش از هر عامل ديگر مورد توجه قرار گرفته و اثر آن بر توليدمثل ش
ــت (۱۱). اين رابطه در خصوص دوكفه اي ــيده اس دوكفه اي به اثبات رس
ــوبات و پراكنش دوكفه اي در كنار ــن اندازه ذرات رس Solen arcuatus بي
ــت(۲۷). با توجه به اينكه ــاير پارامترهاي اكولوژيك به اثبات رسيده اس س
ــت نموده و به گونه مورد تحقيق در اين پژوهش در مناطق جز و مدي زيس
شدت تحت تأثير درجه حرارت قرار ميگيرد لذا بنظر مي رسد كه مهمترين
ــر در تعيين زمان تخم ريزي و فعاليت هاي توليدمثلي در اين دوكفه پارامت
ــد. ( به طور متوسط روزانه ۲ بار اين صدفها در معرض تغييرات اي دما باش

درجه حرارت ناشي از بروز جزر و مد درساحل قرار مي گيرند).
ــانات و تأثير عوامل زيست محيطي نظير دما و شوري بر اين گونه نوس
ــاي متعلق به جنس Solen در ــد توليدمثلي و تغذيه اي دو كفه اي ه nرون

پژوهشهاي مختلف به اثبات رسيده است(۲۵،۲۴).

درصد مراحل
بلوغ

I II III IV V
گروه طولي تعداد

۳۶-۴۰ ۸ ۱۰۰
۴۱-۴۵ ۱۷ ۱۰۰
۴۶-۵۰ ۲۱ ۶۳ ۳۷
۵۱-۵۵ ۲۳ ۴۱ ۳۴ ۲۵
۵۶-۶۰ ۲۹ ۳۷ ۲۵ ۲۵ ۱۳
۶۱-۶۵ ۳۲ ۳۳ ۲۳ ۲۶ ۱۸
۶۶-۷۰ ۲۶ ۲۱ ۲۰ ۳۹ ۲۰
۷۱-۷۵ ۳۱ ۱۴ ۳۱ ۲۷ ۲۰ ۸
۷۶-۸۰ ۳۴ ۱۲ ۳۰ ۳۲ ۱۶ ۱۰
۸۱-۸۵ ۳۰ ۱۱ ۲۶ ۳۱ ۱۵ ۱۷
۸۶-۹۰ ۲۷ ۶ ۱۶ ۳۷ ۳۷ ۴
۹۱-۹۵ ۲۲ ۱ ۱۷ ۳۶ ۴۳ ۳
۹۶-۱۰۰ ۱۹ ۲۹ ۲۶ ۳۸ ۷

۱۰۱-۱۰۵ ۱۷ ۳۱ ۲۲ ۳۶ ۱۱
۱۰۶-۱۱۰ ۱۱ ۲۷ ۳۵ ۲۹ ۹
۱۱۱-۱۱۵ ۴ ۳۶ ۴۱ ۳۳

جدول ۱- درصد حضور مراحل مختلف جنسي صدف هاي ماده در گروه هاي طولي مختلف در جنس ماده



پژوهش و سازندگي

ــمير تخمدان و وجود همزمان اسپرم و تخمك در  ــي اس نتايج حاصل از بررس
برخي از نمونه ها در كنار بررسي طول بلوغ جامعه در جنسهاي نر و ماده كه نشان 
ــه با ماده ها (۵۱  ــوغ نرها در طولهاي كوچكتر (۴۶ ميلي متر) در مقايس ــده بل دهن
ــي نرها در اندازههاي كوچكتر و سپس  ــيدگي جنس ــد مويد رس ميلي متر) مي باش
ــد. همزماني وجود اسپرم و تخمك در نمونه ها و  ــيدگي جنسي ماده ها مي باش رس
ــر (۳۵ ميلي متر تا ۹۰ ميلي متر) در  ــن وجود نرها در اندازه هاي كوچكت همچني
ــار وجود ماده ها در طيف طولي بزرگتر (۴۶ ميلي متر تا ۱۱۲ ميلي متر) حاكي  كن

از وجود نوعي هرمافرودسيم در اين گونه مي باشد.
ــس S. roseomaculatus از  ــه جن ــاي متعلق ب ــه اي ه ــاس دوكف ــر اين اس sب

ــه از نمونه هاي  ــوده ك ــي پروتاندري ب ــي داراي ويژگ ــر جنس نظ
ــد.  ))Accidental hermaphrodite) مي باش ــي ( ــت اتفاق هرمافرودي
ــم توسط Coe در سال ۱۹۴۳ در دو كفه اي  اين نوع هرمافروديس

گزارش شده است(۱۴).
گرچه بررسي نتايج نسبت جنسي در طول سال اختالف معني 
۱:۱(M) نشان نداده است لكن مطالعه روند  (F) ــبت داري را با نس
ــي در گروه هاي طولي مختلف نيز حاكي از  ــبت جنس تغييرات نس
حضور بيشتر نرها در اندازه هاي كوچكتر در جامعه (۵۹-۴۰ ميلي 
ــتراتژي توليدمثلي پروتاندري  ــت كه خود تاييد كننده  اس متر) اس
ــي مراحل بلوغ در گروه هاي  ــد. از طرفي با بررس (نر اوليه) مي باش
طولي مختلف، حداقل اندازه بلوغ در جنس نر و ماده به ترتيب ۳۵ 
و ۴۵ ميليمتر تعيين گرديده كه اين امر نيز دال بر بلوغ زودتر نرها 
ــت پيش نر در جامعه مي  ــا وجود هر مافروديت هايي با وضعي و ي
ــي در طول ماههاي مختلف نيز بيانگر  باشد. تغييرات نسبت جنس
ــد.  عدم وجود اختالف معني دارد در طول ماههاي مختلف مي باش
ــال ۱۹۸۶ بر وجود انواع هرمافروديت  Wong و همكاران نيز در س

اSolen brevis اشاره داشته اند. همچنين  در صدف دسته چاقويي
ــال ۱۹۹۰ نمونه هايي هرمافروديت را در بين  Lee در س e و Hong

ــي در سواحل كشور كره گزارش كردند. نتايج  نمونه هاي دو جنس
ــيم در اين  ــل از پژوهش اخير نيز حاكي از وجود هرمافرودس حاص
گونه بوده كه مؤيد تحقيقات اشاره شده مي باشد. در عين حال اين 
ــيع زماني و طوالني  نوع روند تخم ريزي ( تخم ريزي در طيف وس
ــياري از  مدت همراه با چند پيك قوي و ضعيف تخم ريزي در بس
ــت  ــيده اس دوكفه اي هاي مناطق حاره و نيمه حاره به اثبات رس

                      .(۲۳،۲۱،۲۰)
ــاي مختلف كه  ــه) در ماه ه ــي ( ۵ مرحل ــود مراحل جنس وج
ــزي اين دوكفه اي  ــبتًا طوالني براي تخم ري ــود بيانگر دوره نس خ
ــتمرار  ــز داللت بر اوج تخم ريزي در خرداد ماه و اس ــد، ني مي باش
ــلولهاي  ــازي ذخاير س ــهريور ماه دارد و دوران بازس آن تا اوايل ش
ــفند ماه تداوم مي يابد. اين روند با گزارش  جنسي از مهرماه تا اس
Hong وPark در سال ۱۹۹۴ بر روي دوكفه اي  ــده توسط gارائه ش

ــت دارد.در عين حال مطالعات ديگر حاكي  Solen strictus مطابق
ــه اي Solen strictus در كره  ــي در دوكف ــود ۵ مرحله جنس sاز وج
بوده كه در دوران نسبتًا طوالني ( طي ۷ ماه ) مراحل جنسي قابل 
ــاهده بود و اوج تخم ريزي در ماه مرداد مي باشد (۱۶). نسبت  مش
ــن مطالعه در خصوص دوكفه اي  ــك به تر بدن نيز در اي وزن خش
ــد كه بيانگر كاهش قابل مالحظه  محاسبه ش S.roseomaculatus
ــروع كاهش از  در خرداد تا تيرماه (۳٪± ۰/۱۲) بود. با اين وجود ش
اواخر فروردين ماه بوده و تا پايان شهريور نيز ادامه داشته است. با 
ــي ميزان تغذيه و به تبع آن  ــيدگي جنس توجه به اينكه قبل از رس
ميزان كربوهيدرات و گليكوژن در دوكفه اي ها بخصوص در بافتهاي 
ــاير بافتهاي بدن افزايش مي  گنادي و هپاتوپانكراس و همچنين س
يابد و از طرفي با آغاز تخم ريزي از وزن توده احشايي كسر ميگردد 
ــك به تر بدن  ــبت وزن خش ( بدليل خروج گامتها) لذا تعيين نس
مي تواند به عنوان شاخص جهت اندازه گيري ميزان فعاليت گنادي 

شكل ۲: فراواني نسبت جنسي در طول ماه هاي مختلف،
 S.roeromaculatus در دوكفه اي 

شكل ۳- فراواني نسبت جنسي در گروه هاي طولي مختلف، 
S. roseomaculatus در دوكفه اي
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مطرح گردد.
ــاس ضريب چاقي  ــه اي ها بر اس ــم ريزي در دوكف ــن زمان تخ تعيي
ــت (۲۰،۱۶) نتايج حاصل  ــده اس ــط برخي از محققين گزارش ش نيز توس

ــش در رابطه با زمان  از اين پژوه
ــش وزن توده  ــم ريزي و كاه تخ
ــك و به دنبال آن  ــايي خش احش
ــش وزن دوكفه اي در فصل  افزاي
ــا افزايش توده  ــتان ب پاييز و زمس
ــي كه عمدتًا در اين  فيتوپالنكتون
ــوده  ب ــكوفايي  ش داراي  ــول  فص
ــترس مي باشند و در  و قابل دس
ــيوه تغذيه دوكفه  عين حال با ش
ــق دارد.  ــي تطاب ــورد بررس اي م
ــتيابي به الگوي دقيقتر  براي دس
توليدمثلي نياز به انجام مطالعات 
ــترده تر بر روي  ــات گس و تحقيق
ــل اين دوكفه اي به ويژه  توليدمث
ــتولوژيك  ــات هيس ــام مطالع انج
SEM و همچنين انجام  TEM و

ــيميايي  بيوش ــاي  آناليزه ــاير  س
توصيه مي گردد.

تشكر و قدرداني
ــاعدت و آناليز آماري  ــركار خانم زمان نژاد براي مس ــيله از س بدين وس
ــيالتي درياي  و جمع آوري نمونه و از همكاران محترم در مركز تحقيقات ش
ــي مي نمايد. همچنين  ــكر و قدردان ــان و به ويژه آقاي حبيب ا...زاده تش عم
ــت كه زحمت تايپ را به عهده داشته اند تشكر  ــركار خانم محمددوس از س

مي شود.
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شكل ۶- فرآواني دوكفه اي هاي نر بالغ 
( LM۵و اندازه بلوغ جامعه (٠


