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دو کفه ای ها نرم 
تنانی با صدف دو 
قسمتی هستند 
که بطور وسیع 
در اقیانوس ها ، 
دریاها، دریاچه ها، 
رودخانه ها و حتی 
جویبارها یافت می 
شوند اما در آبهای 
شور پراکنش 
بیشتری دارند.
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چکيده  
دو کفه ای ها نرم تنانی با صدف دو قسمتی 
هستند که بطور وسيع در اقيانوس ها ، درياها، 
درياچه ها، رودخانه ها و حتی جويبارها يافت 
می شوند اما در آبهای شور پراکنش بيشتری 
عمق  کم  سواحل  در  موجودات  اين  دارند. 
زندگی  کفزی  بصورت  رسوبات  روی  درياها 
کامل  بطور  ها  ای  کفه  دو  بدن  کنند.  می 
در درون دو کفه صدف قرار گرفته است که 
ساختمان آن بستگی زيادی به نحوه زندگی، 
محل سکونت، عمق و خواص رسوباتی که در 
آنها زندگی می کنند يا به آنها می چسبند 
يا آنها را حفر می نمايند، دارد. دوکفه ای ها 
منبع غذايی برای بسياری از جوامع بشر بوده 
و نقش مهمی در صنايع شيالتی بسياری از 
کشورها بازی می کنند. همچنين از اين گروه 
نيز  در ساخت زيورآالت و صنايع مرواريدی 
اويستر را در جاده  استفاده می شود. صدف 
و خيابان سازی و همچنين به منظور تامين 
عنصر کلسيم در جيرهی غذايی ماکيان قرار 
می دهند. در بعضی نواحی، از صدف دوکفه ای های 
استفاده  تکمه سازی  آب شيرين در صنعت 

می شود.

واژگان كليدي: نرم تنان، دوکفه ای، زيست 
شناسی، خليح فارس

مقدمه
بسيار  امکانات  دارای  ايران  وسيع  کشور 
زيادی است که پيشرفت اقتصادی کشور در 
بهره برداری صحيح و اصولی از اين امکانات 
)دريای   کشور  آبهای  خوشبختانه  ميباشد. 
خزر يا کاسپين- آبهای داخلی- خليج فارس 

و دريای عمان( دارای پتانسيل های خدادادی 
استفاده  بوسيله  تواند  می  که  است  فراوانی 
صحيح و برنامه ريزی شده منبع ارزآوری و 

اشتغال زائی استفاده گردد.
کيلومتر   800 حدود  بودن  دارا  با  ما  کشور 
حدود 700  در  و  فارس  خليج  ساحل  مربع 
امکانات  عمان  دريای  ساحلی  خط  کيلومتر 
زيادی در جهت بهره برداری از ذخائر دريايی 
و پرورش انواع آبزيان دارا می باشيم به غير 
انواع سخت  از  قيمت،  گران  ماهيان  انواع  از 
پوستان و نرم تنان با ارزش موجود نيز می توان 

در جهت تغذيه و يا صادرات استفاده نمود.

رده بندی دوكفه ای ها
شاخه ی نرم تنان

که  دارند  نرم  بدنی  تنان  نرم  شاخه  اعضای 
فاقد وضعيت متامريک يا قطعه قطعه می باشند. 
به  موليس1  التين  کلمه ی  از  تن  نرم  واژه ی 
معنی نرم گرفته شده است. معموال سر آنها 
پای  يک  دارای  داشته  قرار  جلو  قسمت  در 
قسمت  در  احشايی  توده ی  هستند.  شکمی 
پشتی آنها قرار گرفته است. توده ی بدنشان 
شده  احاطه  نازک  جبه ی  يا  روپوش  يک  با 
خارجی  آهکی  يک صدف  در  اغلب  و  است 
اين شاخه در طی دوره های  محصور است. 
زمين شناسی مختلف دچار تغييرات زيادی 
شده است و هم اکنون شامل پنج رده ی اصلی 
می باشد که از لحاظ ظاهر، نحوه ی زندگی و 

رشد با يکديگر اختالف دارند )2،1(.

رده های نرم تنان
1. رده ی دوعصبی ها2 )مانند کيتون ها(

2. رده ی ناوپايان3 )مانند دنتاليوم(

1. Mollis     2. Amphineura
3. Scaphopoda
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های  حلزون  )مانند  پايان1  شکم  رده ی   .3
صدف دار و بی صدف(

4. رده ی سرپايان2 )مانند اسکوئيدها و هشت 
پايان(

5. رده ی تبرپايان3 )مانند صدف های خوراکی 
دوکفه ای از قبيل کلم ها، اويسترها و ...( )3(.

 
رده ی دو عصبی ها

در  و  بوده  صدف  بدون  و  کشيده  آنها  بدن 
برخی موارد دارای صدف هشت قطعه ای می 
آنها تحليل رفته است و شاخک  باشند. سر 
ندارد. يک حلقه ی عصبی در  آنها وجود  در 
اطراف دهان و دو زوج طناب عصبی شکمی 

دارند. دارای دو راسته هستند:
* بی صدفان: نئومنيا و کتودرما )1(

* بسپاره صدفان )کيتون ها(: تونيسال، کتوپلورا، 
ايسنوکيتون، کيتون و کريپتوکيتون )4(

رده ناوپایان )صدف های دندانی شکل4(
در اين رده از نرم تنان، صدف باريک، لوله ای، 
کمی خميده و از دو طرف باز است. پای آنها 
مخروطی شکل است و شاخک های ظريفی 
اطراف دهانشان وجود دارد. اينها فاقد آبشش 
هستند و جنس های آنها از هم جدا بوده و 
يک  دارای  ماده  و  نر  های  جنس  از  هريک 
غدهی تناسلی می باشند. از گونه های معروف 
اين رده دنتاليوم و سيفونودانتاليوم هستند )1(.

رده شکم پایان )تک صدفی ها5(
سر  هستند.  پيچيده  صدف  دارای  معموال 
جانور مشخص است و دارای سوهانکی برنده 
و عموما دارای شاخک و چشم می باشند. سه 
نوع اندام تنفسی دارند. در عده ای از آنها يک 
ای  دارد، در عده  آبششک وجود  يا دو عدد 
ديگر به وسيله ی آبشش و بسياری از آنها به 
ها  جنس  کنند.  می  تنفس  شش  وسيله ی 
اکثرا تخم  نيز  پايه هستند و  پايه و يک  دو 
گذارند. در دريا، آبهای شيرين و خشکی ها به 

سر می برند )3(.

رده ی سرپایان
موجودات  ترين  يافته  تکامل  موجودات  اين 

هستند. جانورانی شناگر می باشند و به واسطه 
داشتن زوائدی به نام بازو که در اطراف سر 
قرار گرفته اند، از ساير نرم تنان قابل تشخيص 
هستند. نمونه های معروف آنها اسکوئيدها که 
در آبهای ساحلی به سر می برند. از اينها می 
توان به سپيا6 که در نواحی خليج فارس به نام 
انعکاس نيز ناميده می شود نام برد. اغلب اين 
جانور را به غلط ماهی مرکب می نامند. تمام 
سرپايان دريازی هستند و بسياری که دور از 
ساحل زندگی می کنند از ماهی ها تغذيه می 
نرم  ساير  از  های ساحلی  نمونه  ولی  نمايند 
تنان و سخت پوستان تغذيه می کنند. برخی 
از آنها در اعماق زياد زندگی می کنند و در 
قسمت جلويی بدن خود دارای اندام مولد نور 

هستند )1،2(.

رده دو كفه ای ها )تبر پایان(
اعضای اين رده دارای تقارن دو طرفی بوده 
و از طرفين فشرده شده اند. قسمت های نرم 
بدن آنها درون صدف سختی قرار گرفته است. 

اين صدف از دو اليه تشکيل گرديده است.
دو کفه ای ها در آبهای شيرين و شور زندگی 
می کنند. بعضی بر روی بستر يا کف آب می 
خزند و عده ای به اشيا و اجسام سخت می 
چسبند و بسياری از آنها در شن يا گل، نقب 
می زنند )5(. گاهی جانور به شدت دو کفه ی 
صدف خود را به يکديگر نزديک می سازد و 
در نتيجه مقداری آب که در حفره ی روپوشی 
آن وجود دارد، خارج می گردد و در اثر خارج 

شدن آب، جانور تغيير مکان می دهد )6(.

ریخت شناسی دوكفه ای ها
صدف اين جانور تا اندازه ای تخم مرغی شکل 
خارجی  اسکلت  صورت  به  واقع  در  و  بوده 
محکمی است که بدن را محافظت می کند. 
باشند.  می  متقارن  و چپ  راست  های  کفه 
و  بخش شکمی  نازکتر صدف،  های  حاشيه 
حاشيه های کلفت تر آن، بخش پشتی می 
ها  ای  دوکفه  ويژگی  مهمترين   .)3( باشد 
داشتن دوکفه صدف است که يا قرينه يا غير 
قرينه هستند. کفه ها در برخی موارد بخش 
های نرم داخلی را به طور کامل می پوشانند 

1. Gastropoda    2. Cephalopoda
3. Pelecypoda    4. Tooth shells
5. Univalves    6. Sepia

دو کفه ای ها در 
آبهای شیرین و 
شور زندگی می 
کنند. بعضی بر 

روی بستر یا کف 
آب می خزند و 

عده ای به اشیا و 
اجسام سخت می 
چسبند و بسیاری 
از آنها در شن یا 

گل، نقب می زنند.
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اين  نيست.  طور  اين  موارد  برخی  در  اما 
از  آنها  شکل  و  گونه  به  بسته  موجودات 
غالبا  برخوردارند. کفه ها  رنگ های مختلفی 
از سه اليه  و  بوده  از جنس کربنات کلسيم 

تشکيل شده اند )12(.
درون صدف، احشا قرار دارند که از قسمت های 

زير تشکيل می شود:
توده احشايی در وسط قرار گرفته و از ناحيه 
پشت به صدف چسبيده و حاوی اندام های 
گوناگون است. قسمت قدامی شکمی آن، پای 
عضالنی را می سازد. در هر طرف اين اندام های 
احشايی، يک جفت آبشش نازک آويزان است 
که به وسيله روپوش پوشيده شده است. منفذ 
تناسلی در حفره ی روپوشی باز می شود. اغلب 
محل اتصال روپوش، در داخل صدف به شکل 
اسم  به  که  است  نمايان  های  پيوست  خط 
خط روپوشی يا خط پالئال1 ناميده می شود 
)3(. بخش های نرم توسط جبه پوشيده شده 
تشکيل شده  نازک  اليه ی  دو  از  است. جبه 
که در لبه ها ضخيم تر می شوند. عمل اصلی 
ديگری  اعمال  ولی  است  پوسته  ترشح  جبه 
يعنی  دارد:  دارد. جبه عملکرد حساسی  نيز 
در پاسخ به شرايط محيطی نامطلوب می تواند 
شروع به بستن کفه ها بنمايد )13،14(. با اين 
کار جريان آب به درون حفره ی بدن را کنترل 
اين عمل در تنفس آن  نمايد. به عالوه  می 
نير نقش دارد. در گونه هايی نظير اسکالوپ، 
اين کار جريان آب ورودی و خروجی به حفره 
بدن جاندار را کنترل کرده، در نتيجه حرکت 
موجود در هنگام شنا را نيز کنترل می کند. 
با برداشتن جبه بخش های نرم بدن که زير 
آن قرار دارند، نمايان می شوند. در گونه های 
اويستر و اسکالوپ يک عضله ی جمع کننده 
ماسل ها  و  ها  کلم  در  دارد.  )آداکتور( وجود 
و  فوقانی  حاشيه  در  آداکتور  عضله ی  دو 
عضالت  يا  عضله  دارند.  قرار  صدف  تحتانی 
برخالف  و  می بندند  را  ها  کفه  الذکر  فوق 
دو  استراحت  زمان  در  که  ورسيليوم  رباط 
کفه ها را باز نگه می دارند، عمل می کنند. 
آبشش ها اندام های برگ مانندی هستند که 
آب  از  غذا  پااليش  همچنين  و  تنفس  برای 
استفاده می شوند. در هر طرف بدن دو جفت 

آبشش قرار گرفته است. هر آبشش از دو تيغه 
يا صفحه ی نازک تشکيل شده که در انتهای 
قسمت شکمی به هم متصل شده  اند. پا در 
پايه ی توده ی احشايی قرار گرفته است. پا در 
گونه هايی نظير کلم به خوبی تکامل يافته و 
موجود از آن برای نقب زدن در رسوبات بستر 
استفاده  اتصال  در محل  داشتن خود  نگه  و 
می کند. اين اندام در اسکالوپ و ماسل بسيار 
دارد  اندکی  نقش  بالغان  در  و  رفته  تحليل 
مهمی  اندام  الروی  و  جوانی  مراحل  در  اما 
بوده و برای حرکت استفاده می شود. پا در 
اويسترها به صورت يک زائده در آمده است. 
در اين موجودات آبشش های بزرگ، غذا را 
به  و  گرفته  پااليش  روش  به  تنفسی  آب  از 
سمت پالپ های ليبال اطراف دهان هدايت 
به  و  شده  متجمع  آنجا  در  غذا  می کنند. 
دهان فرستاده می شود. دو کفه ای ها توانايی 
انتخاب غذای فيلتر شده از آب را دارند. يک 
مری کوچک از دهان تا معده کشيده شده و 
شامل يک کيسه ی تو خالی است که توسط 
چندين دريچه احاطه شده است. معده به طور 
کامل توسط غدد گوارشی )تودهای که کبد 
هم ناميده می شود( احاطه شده است. لوله ی 
گوارشی از معده شروع و به روده ادامه می يابد 
تا گناد  اسکالوپ ها  و در  پا  تا  که در کلم ها 
امتداد يافته و به راست روده و مخرج منتهی 
گردش  سيستم  دوکفه ای ها   .)3( می شود 
خون ساده ای دارند. قلب در يک کيسه شفاف 
از دو  قلب  اين  است.  قرار گرفته  پريکارد  يا 
حفره ی دهليزی و بطنی نامنظم تشکيل شده 
است که با هم در ارتباط هستند. بطن خون 
را به طرف جلو به آئورت قدامی وارد می کند و 
بدين ترتيب پا و احشاء به استثنای کليه ها و 
آبشش ها را خونرسانی می کند )17(. سيستم 
نام های  به  گره  جفت   3 از  اصوال  عصبی 
گره های مغزی2، پدالی3 و احشايی4 تشکيل 
وسيله ی  به  گره ها  از  هرجفت  است.  شده 
رابط هايی به يکديگر و با ساير بخش ها اتصال 
برخی  در  کليوی  دستگاه  مشاهده ی  دارند. 
از دو کفه ای ها دشوار است ولی در برخی از 
گونه ها نظير اسکالوپ ها شواهدی وجود دارد 
که دو کليه به صورت اجسام کوچک، قهوه ای 

1. Paleal     2. Cerebral
3. Pedal     4. Visceral

دوکفه ای های دريايی: مروری بر زيست شناسی/ حامدی، مرشدی، عضدی

دوکفه ای ها 
سیستم گردش 
خون ساده ای 
دارند. قلب در 
یک کیسه شفاف 
یا پریکارد قرار 
گرفته است. این 
قلب از دو حفره ی 
دهلیزی و بطنی 
نامنظم تشکیل 
شده است که 
با هم در ارتباط 
هستند.



مجله ترویجی میگو و سخت پوستان، دوره چهارم / شماره 2

56
پاییز و زمستان 98    

مقابل  مانندی هستند که در  و کيسه  رنگ 
بخش قدامی عضله ی جمع کننده قرار گرفته 
اند. کليه به وسيله ی منافذ بزرگی به درون 
اسکالوپ،  در  می شود.  تخليه  جبه  حفره ی 
به  گناد  از  مجرايی  توسط  اسپرم  و  تخمک 
درون منافذ کليه و سپس به درون حفره ی 

جبه رها می شود )14(.
 

چرخه ی زندگی دوكفه ای ها 
تکامل گناد و تخم ریزی

در دوکفه ای ها يا جنس ها از هم مجزا هستند 
در  هستند.  هرمافروديت2  يا  جنس1(  )جدا 
مجزا  هم  از  ماده  و  نر  اول جنس های  مورد 
دارند.  به هم شباهت  از خارج  ولی  هستند، 
موجود ابتدا به صورت گونه نر تکامل يافته و 
سپس با افزايش سايز به ماده تغيير جنسيت 
می دهند )پروتواندروس3(. برخی گونه ها نظير 
اويستر تخت اروپايی در يک فصل به عنوان 
گونه ی نر اسپرم ريزی کرده و سپس گنادها 
عنوان  به  دوم  بار  در  و  شده  تخمک  از  پر 

گونه ی ماده تخم ريزی می کند )18(. 
به  جنسی  رسيدگی  کفه ای ها  دو  اغلب  در 
است.  وابسته  سن(  به  نه  )و  موجود  اندازه 
جنسی  رسيدگی  زمان  در  موجود  اندازه ی 
نيز به گونه و پراکنش جغرافيايی آن بستگی 
دارد. توليد تخم و اسپرم را گامتوژنزيز گويند 
و بدون شک در کنار عواملی مثل دما، کميت 
و کيفيت غذا، اندازه ی موجود نيز در آغاز اين 

فرآيند اهميت دارد.
فرآيند پيوسته روند تکامل گناد تا رسيدن به 
بلوغ نهايی به چندين مرحله تقسيم می شوند: 
مراحل استراحت، تکامل، رسيدگی، تخم ريزی 
که  زمانی   .)14( کامل  تخم ريزی  و  ناقص 
بالغ باشد، کامال واضح  گناد يا بافت گنادی 
بوده و بخش قابل مالحظه ای از قسمت های 
نرم بدن موجود را تشکيل می دهد. مجاری 
گامتبر که گامت ها را به حفره ی بدن منتقل 
به  و  شده  بزرگ  يافته،  توسعه  می کنند، 
زمان  اين  در  می شوند.  رويت  قابل  راحتی 
غالبا گفته می شود موجود رسيده است )19(. 
و  دوکفه ای ها  تعيين رسيدگی جنسی  برای 
آمادگی آنها برای تخم ريزی از چندين روش 

استفاده شده است. دقيق ترين روش، تهيه ی 
اساليدهای بافت شناسی از گنادها می باشد. 
ولی اين روش گران قيمت و وقت گير بوده و 
برای انجام آن مستلزم کشتن دوکفه ای است. 
روشی که غالبا استفاده می شود شامل تهيه ی 
اسمير يا گرفتن نمونه های کوچکی از گناد و 
بررسی ميکروسکوپی تعدادی از اين نمونه ها 

است )15(.
 

دگردیسی
اين مرحله، بخش حياتی در تکامل دوکفه ای ها 
می باشد که طی آن موجود از حالت پالنکتونی 
به زندگی ثابت و کفزی تبديل می شود. در 
اين زمان چه در طبيعت و چه در سالن های 
تفريخ ممکن است مرگ و مير قابل توجهی 
رخ دهد. از آنجا که اين مسئله يکی از نکات 
تفريخ  سالن های  در  دوکفه ای ها  توليد  مهم 
ضروريات  از  مرحله  اين  به  توجه  می باشد، 
عمليات تفريخگاهی محسوب می گردد )15(.

 
تغذیه

از  و  نموده  پااليش  را  آب  دوکفه ای ها 
تغذيه  آب  در  موجود  فيتوپالنکتون های 
دارای  بالغين  و  جوان  الروهای  می کنند. 
آبشش های تکامل يافته ی خوبی هستند که 
کار تغذيه و تنفس را انجام می دهند. آبشش ها 
از مژه پوشيده شده اند که با ضربان مرتب و 
زمانی که  باعث جريان آب می شوند.  منظم 
حال  در  بستر  درون  يا  بستر  روی  موجود 
استراحت باشد، آب از طريق دريچه ورودی 
يا سيفون به درون بدن و آبشش های موجود 
وارد شده و سپس بوسيله دريچه يا سيفون 

خروجی، خارج می شود )20(.
دوکفه ای ها در تغذيه خود تا حدودی قدرت 
انتخاب دارند و زوائد حسی دهانی در فواصل 
زمانی مشخص بخش های کوچکی از غذا را 

برمی گردانند.
 

رشد
تنها  بالغ  و  جوان  الروهای  رشد  مورد  در 
زيرا  داد:  ارائه  کلی  نظرهای  اظهار  می توان 
ميزان رشد اين موجودات تحت تاثير عواملی 

1. Dioecious or gonochorism  2. Monooecious
3. Protandric

در دوکفه ای ها یا 
جنس ها از هم 

مجزا هستند 
)جدا جنس( یا 
هرمافرودیت 

هستند. در مورد 
اول جنس های 

نر و ماده از هم 
مجزا هستند، ولی 

از خارج به هم 
شباهت دارند. 
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اقليم های  در  جغرافيايی  پراکنش  گونه،  مثل 
مختلف واقع شدن در مناطق زير جزر و مدی 
و تفاوت های درون گونه ای و ساختار زنتيکی به 
به  از سالی  شدت متغير می باشد. ميزان رشد 
سال ديگر به شدت متفاوت بوده و در مناطق 
دارد  وجود  نيز  فصلی  رشد  الگوهای  معتدله 
)21(. رشد دوکفه ای ها را می توان به روش های 
مختلفی از جمله افزايش طول يا ارتفاع پوسته، 
افزايش وزن کل بدن يا وزن قسمت نرم بدن يا 
ترکيبی از تمام اين فاکتورها اندازه گيری نمود.

در  در جنوب كشور  موجود  پتانسيل های 
رابطه با صدف های مرواریدساز

مطالعات چندساله اخير در جزاير و بنادر ايران 
نرم تنان  انواع  از  توجهی  قابل  مقادير  وجود 
است  داده  نشان  را  خوراکی  و  ساز  مرواريد 
ايستگاه  در  شده  انجام  تحقيقات  )مجموعه 
تحقيقات شيالتی نرم تنان خليج فارس واقع در 
وجود صدف های  هرمزگان(.  استان  لنگه  بندر 
مرواريدساز در آبهای اطراف اکثر جزاير خليج 
فارس و بنادری مانند نخيلو، نخل تقی، جزيره 
خارک و مناطق ديگر پتانسيل باالی کشور برای 
می دهد.  نشان  را  الهی  نعمت  اين  از  استفاده 
صدف لب سياه يکی از گونه های بسيار با ارزش 
و گران قيمت از لحاظ توليد مرواريد و استفاده 
از پوسته می باشد. ميزان اين صدف اگرچه در 
فارس  خليج  آبهای  در  بشدت  اخير  سال های 
رو به کاهش است ولی بررسی های انجام شده 
جزيره های  اطراف  آبهای  در  را  آنها  کم  تعداد 
شور، تنب کوچک و بزرگ، سری، ابوموسی و 
الوان نشان می دهد که می توانند به عنوان مولد 
توليد  جهت  در  استفاده  و سپس  تکثير  برای 
مرواريد و پوسته قرار گيرند. نشست صدف بر 
روی کلکتورهای نصب شده در بندرلنگه، نخل 
تقی و کيش حاکی از وجود مقادير فراوان آن 
بوده که می تواند برای توليد مرواريد به کار رود. 
صدف خوراکی Sacciostrea cucullata  در 
اکثر سواحل صخره ای در مناطق جزر و مدی و 
خصوصا در قسمت ميانی آن به فراوانی يافت 
و   )Clam( کالم   ،)Scallop( اسکالوپ  شد 
پراکنده در  بطور  نيز   )Abalone( گوش دريا 

نقاط مختلف يافت شده است.

از جمله تحقيقات انجام شده در کشور می توان 
به موارد زير اشاره کرد:

1- بررسی مقدماتی بيولوژی توليدمثل صدف 
خوراکی )Saccostera cucullata( در ناحيه 

جزر و مدی کوهين- بندرلنگه 
پيمان  توسط   1371-1372 سال  در  که 

روستائيان انجام شد.
2- ايجاد مزرعه نمونه صدف مرواريدساز

فارس  خليج  نرمتنان  تحقيقات  ايستگاه  در 
طرح  مجری  که   1374 سال  در  بندرلنگه 

همايون حسين زاده صحافی می-باشد.
ميزان  فصلی  تغييرات  مقدماتی  بررسی   -3
 Saccostera( خوراکی  صدف  گوشت 

cucullata( در بندر معلم 
که در سال 1376 در ايستگاه تحقيقات نرمتنان 
خليج فارس بندرلنگه، توسط صاحبعلی قربانی 

انجام شد.
لب  مرواريدساز  صدف  سازی  مولد  امکان   -4
سياه )Pinctada margaritifera( در پاسخ 

به تيمارهای تغذيه ای
در سال 1389، تحت نظر عبداله اسماعيل زاده 
فارس  خليج  تنان  نرم  تحقيقات  ايستگاه  در 

بندرلنگه اجرا شده است.
 

اهميت اقتصادی دوكفه ای ها
که  ريزه خوار  يک  عنوان  به  دوکفه ای ها  اکثر 
هرکدام بيش از 40 ليتر آب را در ساعت پااليش 
می کنند در بازگشت مواد آلی در ناحيه ی جزر 
و مدی محيط های دريايی و آب شيرين نقش 
دارند. بنابراين عمل پااليش آنها همچنين ممکن 
است در جمعيت های مختلف پالنکتون ها به 
طور جدی مداخله کند. دوکفه ای ها منبع غذايی 
برای بسياری از جوامع بشر بوده و نقش مهمی 
بازی  کشورها  از  بسياری  شيالتی  صنايع  در 
می کنند که استفاده خوراکی برای صادرات به 
کشورهای مصرف کننده دارند، همچنين از اين 
مرواريدی  و صنايع  زيورآالت  گروه در ساخت 
را  اويستر  صدف   .)23( می شود.  استفاده  نيز 
در جاده و خيابان سازی و همچنين به منظور 
پوسته صدف در  پودر  از  تامين عنصر کلسيم 
جيره ی غذايی ماکيان قرار می دهند. در بعضی 
از صدف دوکفه ای های آب شيرين در  نواحی، 

دوکفه ای های دريايی: مروری بر زيست شناسی/ حامدی، مرشدی، عضدی

اکثر دوکفه ای ها 
به عنوان یک 
ریزه خوار که 
هرکدام بیش 
از 40 لیتر آب 
را در ساعت 
پاالیش می کنند در 
بازگشت مواد آلی 
در ناحیه ی جزر 
و مدی محیط های 
دریایی و آب 
شیرین نقش 
دارند. 
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صنعت تکمه سازی استفاده می شود )22(. 
مرواريد  آميزی  رنگ  خاطر  به  کامها  صدف 
گون و شبيه به رنگين کمانشان به قطعات 
دکمه بريده شده و برای ساختن دسته چاقو 
و نيز اشياء زينتی به کار می روند. از طرفی 
برخی دوکفه ای ها مرواريدهای طبيعی توليد 
بااليی  بسيار  بهای  و  ارزش  از  که  می کنند 
برخوردارند )22(. صدف های سخت و آهکی 
نرم تنان بهترين فسيل های جانوری را در دنيا 
قديمی  بسيار  شاخه  اين  می دهند.  تشکيل 
بوده و فسيل های کامل آنها که به دست آمده، 
همين  به  دارند.  قدمت  سال  ميليون   550
خاطر، فسيل آنها برای علوم زمين شناسی به 
طور عموم و برای علم زمين شناسی نفت به 

طور ويژه اهميت دارد )23(.
پيش از کشف نفت در خليج فارس، مرواريد 
و صدف مرواريد از منابع مهم اقتصادی اين 
منطقه به شمار می رفت. شهرت و مرغوبيت 
مرواريد خليج فارس، چنان بود که بازارهای 
مهم جهانی تحت تاثير گرفته و پررونق ترين 
بازارهای مرواريد به خليج فارس تعلق داشت. 
پرورش  شرايط  بهترين  دارای  فارس  خليج 
در  منطقه ای  کمتر  و  است  مرواريد  صدف 
دنيا شرايط آب و هوايی خليج فارس را برای 
اين قبيل فعاليت دارد. تعداد جزاير، خورها، 
و  ترکيب  و  آب  دمای  بودن  باال   ، دماغه ها 
می تواند  آب،  شيميايی  و  فيزيکی  شرايط 
برای  منطقه  اين  بودن  مناسب  نمايانگر 
پرورش مرواريد باشد. کشورهايی چون ژاپن، 
تايوان، اندونزی، فيليپين و استراليا در کنار 
پرورش  به  اصل،  مرواريد  استخراج  و  صيد 
جزء  اکنون  هم  و  پرداختند  مرواريد  صدف 
بزرگترين صادر کنندگان مرواريد پرورشی در 
آمده اند. به اين ترتيب در اين کشورها صنعت 
پرورش مرواريد به عنوان يک منبع اقتصادی 

گسترش يافته است.

بحث و نتيجه گيری
و  ارزشمند  مهرگان  بی  جمله  از  تنان  نرم 
بعضا تجاري در درياها و اقيانوس ها محسوب 
نرم  تنوع  نظر  از  فارس  خليج  می شوند. 
قابل  پتانسيل  از  بويژه دوکفه اي ها  تنان و 
متعدد  مطالعات  است.  برخوردار  مالحظه اي 

فارس،  خليج  نرم تنان  روي  بر  شده  انجام 
حاکی از وجود گونه هاي با ارزش اقتصادی 
در اين منطقه می باشد. نرم تنان سهم قابل 
مالحظه اي در بازارهاي جهانی داشته و صيد، 
تکثير و پرورش جهانی آنها از اهميت ويژهاي 
برخوردار است. بيش از 20% از بازار تجارت 
آبزيان به اين گروه از جانوران تعلق دارد  با 
توجه به موارد بيان شده مشخص است که 
ذخائر  از  يکی  عنوان  به  نيز  فارس  خليج 
باشد که  تنان در جهان می  نرم  و  صدف ها 
اهميت اقتصادی زيادي دارند به طوری که در 
سال های اخير قبل از درآمد نفت، کشورهاي 
حوزه خليج فارس به امر اقتصاد صدف های 
مرواريد ساز توجه زيادی داشتند. بطوري که 
حال پااليشگاه هاي نفت و پتروشيمی، پساب 
آنها  از  ناشی  آلودگی  و  کارخانجات صنعتی 
و  محيطی  زيست  عوامل  از  يکی  عنوان  به 
خليج  ساز  مرواريد  هاي  کننده صدف  نابود 
کاهش  موجب  و  است  شده  مطرح  فارس 
ذخائر اين صدف هاي گران بهاء شده است 
ولی خوشبختانه با همت کارشناسان شيالت، 
ساز  مرواريد  ذخائر صدف  بازسازي  و  تکثير 
لب سياه که يکی از مرغوب ترين مرواريدهاي 
جهان را توليد می کند صورت گرفته است 
به  و  بيشتر دولت  با حمايت  اميد داريم  که 
خصوصی  بخش  گذاران  سرمايه  خصوص 
استفاده  قسمت  اين  های  پتانسيل  از  بتوان 

بيشتر شکل گيرد.
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