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چتيده

مقدمه

ماهیگیری ،درون بافت اسفنجها ،درون یا روی بافت
مرجان ،کاراپاس خرچنگ و الکپشت ،صدف نرمتنان،
برگ ،ساقه و ریشه گیاهان حرا ،پوست جانوران دریایی
مثل ماهی ،مارهای دریایی و وال و حتی آبشش ماهی،
خرچنگ و البستر را برای استقرار و ادامه زندگی انتخاب
میکنند ( .)1از نظر اقتصادی ،بارناکلها از جمله گروههای
مهم مخرب زیستی هستند که منجر به بروز مشکالت و
خسارات اقتصادی فراوان در صنایع دریایی میشوند (.)2
عالوه بر این ،حضور بارناکلها از نظر اکولوژیک در فراوانی
ساختار جمعیت موجودات دیگر مناطق بین جزر و مدی و

بارناکلها سختپوستان کفزی ،چسبیده به بستر و
بسیار موفقی هستند که تقریباً در همه مناطق جغرافیایی
و در زیستگاههای آبی و در سطوح مختلف در صدف آهکی
زندگی میکنند ( .)1این سختپوستان تنوع فوقالعاده
باالیی را از نظر ریختشناسی از خود نشان میدهند (،)2
به طوری که با توجه به نوع گونه ،طیف وسیعی از بسترها
شامل مواد جامد موجود در محیطهای آبی تا آبهای
عمیق ،اجسام غرق شده یا معلق بر روی آب ،سازههای
ساحلی و دریایی ،بدنه کشتیها و قایقها ،تورهای
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واژههای کليدی شناسایی بارناکل ،ناحیه جزر و مدی جزیره هرمز ،خلیج فارس

فصلنامه علمی پژوهشی دانش زیستی ایران

بارناکلها سخت پوستان کفزی ،چسبیده به بستر و بسیار موفقی هستند که تقریب ًا در همه مناطق جغرافیایی و در
زیستگاههای آبی و در سطوح مختلف در صدف آهکی زندگی میکنند .به منظور شناسایی بارناکلهای ناحیه بین جزر و مدی
جزیره هرمز شش ایستگاه در نظر گرفته شده و موقعیت جغرافیایی آنها با  GPSثبت شد .نمونهبرداری در فصل بهار و تابستان
سال  1394انجام گرفت .قبل از جمعآوری ،از بارناکلها در محیط طبیعی آنها عکسبرداری شد .سپس نمونهها بصورت فریز
شده به آزمایشگاه منتقل گردید .سپس با مقایسه با نمونههای تیپ موجود در موزه جانورشناسی دانشگاه تهران ،شناسایی
نمونههای جمعآوری شده انجام شد .این مطالعات موید حضور  6گونه در ایستگاههای مورد مطالعه بود .تمامی گونههای یافت
شده متعلق به فوق راسته  ،Thoracicaراسته  Sessiliaو زیرراسته  Balanomorphaبودند .گون های شناسایی شده شامل
،Chthamalus barnesi ،Amphibalanus venustus ،Striatobalanus amaryllis ،Amphibalanus amphitrite
 Microeuraphia permitiniو  Tetraclita rufotinctaبودند .بیشترین حضور انواع گونههای بارناکل در سواحل صخرهای جزیره
هرمز در نواحی باالدست و با فراوانی کمتر در ناحیه میانی و پایین دست در ایستگاههای مورد مطالعه بود.

عیدی و همکاران

با توجه به نقش حیاتی بارناکلها در حفظ اکوسیستم
و نیز قدرت تخریب برخی از گونهها و وجود تفاوتهای
گونهای در مورد ویژگیهایی نظیر انتخاب نوع بستر و
زیستگاه ،فصل تولیدمثل ،آزادسازی الرو و پراکنش
جغرافیایی [ ،]1ضرورت انجام مطالعات ریختشناسی و
جغرافیای زیستی در مورد این موجودات مشخص میشود.
با در نظر گرفتن مطالعات صورت گرفته و همچنین عدم
نمونهبرداری کامل از مناطق خلیج فارس و دریای عمان،
ضرورت مطالعه دقیقتر این سواحل احساس میشود .به
همین دلیل با در نظر گرفتن این موارد و هم چنین عبور و
مرور کشتیهای نفتکش و تجاری و جا به جایی جانوران
بالغ و الرو آنها و هم چنین امکان تغییرات فونستیک در
منطقه ،انجام یک نمونهبرداری کامل و مطالعه دقیق از
سواحل جنوبی ایران ضروری به نظر میرسد .هدف از
مطالعه حاضر جمعآوری و شناسایی نمونههای منطقه جزر
و مدی جزیره هرمز و بررسی پراکندگی آنها در سواحل
جزیره میباشد.

همچنین تعدیل اکولوژیک اکوسیستمهای نزدیک ساحل،
حیاتی است ( .)3بارناکلها به دلیل دارا بودن چرخه
تکاملی مشخص شامل مرحله الروی پالنکتونی و بالغ
چسبیده و همچنین انعکاس خوب شرایط محیطی به
عنوان مدلهای اکولوژیک و مانیتور کنندههای زیستی در
مطالعات مربوط به اکوسیستمها شناخته میشوند ()12
[ .]12استقرار بارناکلها روی بستر دائمی است .بارناکلها
به دلیل ثابت بودن ،نسبت به تغییر شرایط محیطی حساس
بوده و تغییر شرایط محیطی بر جنبههای مختلف زیست-
شناسی آنها تأثیرگذار است .این موجودات دارای دامنه
تحمل شوری باالیی هستند ،فیلترکننده بوده و دارای
توانایی عمومی برای تجمع زیستی آالیندهها هستند.
بارناکلها به فراوانی در خورها که اکثر انسانها در مجاورت
آن زندگی میکنند ،یافت میشوند .از دیدگاه بومشناسی و
ریختشناسی مطالعات متعددی هرچند ناکافی روی
بارناکلها (کشتیچسبها) در منطقه خلیج فارس و دریای
عمان انجام شده که از مجموع آنها تقریباً  39گونه معرفی
شده است [.]10
خلیج فارس از شمال و شمال شرقی به سواحل ایران،
از شرق به خلیج عمان و از جنوب و غرب به شبه جزیره
عربستان محدود میشود .مساحت خلیج فارس 251300
کیلومتر مربع میباشد [ .]6جزیره هرمز بخشی از مناطق
دریایی حد فاصل خلیج فارس و دریای عمان است و در
مجاورت تنگه هرمز با وسعت  41/9کیلومتر قرار دارد.

م اد و روشها

محل نم نه برداری

به منظور انجام این تحقیق در اطراف جزیره هرمز6 ،
ایستگاه در نظر گرفته شد و موقعیت جغرافیایی آنها
با  GPSاندازهگیری شد و ثبت گردید (جدول  1و اشکال
 1و .)2

جدول  - 1مختصات جغرافیایی ایستگاههای نمونه برداری شده از جزیره هرمز.
مختصات

ایستگاه

27/05˚ 56´ 8″N
56/28° 39 ´ 8"E
27 ° 5´ 7 ″N
56° 29 ´ 15 " E
27 ° 5´ 7″ N
56° 8´ 6 "E
27 ° 2´ 1 ″N
56° 27 ´ 54 "E
27 ° 3´ 38 ″N
56 ° 25´ 19"E
27 ° 4´ 51 ″ N
56°26 ´ 8 "E

جنگل حرا
سنگ شکن
ساحل صخره ای معدن خاک سرخ
ساحل معدن خاک سرخ
سنگ مرغان
الیروبی
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شکل  - 1عکس ماهواره ای از جزیره هرمز.

A

B

شکل  - 2ایستگاههای نمونهبرداری :A .جنگل حرا؛  :Bسنگ شکن؛  :Cسواحل صخرهای معدن خاک سرخ؛  :Dسواحل معدن خاک سرخ؛
 :Eسنگ مرغان؛  :Fالیروبی.
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F

E

فصلنامه علمی پژوهشی دانش زیستی ایران

D

C

عیدی و همکاران

نم نه برداری

نتايج

نمونهبرداری در ایستگاههای مورد نظر بر اساس
جدول جزر و مد منطقه و در زمان جزر کامل در اواسط دو
فصل بهار و تابستان سال  1394در هر فصل یک بار انجام
گرفت .نمونهبرداری در هر ایستگاه بر اساس نواحی پایین
دست ،میانی و باالدست به کمک کاردک ،چاقو تشریح یا
چکش و قلم از بسترهای صخرهای و یا اجسام معلق بر
روی آنها صورت پذیرفت .نمونهها پس از جداسازی در
ظروف نمونهبرداری ویژه قرار داده شده و اطالعات مربوط
به هر یک از نمونهها شامل زمان نمونهبرداری ،ایستگاه
نمونهبرداری شده و ناحیههای پاییندست ،میانی و
باالدست بر روی ظرف ثبت گردید .نمونههای بارناکل جدا
شده از بستر بالفاصله منجمد شده و به آزمایشگاه منتقل
شدند .در آزمایشگاه پس از یخزدایی ،با استفاده از سوآپ،
آب و دستمال تمیز شده و با قرار دادن مقیاس مناسب
برای هر کدام عکسبرداری به صورت جداگانه صورت
گرفت .شناسایی بارناکلها با استفاده از کلید تشخیصی
(شهدادی )1385 ،و به کمک استریومیکروسکوپ و بر
اساس پارامترهای موثر در شناسایی بارناکلها نظیر اندازه،
شکل و قطعات صدف ،شکل دهانه ،رنگ نمونه و موقعیت
 scutumو  tergumصورت پذیرفت .به منظور تایید نهایی،
نمونههای شناسایی شده با نمونههای تیپ موجود در موزه
جانورشناسی دانشگاه تهران مورد شناسایی و تایید نهایی
قرار گرفتند.

بر اساس نتایج بدست آمده 6 ،گونه بارناکل از راسته
 Sessiliaشناسایی شد .بارناکلهای شناسایی شده متعلق
به چهار خانواده ،Balanidae ،Chthamalidae
 Archaeobalanidaeو  Tetraclitidaeبودند .گونههای
Microeuraphia permitini
شناسایی شده شامل
Amphibalanus
)،(Zevina & Litvinova, 1970
)Amphibalanus venustus ،amphitrite (Darwin, 1854
)Chthamalus barnesi (Achituv & ،(Darwin, 1854
)Striatobalanus Amaryllis (Darwin, ،Safriel, 1980
) 1854و ) Tetraclita rufotincta (Pilsbry, 1916بودند.

گ

نه (Amphibalanus amphitrite (Darwin, 1854

این گونه متعلق به خانواده  Balanidaeاست و از
نواحی باالدست ،میانی و پاییندست ایستگاههای جنگل
حرا ،سنگشکن ،سنگمرغان و الیروبی جمعآوری شد.
قطر صدف گونه  Amphibalanus amphitriteدر حدود
 10میلیمتر ،مخروطی یا استوانهای بود که صدف بصورت
صاف یا دانهدار است .رنگ نمونه سفید و یا سفید همراه با
خطوط طولی ارغوانی یا صورتی بود radii .عریض و معموالً
مایل بوده و در  scutumاین گونه خطوط رشد برجسته و
مشخص بودند (شکل .)3

شکل  - 3گونه  .Amphibalanus Amphitriteتصویر در محیط (سمت راست)؛ تصویر با لوپ (هر درجه یک میلی متر را نشان می
دهد) (سمت چپ).

گ

نه )Amphibalanus venustus (Darwin, 1854

این گونه متعلق به خانواده  Balanidaeاست و از
ناحیه پاییندست ایستگاه جنگل حرا جمعآوری شد.

22

شناسایی بارناکل های ناحیه ی...

رنگ سفید و دارای خطوط صورتی قرمز یا ارغوانی می-
باشد radii .تقریبا عریض بوده و  scutumاغلب صاف و
گاهی دارای قله برگشته و انحنادار است (شکل .)4

صدف این گونه در حدود  20میلیمتر ،مخروطی تا
استوانهای و به ندرت دانهدار بود .نمونه دارای طرح و رنگ
جالب و منحصر به فردی است که به صورت مخطط ،به

شکل  - 4گونه ( ،.Amphibalanus venustusهر درجه یک میلی متر است).

شکل  -5گونه  ،Striatobalanus amaryllisتصویر گونه در محیط (سمت چپ) ،تصویر در آزمایشگاه (سمت چپ)(هر درجه یک
میلیمتر را نشان می دهد).

گ نه

&

(Zevina

permitini

 10میلی متر می رسد .صدف به رنگ خاکستری یا
صورتی بوده و در اطراف دهانه واجد  4زوج زواید میباشد
که به کمک آن قادر به شنا کردن می باشد (شکل .)6

Microeuraphia

)Litvinova, 1970

این گونه متعلق به خانواده  Chthamalidaeاست و از
ناحیه میانی ایستگاه جنگل حرا و ایستگاه سنگ مرغان
جمع آوری شد .دارای ساختار مخروطی بوده و اندازه آن تا
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این گونه متعلق به خانواده  Archaeobalanidaeاست
و از ایستگاه سنگ شکن و سنگ مرغان جمع آوری شد.
صدف مخروطی تا استوانهای به طول  20میلیمتر می-

فصلنامه علمی پژوهشی دانش زیستی ایران

گ

نه )Striatobalanus amaryllis (Darwin, 1854

باشد .رنگ صدف سفید تا صورتی و ارغوانی همراه با
نوارهای رنگی میباشد Radii .نازک و با راس کامالً مایل
میباشد Scutum .به طور واضح مخطط میباشد (شکل
.)5

عیدی و همکاران

شکل  -6گونه  ،Microeuraphia permitiniتصویر مربوط به محیط (سمت چپ) ،تصویر در آزمایشگاه (سمت راست)(هر درجه یک
میلیمتر را نشان می دهد).

گ نه

با طرحهای رنگی چرخشی داشته و طول آن تا  20میلی-
متر نیز میرسد scutum .مثلثی شکل و  radiiتوپر بود
(شکل .)7

Chthamalus barnesi (Achituv & Safriel,

)1980

این گونه متعلق به خانواده  Chthamalidaeاست و در
ایستگاه سنگ مرغان جمع آوری شد .صدف ظاهری صاف

شکل  - 7گونه  ،Chthamalus barnesiتصویر مربوط به محیط (سمت چپ) ،تصویر توسط لوپ (سمت راست) (هر درجه یک
میلیمتر را نشان می دهد).

گ

نه )Tetraclita rufotincta (Pilsbry, 1916

خاکستری ،مخروطی تا استوانهای میباشد .در
برجستگیهای بزرگ ،زاویهدار و سینوسی وجود داشت
(شکل .)8
scutum

این گونه متعلق به خانواده  Tetraclitidaeاست و از
ناحیه ساحل صخره ای و ماسه ای ایستگاه خاک سرخ
جمع آوری شد .قطر صدف تقریباً  45میلی متر بوده و
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شکل  -8گونه  ،Tetraclita rufotinctaتصویر مربوط به محیط (سمت چپ) ،تصویر در آزمایشگاه (هر درجه یک میلیمتر را نشان می
دهد) (سمت راست).

بحث
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بارناکلها دارای چرخه زندگی دریایی تیپیک شامل
مرحله الروی ،پالنکتونی و بالغ چسبیده هستند و به
عنوان مدلهای اکولوژیک و مانیتور کنندههای زیستی در
مطالعات مربوط به پایش اکوسیستمها تبدیل شدهاند
[.]12
از دیدگاه فونستیک و تاکسونومیک مطالعات متعددی
هرچند ناکافی بر روی کشتی چسبها در منطقه خلیج
فارس و عمان انجام شده که از مجموع آنها  39گونه
معرفی شده است [.]10
کاملترین گزارش و مطالعه مروری در این زمینه
مربوط به  Utinomiدر سال  1969میباشد .وی  16گونه
کشتیچسب از خلیج فارس و خلیج عمان گزارش کرد و
جدول کاملی از نمونههایی که قبل از وی مطالعه شده بود،
نیز منتشر کرد [.]13
 Jonseدر سال  1986در کتابچه مطالعه محیطی
مربوط به کویت ،پنج گونه کشتی چسب را معرفی کرده
است .در مجموع با توجه به این مطالعات و سایر منابع تا
قبل از مطالعه حاضر تقریباً  33گونه کشتی چسب از 10
خانواده از خلیج فارس و خلیج عمان گزارش شده است
[.]5
از جمله مطالعات اخیر روی کشتی چسبها میتوان
به مطالعه رحمانی ( )1380و شهدادی ( )1385در قالب
پایان نامه کارشناسی ارشد اشاره کرد که این مطالعات به
ترتیب مربوط به زیستشناسی تولیدمثل گونه Balanus
 improvisesاز دریای خزر و زیسرتشرناسری الرو

فصلنامه علمی پژوهشی دانش زیستی ایران

 Chirona (Striatobalanus) amaryllisاز خلریج فرارس
و تاکسونومی و جغرافیای زیستی کشتی چسبهای خلیج
فارس و دریای عمان میباشد [.]9،11
در بررسی تنوع سختپوستان در سازههای زیستگاه
مصنوعی منگفت واقع در استان بوشهر توسط وثوقی و
همکاران 10 ،گونه از سخت پوستان وابسته به دو راسته
ده پایان و بارناکلها شناسایی شده اند که راسته بارناکلها
بیشترین فراوانی را داشتند .در این تحقیق  3گونه بارناکل
 Amphibalanus benustus ،Amphibalanus amphitrteو
 Chirona amaryllisشناسایی شدند [.]14
در مطالعه صورت گرفته توسط شهدادی بر روی
تاکسونومی و جغرافیای زیستی کشتی چسبهای ناحیه
بین جزر و مدی خلیج فارس و خلیج عمان گونههای
Chelonibia ،Chelonibia patula ،Lepas anaserifera
Armatobalanus ،Tetraclita rufotncta ،testudinari
Amphibalanus
،Chirona amaryllis ،allium
،Amphibalanus subalbidus ،amphitrite mphitrite
 Amphibalanus venustusو  Balanus trigonusمورد
شناسایی قرار گرفتند [.]11
در مطالعه حاضر  6گونه در مناطق مورد مطالعه مورد
شناسایی قرار گرفتند .تمامی گونههای یافت شده متعلق
به فوق راسته  ،Thoracicaراسته  Sessiliaو زیر راسته
 Balanomorphaبودند.
اولین گونه شناسایی شده بارناکلها گونه
 Amphibalanus amphitriteمیباشد .این گونه به دلیل
تنوع بسیار باال توسط ) Pitombo (2004مورد بررسی

عیدی و همکاران

 از خلیج فارس و توسط شهدادیUtinomi )1969( توسط
.]11،13[ ) در ناحیه بندرگاه گزارش شده بود1385(
 پیشنهاد میشود در،با توجه به نتایج بدست آمده
مطالعات پیش رو نمونهبرداری به صورت فصلی صورت
.بگیرد تا الگوی فصلی بارناکلها نیز مشخص شود
همچنین به منظور شناسایی دقیقی استفاده از تکنیکهای
.مولکولی پیشنهاد میشود

) در1385(  شهدادی.ساختاری و ژنتیکی قرار گرفت
 چابهار و بندر لنگه این گونه، رمین،صخرههای خلیج گواتر
- همچنین این گونه جزو گونه.را شناسایی و گزارش نمود
های فراوان بر روی سازههای زیستگاه مصنوعی آلگار در
.]7[ جنوب پرتغال به شمار میرود
از دیگر گونههای شناسایی شده بارناکلها در این
 میباشد کهAmphibalanus venustus پژوهش گونه
منحصر به منطقه گرمسیری است و به بسترهای مختلف
 این گونه توسط شهدادی.]2[ ثابت و معلق میچسبد
) در خلیج نایبند واقع در مرز استانهای خوزستان1385(
.و بوشهر و همچنین بندر لنگه نیز شناسایی شده است
Chirona
گونه شناسایی شده دیگر گونه
( میباشد که پیش از این نیزStriatobalanus) amaryllis
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مطالعه حاضر مستخرج از پایان نامه کارشناسی ارشد
رشته بیوسیستماتیک جانوری دانشگاه آزاد اسالمی واحد
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