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الگوي توزیع و پراكنش كشتی چسب مهاجم دریاي خزر )(Darwin, 1854

 ،Amphibalanus improvisusدر سواحل سنگی حوضه جنوبی
حر ترابي جفرودی ،1حسن تقوی ،1محمدرضا رحيمي بشر

2

 1گروه زيست شناسي دريا ،دانشكده علوم دريايي و اقيانوسي ،دانشگاه مازندران ،بابلسر،
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 2گروه زيست شناسي دريا ،دانشكده علوم پايه ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد الهيجان ،صندوق پستي 1111 :
نوع مقاله:

چکیده

پژوهشی

مهمترین جوامع ماکروبنتوزی سواحل صخره ای کشتی چسب ها هستند که در حوضه جنوبی دریای خزر
 Amphibalanus improvisusیک گونه مهاجم و غالب این گروه می باشد .هدف این تحقیق تعیین تعداد،
زی توده ،درصد پوشش و بررسی عوامل مؤثر بر توزیع و پراکنش این گونه در مناطق مختلف سواحل
سنگی حوضه جنوبی دریای خزر بود .تعداد  01ایستگاه در سواحل سنگی طبیعی و مصنوعی از آستارا تا
بابلسر انتخاب و در طول یک سال (شهریور  0129تا تیر ماه  )0121و هر  9ماه یكبار توسط کوادرات
 01×01 cmبه صورت تصادفی مورد نمونه برداری قرار گرفتند .میانگین تعداد افراد این گونه در سواحل
 ،414/71 ± 970/061درصد پوشش  ،16/31±02/617وزن  07/30 ±00/391 grدر واحد سطح تعیین
شده است .اگرچه نتایج پراکنش نسبتاً یكنواختی را در ایستگاههای دهگانه نشان داد ،اما در گروهبندی
آزمون  One-wayANOSIMمشخص شد که بیشترین تشابه زیستگاهی مربوط به ایستگاههای 6 ،1 ،4 ،1
و  2بوده و نتایج آزمون  One-way ANOVAدر ماههای مختلف نشان داد که تغییرات زمانی در فراوانی
 A. improvisusتأثیرگذار نیست .همچنین مشخص شد شوری سواحل حوضه جنوبی در رشد کشتی
چسب بی تأثیر و فاکتور دما عاملی مهم و مثبت در فراوانی آن بوده است.

تاریخچه مقاله:
دریافت21/11/94 :
اصالح24/16/91 :
پذیرش24/16/91 :
كلمات كلیدي:

دریای خزر
گونههای مهاجم
بارناکل
Amphibalanus
improvisus

مقدمـه

 نویسنده مسئول ،پست الكترونیکtaghavi25@yahoo.com :
75

] [ Downloaded from jae.hormozgan.ac.ir on 2023-01-07

دریای خزر بزرگترین پهنه آبی بسته جهان است که به دلیل وسعت و قرار گرفتن در چندین نصف النهار ،اکوسیستم های
متنوعی در نواحی مختلف آن ایجاد شده است ( .)Aladin and plotnikov, 2004این دریا با دارا بودن  711گونه و زیرگونه
گیاهی0304 ،گونه و زیر گونه جانوری 0162 ،بی مهره آزادزی  191 ،گونه انگل و  401مهره دار از تنوع زیستی مطلوبی
برخوردار است ( .)Kasymov, 1982از نكات منحصر به فرد تنوع زیستی دریای خزر ،درجه باالی بومی گرایی آن می باشد
( .)Dumont, 2000در قرن بیستم ورود گونههای مهاجم ،غالبترین مكانیسم تغییرات زیستی دریای خزر محسوب می شود
( .)Ivanov et al., 2000بیشتر مهاجمین دریایی چسبنده طی اواخر دهه  0211و اوایل دهه  0261از طریق بدنه کشتی ها به
دریای خزر رسیدند ( .)Grigorovich et al., 2003تهاجم زیستی یكی از عوامل تغییرات اکوسیستم های ساحلی محسوب شده
( )Grosholz, 2002; Teck et al., 2010و برای مطالعه تغییرات زیستی آبهای دریایی سواحل سنگی مدل بسیار خوبی به
شمار می رود () Harley et al., 2006; Helmuth et al., 2006؛ زیرا این سواحل به علت تأثیر مستقیم جریانات ساحلی و امواج،
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منبع غنی از مواد غذایی ،اکسیژن و رسوبات هستند ( .)Hunt and Scheibling, 1996; Robles et al., 2001همچنین ،سواحل
سنگی زیستگاه بسیاری از جمعیتهای مختلف نرم تنان ،دوکفه ایها ،بارناکل ها ،علفهای دریایی ،جلبک ها و سایر گروه های
زیستی با توانایی چسبندگی می باشد ( )Denny and Gains, 2007وگونه های چسبنده می توانند در بسترهای سخت طبیعی
و مصنوعی حاصل از دخالت انسانی به راحتی استقرار یابند ( .)Cohen and Carlton., 1998احتماالً دو گونه از بارناکلهای
بلوطی  Amphibalanus improvisusو  Amphibalanus eburneusجزو اولین مهاجمینی بوده اند که به کانال ولگا ـ دون نفوذ
کردند .حضور آنها در خزر در سال های  0211و  0216گزارش شد که به واسطة داشتن صدف ،به خوبی قادر به تحمل شرایط
نامطلوب بودند (.)Karpinsky et al., 2005
بارناکل ها توزیع و پراکنش جهانی دارند .گونه هایی بر روی آبشش ده پایان و گروه هایی دارای زندگی آزاد هستند .آنهایی که
دارای زندگی آزاد هستند به چسبیدن برروی موجودات دیگر و بسترهای سخت و سازه های مصنوعی سازش یافته اند
) .)Adamson and Brown, 2002چرخه حیات آنها پیچیده همراه با دگردیسی از مرحله الروی تا بلوغ است .چرخه زندگی
بارناکل ها  6مرحله پالنكتونی دارد .در مراحل ناپلی الروها انرژی را دریافت و ذخیره می کنند و در انتها الرو سیپرید دیگر
تغذیه نمی کند .مرحله سیپریدی مرحله تخصصی شده ب رای جوامع کفزی جهت انتخاب بستر مناسب است و موجود نابالغ بعد
از چسبیدن ،مراحل بلوغ را تا رشد کامل سپری کند ( .)Thiyagarajan and Qian, 2008اغلب بارناکل ها هرمافرودیت هستند و
لقاح داخلی دارند و قادر به تولید اسپرم و تخم به طور همزمان می باشند که گاهی اسپرم به افراد مجاور انتقال یافته و منجر به
لقاح خارجی می گردد ( .) Weidema, 2000به خاطر مكانیزم تولید مثلی ،بارناکلها به سرعت رشد می کنند؛ الرو بعضی از
آنها در نواحی گرمسیری پس از طی  3تا  06شبانه روز در جایی ثابت شده و در مدت  1ماه بالغ می شوند
) .)Thiyagarajan and Qian, 2008این موجودات همچنین توانایی چسبیدن به بسترهای سخت طبیعی و مصنوعی را دارند
(.)Adamson and Brown, 2002

مواد و روشها
این مطالعه در طول یک سال و به فاصله زمانی هر دو ماه یكبار از شهریور  0129تا تیر ماه  0121انجام شد و در این راستا در
طول ساحل حوضه جنوبی دریای خزر از غرب به شرق 01 ،ایستگاه (جدول )0بر اساس وجود سواحل سنگی انتخاب شد.
شكل یک موقعیت جغرافیایی هر یک از ایستگاه ها را نشان می دهد .ایستگاه ها با توجه به تفاوتهای مكانی انتخاب شدند که
دارای شرایط اکولوژیک هستند ،به طور مثال ایستگاه  1همجوار با تاالب بین الملی انزلی متأثر از ورودی تاالب بین الملی انزلی
بوده و ایستگاه  4در منطقه حسن رود در فاصله ای دورتر که اثرگذاری وردیهای تاالب کمتر می باشد و در ساحلی کامالً
متأثر از شوری دریا انتخاب شد .ایستگاه  1در شهرستان کیاشهر قرار داشت که نزدیک این ایستگاه منطقه حفاظت شده
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سواحل سنگی حوضه جنوبی دریای خزر به دو صورت طبیعی و مصنوعی بوده که سواحل مصنوعی با اهدافی همچون
جلوگیری از باال آمدن سطح آب دریا ،ساخت بندرگاه و سایر سازه های مختلف دریایی به وجود آمده اند ( ;Jafari, 2010
 .)Pourjomeh, 2014از مسائل مهم هر موجود چگونگی فرآیند انتخاب زیستگاه بوده که در رشد ،احیاء و پراکنش آن بسیار
مؤثر است ( .)Bertness et al., 1999البته عامل توزیع و پراکنش و تنوع حاصل از آن توسط متغیرهای پیچیده زیستی و
غیرزیستی تعیین می شود ( .)Thrush et al., 2005از دو گونه بارناکل  A. improvisusو  A. eburneusمعرفی شده به دریای
خزر فقط گونه  A. improvisusدر سواحل جنوبی دریای خزر وجود دارد ( .)Rahmani and Sari, 2009بر اساس مطالعات
گذشته  )9109( Nasrolahiمهمترین عوامل مؤثر بر رشد بارناکل در مراحل الروی ،شوری و دما است و بر اساس تحقیقات
 Pourjomehو همكاران ( ) 9104مهمترین جوامع سواحل سنگی حوضه جنوبی دریای خزر  ،A. improvisusدوکفه ای مهاجم
 Mytilaster lineatusو ماکروجلبک ها هستند .اگرچه مطالعات ز یادی در خصوص بارناکل ها و نحوه توزیع پراکنش آنها در
جهان انجام شده ،اما مطالعات در مورد آنها در دریای خزر بسیار کم و معطوف به مطالعات آزمایشگاهی می شود .هدف از انجام
این تحقیق تعیین الگوی توزیع و پراکنش و بررسی عوامل محیطی مؤثر بر الگوی پراکنش و تراکم  A. improvisusدر سواحل
سنگی حوضه جنوبی دریای خزر است.

الگوی توزیع و پراكنش كشتی چسب مهاجم دریای خزر...

ترابی جفرودی و همکاران

بوجاق قرار گرفته و محل نمونه برداری تحت تأثیر ورودی آب شیرین این پارک به دریا می باشد .همچنین ایستگاه  6نیز در
همجواری با رودخانه و در منطقه چمخاله گیالن بود .در بین زیستگاه های شرقی ،ایستگاه  2متأثر از شوری دریا و اثرات
تولیدات اولیه رودخانه ای در سواحل شهرستان محمود آباد قرار داشت و سایر زیستگاه ها نیز دارای شرایط متفاوت با یكدیگر
بودند (شكل.)0
جدول .0موقعیت جغرافیایی 01ایستگاه نمونه برداری درطول سواحل حوضه جنوبی دریای خزر
مناطق نمونه برداری

طول جغرافیایی

عرض جفرافیایی

-0آستارا

״11˚ ،43´ ،212

״94˚ ،13´ ،236

-9هشپر(حویق)

״17˚ ،43´ ،612

״01˚ ،13´ ،619

״92˚ ،42´ ،10

״ 92˚ ،17´،991

 -4جفرود

״92˚ ،42´ ،011

״ 92˚ ،17´،941

-1کیاشهر

״11˚ ،42´ ،199

״92˚ ،17´ ،971

 -6چمخاله

״01˚ ،11´ ،602

״91˚ ،97´ ،627

 -7رامسر

״92˚ ،11´ ،271

״91˚ ،17´ ،062

 -3چالوس

״92˚ ،10´ ،313

״41˚ ،16´ ،426

 -2محمود آباد

״11˚ ،10´ ،761

״14˚ ،16´ ،311

 -01بابلسر

״13˚،19´ ،271

״41˚ ،16´ ،221

 -1بندر انزلی

شكل  .0ایستگاه های مورد مطالعه قرار گرفته در سواحل سنگی حوزه جنوبی دریای خزر
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نمونه برداریها با تكرار منظم به طور ماهانه از شهریور 29تا تیر ماه  21روی صخره ها و سنگ های سواحل طبیعی و مصنوعی
حوضه جنوبی دریای خزر به کمک کوادرت  01×01سانتی متر مربع به صـورت کـامالً تصـادفی و در  1تكـرار در واحـد سـطح
کوادرات ها جمع آوری شدند .در این راستا سعی شـد کـه در هـر ایسـتگاه تكرارهـا بـا فواصـل مناسـب از یكـدیگر در امتـداد
زیستگاهها (سواحل سنگی) انتخاب شده و یكی از  1تكرار از سطح زیرین تخته سنگ ها انجام گردد .نمونه ها پس از شـمارش
به کمک کاردک جدا شده و سپس با فرمالین  4درصد فیكس و به آزمایشگاه انتقال داده شدند .درصد پوشـش بارناکـل هـا در
محل نمونه برداری با کوادارات  01 ×01 cmبه صورت بصری تخمین دقیق زده شد .همچنین برای دقت بیشتر ،عكسبرداری از
کــوادرات هــا نیــز انجــام گرفــت ،ضــمن اینكــه از ایــن عكــس هــا بــرای شــمارش مجــدد نیــز اســتفاده گردیــد
( .)Sousa et al., 2013همچنین در مواقعی که تعداد بارناکل ها در کوادرات زیاد و غیرقابل شمارش بود بر اساس دستور العمل،
یک سانتی متر مربع از کوادرات انتخاب و نمونه های آن شمارش و سپس به جامعه درونی هر کـوادرات تعمـیم داده مـی شـد
( .)Sousa et al., 2000در این مطالعه برای اندازه گیری فاکتورهای محیطی نظیر دما ،شوری ،اکسیژن محلول ،قابلیت رسانایی،
 pHو چگالی آب دریا از دستگاه  Multi 340/SETiو شوری سنج چشمی  MT-110استفاده شد .در آزمایشگاه نمونه ها پـس از
شستشو و جداسازی سایر موجودات همزیست ،خشک و سپس جهت دقت بیشـتر مجـدداً شـمارش مـی شـدند و عـدد نهـایی
نمونههایی که در فیلد ،آنالیز عكس ها و آزمایشگاه شمارش شدند ،به صورت میانگین گـزارش شـدند .همچنـین بـرای تعیـین
زیتوده هر ایستگاه ،هر جامعه به صورت مجزا با ترازوی دیجیتالی دقیق (  ) 1/110توزین گردید .اطالعات مربوط به نمونهها
پس از طی مراحل آزمایشگاهی در هر دوره نمونه برداری به صورت منظم ابتدا وارد نرم افزار  Excelشده و سپس به کمک نـرم
افزار  SPSSو نرم افزار  PASTمورد تحلیل های مختلف آماری قرار گرفت .ابتدا تفاوت های زمانی -مكانی به صورت میـانگین و
انحراف معیار در جداول مختلف که شامل فاکتورهای محیطی ،شاخصهای جمعیتی در ایسـتگاه هـا و مـاه هـای مختلـف بـود
تنظیم و سپس با استفاده از آزمون  One-way ANOVAو  Tukeyتفاوت میانگین ها مورد بررسی و آزمون قـرار گرفـت .بـرای
تشخیص شباهتهای زیستگاهی پس از رتبه بندی و گروه بندی ایستگاههای ده گانه جهت مقایسه بهتر واریانس ها با اسـتفاده
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از نرم افزار  PASTداده ها مورد آزمون  One-way ANOSIMقرار گرفتند ( .)Clarke, 1993برای درک بهتـر جهـت اثرگـذاری
همزمان عوامل محیطی و مؤلفه های جمعیتی از آزمـون ) Principal Components Analysis (PCAاسـتفاده شـد و در ادامـه
تحلیل مؤلفه های اصلی ،دیاگرام پراکنش ( )PCA convex Hullsکه فاصله زیستگاه ها را بـه لحـاپ پـراکنش گـروه هـا نشـان
میدهد ترسیم و تفسیر شد و با استفاده از آزمون مدل گرادیان (شیب) تراکم گونه ها ،مدل مناسبی از فراوانی افراد به صـورت
نمودار نشان داده شد.
بر اساس نتایج حاصل از فاکتورهای محیطی اندازه گی ری شده درایستگاه های ده گانه مشخص شد که میانگین و انحراف معیار
سـالیانه :دمـای آب ( ،06/43±4/200)Coشـوری آب ( ، pH 3/97±1/027 ،2/37±1/117 )‰قابلیـت رسـانایی آب ()ms/cm
 06/10±0/133و اکسیژن محلول ( 2/36±01/042 )mg/lبوده است .در بین ایستگاه های مختلف ،بیشـترین شـوری سـالیانه
مربوط به ایستگاه ( 4جفرود) و ( 7رامسـر) بـا  09/31±1/413قسـمت در هـزار و کمتـرین شـوری مربـوط بـه ایسـتگاه  6بـا
 4/67±0/111قسمت در هزار (چمخاله) بوده است .بر اساس آزمـون  One-way AONVAدر بـین فاکتورهـای محیطـی تنهـا
شوری در ایستگاه های مختلف از اختالف معناداری برخوردار بود ( )P< 1/11و زوج های معنی دار در آزمون  Tukeyبه صورت
 aو bدر جدول  9مشخص شده اند.
جدول  .9میانگین ( ±انحراف معیار) سالیانه فاکتورهای محیطی اندازه گیری شده در سواحل سنگی حوضه جنوبی دریای خزر
pH

قابلیت رسانایی آب ()ms/cm

0

06/11±6/036

3/11±1/609

01/67±0/116

a

3/02±1/039

06/11±9/110

9

06/11±6/911

3/11±1/614

01/31±0/240

a

3/40±1/041

06/01±1/619

1

06/11±1/111

3/11±1/717

00/31±0/619

a

3/90±1/114

07/47±1/166

4

07/11±1/944

3/99±1/131

09/31±1/413

a

3/91±1/129

06/26±1/171

1

01/11±4/194

3/13±1/173

7/11±9/179

b

3/13±1/930

06/77±1/161

6

01/11±4/764

3/41±1/671

4/67±0/111

b

3/02±1/916

06/24±1/130

7

06/11±1/493

3/13±1/397

09/31±1/413

a

3/91±1/026

06/13±1/674

3

06/31±1/001

3/70±1/724

09/67±1/106

a

3/16±1/091

06/22±1/147

2

06/11±1/132

3/71±1/396

3/11±9/211

a

3/01±1/031

06/71±1/110

01

07/11±1/093

2/42±1/232

6/11±9/111

b

3/10±1/101

07/16±1/491

کل منطقه

06/43±4/200

2/32±01/034

2/31±1/917

3/97±1/027

06/19±1/112

ایستگاه

دماي آب ()Co

اكسیژن محلول ()mg/l

شوري ()‰

 aو  bنشان دهنده زوج های معنی دار در آزمون  Tukeyهستند.

میانگین و انحراف معیار سالیانه بارناکل  414/71±970/061عدد ،درصد پوشش  16/31±02/617عدد ،وزن
 07/30 ±00/391گرم در واحد سطح بود که زیستگاه  1با تعداد  793/31 ± 191/716عدد ،درصد پوشش  61/11± 3/244و
وزن  11/74 ± 91/623گرم پرتراکم ترین حضور جمعیتی این گونه را به نسبت سایر ایستگاه ها در واحد سطح به خود
اختصاص داده است (جدول  .)4بر اساس آزمون  One-way ANOVAدر بی ن ایستگاه های مختلف اختالف معناداری به لحاپ
شاخصهای جمعیتی این گونه وجود دارد ( )P<1/11و در آزمون توکی بیشترین جفت مؤلفه های معنی دار  01ایستگاه
مربوط به تفاوت میانگین های ایستگاه 1 ،4و  6می شود (.)P<1/11
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نتایج حاصل برای فاکتورهای محیطی در ماههای مختلف نشان میدهد که باالترین تغیییرات دما مربوط به ماه شهریور
( 91/61±0/776 )Coبوده است .براساس آزمون  One way-ANOVAدر ماه های مختلف سال دما تنها فاکتوری بودکه در بین
ماه های مختلف سال از اختالف معنی داری برخوردار بود ( .)P<6/11همچنین زوج های معنی دار در آزمون  Tukeyبه صورت
 aو bدر جدول  1نمایش داده شده است.

الگوی توزیع و پراكنش كشتی چسب مهاجم دریای خزر...

ترابی جفرودی و همکاران

جدول  .1میانگین ( ±انحراف معیار) ماهیانه فاکتورهای محیطی اندازه گیری شده در سواحل سنگی حوضه جنوبی دریای خزر
ماه هاي

دماي آب ()Co

اكسیژن محلول ()mg/l

شوري ()‰

نمونهبرداري

قابلیت رسانایی آب

pH

()ms/cm

91/61±0/776

a

2/01±1/121

01/71±0/403

b

3/12±1/410

دي

00َ/91±1/202

b

3/31±1/160

اسفند

00/71±0/061

b

2/16±1/964

اردیبهشت

07/41±1/266

b

3/19±1/934

تیر

90/11±90/11

a

3/22±1/443

شهریور
آبان

كل سال

06/43±4/200

2/32±01/034

2/41±1/169

3/03±1/902

06/12±0/117

01/61±1/971

3/11±1/011

06/16±9/004

2/11±4/197

3/11±1/023

07/01±1/121

2/61±4/049

3/11±1/911

06/06±0/741

2/21±9/494

3/97±1/907

06/01±1/612

01/11±9/414

3/94±1/016

06/71±1/176

2/31±1/917

3/97±1/027

06/19±1/112

 aو  bنشان دهنده زوج های معنی دار در آزمون  Tukeyهستند.
جدول  .4میانگین ( ±انحراف معیار) تعداد ،درصد پوشش ،وزن  A. improvisusدر ایستگاه های نمونه برداری
ایستگاه

درصد پوشش بارناكل

تعداد بارناكل

وزن بارناكل (گرم)

0
9
1
4
1
6

a
a
a
b
b
b

119/11±27/161
934/07±091/417
003/11±46/932
21/07±42/101
793/31±191/716
671/11±36/976

49/11±3/907
13/11±01/310
7/11±4/031
3/11±4/139
61/11±3/244
41/11±2/113

01/11±1/722
07/29±9/147
3/77±4/031
3/61±1/090
11/74±91/623
91/21±1/312

7

a

404/67±901/970

11/11±01/734

01/02±01/761

3

a

419/11±20/669

11/31±01/027

07/73±6/919

a
a

463/11±017/103
111/07±003/003

47/11±3/906
11/11±07/192

01/00±4/969
02/71±1/146

414/71±970/061

16/31±02/617

07/30±00/391

2
01
Mean± SD

 aو  bنشان دهنده زوج های معنی دار در آزمون  Tukeyهستند.
جدول  .1میانگین ( ±انحراف معیار) تعداد ،درصد پوشش و وزن  A. improvisusدر ماههای نمونه برداری در حوضه جنوبی دریای خزر
تعداد بارناكل

شهریور

461/11±991/133

91/02±2/121

آبان

111/61±916/666

01/30±7/907

17/11±99/049

دي

113/91±913/191

01/60±3/361

16/11±02/797

اسفند

163/31±901/211

06/19±3/106

17/11±91/111

اردیبهشت

160/11±912/346

07/72±2/117

16/11±91/616

91/41±90/731

13/11±90/612

07/30±00/391

16/31±02/617

تیر
Mean± SD

194/41±469/160
414/71±970/061

11/11±03/713

طبق آنالیز حاصل از داده ها برای ماه های مختلف نمونه برداری ،تیر ماه بیشـترین حضـور جمعیتـی بارناکـل را بـا میـانگین و
انحراف معیار  194 /41±469/160عدد ،وزن  91/41±90/73گرم ،درصد پوشش  13/11±90/612را به خـود اختصـاص داده
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ماههاي نمونه برداري

وزن بارناكل (گرم)

درصد پوشش بارناكل

دانشگاه هرمزگان

دوره  ،5شماره  ،2پاییـز 4931

مجله بوم شناسی آبزیان

است (جدول  .)1در آزمون  One-way ANOVAاختالف معناداری در بین میانگینهای جمعیتی این گونه در ماه های مختلـف
سال مشاهده نشد (.)P<1/11
نتایج گروه بندی آزمون تشابه زیستگاهی  One-way ANOSIMمشخص کرد که همگنی بین شرایط زیستگاهی  01ایستگاه
انتخابی وجود دارد ( )P: 1/1110 ،R:1/417اما در عین حال ایستگاه های  6 ،4 ،1 ،1و  2دارای بیشترین تشابه به لحاپ شرایط
زیستگاهی هستند (شكل .)0

1800
1600

1200

800
600
400
200

Group 10

Group 9

Group 8

Group 7

Group 6

Group 5

Group 4

Group 3

Group 2

Group 1

Between

شكل  .9باکس پالت  ANOSIMنشان
می دهد که ایستگاه های انتخابی دارای
همگنی بوده و بیشترین تشابه در
سواحل سنگی حوضه جنوبی دریای خزر
مربوط به زیستگاههای 2 ،6 ،1 ،4 ،1
می شود.

1000

Ranked distance

1400

0

طبق نتایج حاصل از آزمون مؤلفههای اصلی ( )PCAدما ،چگالی آب ،قابلیت رسانایی و اکسیژن محلول هم محور با تعداد،
بیوماس و درصد پوشش بارناکل هستند ،اگرچه  pHآب در محور  Yها همراستا با سنجه های بارناکل هستند اما فاکتور شوری
در جهت عكس این سنجه ها قرار گرفته است (شكل .)9
همپوشانی و قرار گرفتن همه گروهها در محور  Xدیاگرام پراکنش  PCAنشان می دهد پراکنش گونه مهاجم A. improvisus
در سواحل سنگی حوضه جنوبی دریای خزر تقریباً یكنواخت بوده ،اما بار عاملی بعضی از گروه ها مانند ایستگاه  1آن را نسبت
به سایر گروه ها کمی مجزا کرده است (شكل .)4
آزمون های فراوانی برای فاکتورهای محیطی مهم نشان دادند که بیشترین فراوانی بارناکل در بازه دمایی  04-91درجه
سانتیگراد است (شكل  .)1همچنین این آزمون برای شوری بازه  7-01قسمت در هزار را نشان داد (شكل .)6
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شكل  .1آزمون مؤلفه های اصلی که جهت اثرگذاری هر کدام از مؤلفه ها را مشخص کرده است ،دما ،دانسیته آب ،کنداکتیوته و اکسیژن محلول هم
محور با تعداد ،بیوماس و درصد پوشش بارناکل هستند ،همچنین  pHآب در محور  Yها همراستا با سنجه های بارناکل هستند اما فاکتور شوری در
جهت عكس این سنجه ها قرار گرفته است.

الگوی توزیع و پراكنش كشتی چسب مهاجم دریای خزر...

ترابی جفرودی و همکاران

شكل  .4دیاگرام جدایی زیستگاه با استفاده از آرایه های مؤلفه های اصلی که در گروه بندی با رنگ بندی و شماره ایستگاه مشخص شده ،نشان می دهد
 A. improvisusبه حالت کلی در ایستگاه های مختلف از پراکنش تقریباً یكنواختی برخوردار است

شكل  .1فراوانی  A. improvisusدر دماهای مختلف سال

شكل  .6فراوانی  A. improvisusدر شوری های مختلف

در ایستگاه های نمونه برداری شده کفزیان دیگری شامل، Mytilaster lineatus(Gemlin: 1789) :
Cerastoderma Lamarci،Pontogammarus maeoticus ،Nereis diversicolar

،

albidus

،Chrionomus

Rhithropanopeus harrisii tridentatus

همچنین خانوادههای  Simuliidae ،Scyomyzidae ،Naididae ،Pyrgulidaeو تخم آبزیان دیگر از جمله ماهیان شناسایی
شدند .همچنین در این مطالعه سه جنس از ماکروجلبک های اپی بنتیک مشاهده شد که دو جنس  Cladophoraو
 Entromorphaاز گروه جلبکهای سبز و یک جنس به نام  Laurenciaاز جلبک های قرمز می باشد.

نتایج نشان می دهند که اگرچه تفاوتها در توزیع و پراکنش گونه مهاجم  A. improvisusدر ایستگاه های مختلف وجود دارد،
اما به طور کلی این گونه دارای پراکندگی نسبتاً یكنواختی در سواحل سنگی حوضه جنوبی دریای خزر است و تفاوت های
زمانی در آنها به طور کامالً مشهود دیده نمی شود .بررسی جمعیت ایستگاه های مختلف نشان می دهد پوشش بارناکل در
سواحل مختلف یكنواخت نیست و در بعضی از ایستگاه ها مانند ایستگاه  1باال و در برخی دیگر مانند ایستگاه  1بسیار پایین
بوده است .البته حضور گونه های دیگر مانند دوکفه ای مهاجم و ماکروجلبک ها و اندازه بارناکل ها در نقاط مختلف می تواند
جزو عوامل تفاوت در ایستگاه ها باشد .این موضوع با مطالعات  Pourjomehو همكاران ( )9104که بیان کرد ،در بین
ماکروبنتوزهای سواحل سنگی حوضه جنوبی دریای خزر غالبیت با دو گونه  A. improvisus ،M. lineatusو ماکروجلبک ها
است همخوانی دارد.
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بحث

دانشگاه هرمزگان

مجله بوم شناسی آبزیان

دوره  ،5شماره  ،2پاییـز 4931
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از نتایج دیگر این بررسی مشخص شد ،که فاکتور محیطی شوری بر پویایی جمعیت گونه مهاجم  A. improvisusدر سواحل
سنگی حوضه جنوبی دریای خزر اثر گذار نبوده و این موضوع نشان می دهد که بارناکل ها تنظیمگر اسمزی قوی هستند که
نوسانات شوری در مناطق مختلف نمی تواند بر تعداد ،درصد پوشش و وزن این گونه درحوضه جنوبی اثر گذار باشد .بر اساس
مطالعات گذشته  Nasrolahiو همكاران ( )2006بر روی مراحل مختلف زندگی گونه مورد نظر در شرایط آزمایشگاهی ،عنوان
گردیده  A. improvisusتنظیمگر اسمزی قوی است و می تواند با درجات متفاوت شوری مقابله و سازش پیدا کند .همچنین در
تحقیق ما مشخص شد که به طورکلی بیشترین فراوانی بارناکل در شوری  3-09بوده است Lawson .و همكاران ( )2004در
تحقیقات خود مشخص کرد دو گونه دیگر از بارناکل ها  Elminius modestusو  Semibalanus balanoidesبه خوبی و فراوانی
زیاد می توانند در شوری بسیار پایین ( 9-1قسمت در هزار) رشد و توسعه جمعیتی داشته باشند و در مطالعه دیگر مشخص
شد  A. improvisusمی تواند در مناطق مصبی با شوری پایین به خوبی توزیع و پراکنش داشته باشد .به طوریكه جمعیت
بالغین این گونه به خوبی در شوری  01-1قسمت در هزار از پراکنش وسیعی برخوردار هستند (.)Dineen and Hines, 1992
این نتیجه با تحقیقات ما که بیان می کند بارناکل در سواحل سنگی دریای خزر در شوری های مختلف از پراکنش یكنواختی
برخوردار است ،مطابقت و همخوانی دارد .همچنین تحقیقات  Furmanو  )1990( Yuleمشخص کرد  A. improvisusدر
دریاهای معتدل و در مناطقی با درجه شوری پایین (مانند دریای بالتیک و یا خزر) یا درجات شوری بسیار متغیر به صورت
گسترده یافت می شود ،این موضوع با نتایج حاصل ا ز این تحقیق که مشخص نمود در شوری های مختلف بارناکل از پراکنش
وسیعی در سواحل حوضه جنوبی برخوردار است مطابقت و همخوانی دارد .همچنیین نتایج این ارزیابی نشان داد ،فاکتور دما در
آزمون مؤلفههای اصلی همراستا با فراوانی بارناکل است که نشانگر اهمیت این فاکتور غیرزیستی برای رشد و فراوانی بارناکل
در دریای خزر می باشد .در بررسی حاضر بیشترین فراوانی بارناکل در دمای  06-91درجه سانتیگراد مشاهده شد که در واقع
این فراوانی مربوط به ماههای گرم سال است .بر اساس تحقیقات  lambو همكاران ) (2014دما از عوامل کلیدی ساختار
جمعیت موجودات دریایی بوده و می تواند نقش اساسی در محدود کردن موجودات غیرمتحرک مانند بارناکل ها داشته باشد و
افزایش دما موجب افزایش متابولیكی ،تولید مثل بیشتر ،کوتاه کردن مراحل زایش و در نتیجه باالتر رفتن فراوانی افراد در
جمعیتی شود .همچنین تحقیقات  O'Riordanو همكاران ( )2004در بررسی اثر تغییرات مكانی  Chthamalus montaguiو
 Chthamalus stellatusبر نشست و مراحل رشد در بخشی از سواحل اروپا نشان داد که دما اثر مستقیم بر روی مراحل
متامورفوز و سیپریدها دارد .عالوه بر این مشخص گردید فصول بهار و تابستان افزایش النه گزینی و افزایش جمعیت بالغین را
به همراه دارد .در تحقیق حاضر نیز مشخص شد که دما و ماه های گرم تأثیر مثبت و بسزایی بر فراوانی بارناکل دارد .در تحقیق
حاضر بیشترین فراوانی بارناکل در ماه های گرم سال (تیر ماه) بوده و ماه های سرد از فراوانی نسبتاً کمتری برخوردار بوده اند،
که بر اساس مطالعات گذشته کاهش فراوانی در ماه های سرد علل مختلفی می تواند داشته باشد :ازجمله محدودیت غذا در
فصول سردتر ( ،)Barnes and Barnes, 1958; Thiyagarajan et al., 2002کاهش دما و اثرگذاری منفی بر فعالیتهای متابولیكی
( ،)Anil et al., 1995گرسنگی و استرس های حاصل از آن ( ،)Crisp, 1984کیفیت الروهای رها شده و اثر کمبود انرژی در
الروها ( .)Nasrolahi, 2012استقرار و نشست و مراحل رشد بارناکل ها بسیار متنوع بوده و تحت عوامل زیستی و غیرزیستی
مانند دما ،نور ،عرض جغرافیایی ،چرخش باد در سواحل ،تغذیه ،سن ،تجمع ،پوشش گیاهی و آلودگی می تواند باشد
( )Southward, 1987همچنین استقرار موفق بارناکل بستگی به شرایط جوی و آب و هوایی دارد ( )Barnes, 1989اگرچه
تحقیق حاضر به توزیع و پراکنش در مرحله بلوغ در سواحل پرداخته اما باید اشاره کرد که سیكل زندگی  A. improvisusتا
مرحله بلوغ در حدود  1ماه است ،پس می توان استنباط کرد شرایط محیاء در ابتدای ماه های گرم سال ،از جمله دما  ،تغذیه و
شرایط جوی مناسب در سواحل با توجه به اینكه بیشترین فراوانی مربوط به ماه های تیر و شهریور است ،از عوامل مهم در النه
گزینی و به دنبال آن رشد جمعیتی و پراکنش این گونه در سواحل سنگی حوضه جنوبی دریای خزر است .این موضوع با
تحقیقات  Lawsonو همكاران ( )2004که عنوان کرد در اواخر فصل بهار به علت شرایط جوی مساعد دریا ،بهتر شدن شرایط
تغذیه و کم شدن سایر عوامل کاهش جمعیت تراکم بیشتری از الرو بارناکل در سواحل وجود دارد همخوانی و مطابقت دارد.
طبق تحقیقات  Nasrolahiو همكاران ( )9109در بررسی اثرات گرمایش زمین ،تغییرات شوری و دما دو عامل مهم در مراحل
الروی  A. improvisusهستند که این دو فاکتور می توانند تأثیر قابل توجهی بر مقدار انرژی ذخیره شده در الروها داشته
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 در،باشند و از این طریق بر الگوی تغذیه بارناکل ها در مراحل مختلف اثر بگذارند و یا فعالیت متابولیكی الروها را افزایش دهند
 بالطبع با افزایش سپریس ها النه گزینی بیشتر شده و،نتیجه بر میزان بقاء سیپریس ها و جمعیت آنها تأثیر گذار شوند
، میزان بقاء تا مرحله سیپرید، همچنین ذکر شده که برخالف طول مدت دوره الروی.جمعیت بالغین افزایش پیدا خواهد کرد
 میان مراحل مختلف زندگی بارناکل و جامعه بالغین کمی، اگرچه قیاس،در دماهای باال در شوری پایین در باالترین سطح است
.سوال برانگیز است اما در نتایج ما مشخص شده که در شوری های پایین و دماهای نسبتاً باال فراوانی بارناکل بیشتر می باشد
) که درباره اثرات اسیدی شدن اقیانوس شمالی و تأثیر افزایش دما2010(  و همكارانFindlay این موضوع با بخشی از تحقیقات
.بر افزایش متابولیسم الروها و به دنبال آن افزایش جمعیت بارناکل ها است مطابقت دارد
تشکر و قدارنی
سپاس فراوان از مسئولین محترم آزمایشگاه شیالت دانشگاه آزاد اسالمی واحد الهیجان جناب مهندس علی نیا و آقای حیدری
.به جهت همكاری در انجام این تحقیق داریم
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