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مدي  و جزرغالب بين چسب يكشتشدت امواج بر استحكام صدف گونه  ريتأث
Amphibalanus amphitrite  

 *فاطمه رنجبر اسالملو، نرگس امراللهي بيوكي و عدنان شهدادي

  ي درياشناس ستيزگروه دانشكده علوم و فنون دريايي، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس،  ،ايران

  7/5/99: پذيرشتاريخ   3/12/98: تاريخ دريافت

  چكيده

هاي دريايي بومهاي غذايي زيستمهم در شبكه يها مؤلفهبا توليد و رهاسازي انبوه الرو معلق در ستون آبي از  ها چسب يكشت
شدت  ازجملهاز عوامل محيطي  متأثرنيز  چسب يكشتجزرومدي هاي بينمانند ساير جانوران، ريختار گونه. آيندمي حساب به

رايج سواحل  چسب يكشتشدت امواج بر استحكام صدف در  ريتأثبررسي  باهدفين مطالعه ا. امواج است
دو اسكله در شهر بندرعباس  موج خورو  يپناهگاههاي ها از بخشنمونه. انجام شد  Amphibalanus amphitriteبندرعباس

گيري استفاده از دستگاه پنترومتر اندازه آوري و عالوه بر محاسبه جرم حجمي، نفوذپذيري قطعات اسكيوتوم و رستروم باجمع
هاي موجود در نتايج مطالعه حاضر نشان داد كه نمونه. گيري شدهاي هر بخش اندازهغلظت كلسيم نيز در صدف نمونه .شد

- و محكم) 1.81= ميانگين جرم حجمي (تر ، صدف چگال)بر ليتر گرم يليم 191,5= ميانگين (بخش محفوظ داراي كلسيم بيشتر 

ميانگين كلسيم (هستند  موج خورهاي بخش نسبت به نمونه) كيلوگرم 2,49= ميانگين نيروي الزم جهت شكستن روستروم (تري 
رسد اين به نظر مي). كيلوگرم 1,34= ، ميانگين نيروي الزم جهت شكستن روستروم 1,48= ، ميانگين جرم حجمي 182,3= 

هاي بخش هاي آهكي در اين افراد نسبت به نمونهرشد كندتر و تراكم بيشتر اليه هاي بخش محفوظ به علتاستحكام بيشتر نمونه
  .باشد موج خور

  ، نفوذپذيري، جرم حجمي، كلسيم صدففارس جيخل: كليدي يها واژه

  adnan1361@gmail.com: الكترونيكي ، پست09179545569:مسئول، تلفن نويسنده* 

  مقدمه
هاي زيستي شناخته مخرب عنوان بهها اغلب كشتي چسب

هاي مختلف ساحلي و دريايي به سازه بااتصالشوند كه مي
هاي فراوان اقتصادي ها باعث زيانو همچنين بدنه كشتي

-شناختي اين سختاز منظر بوم وجود نيا با). 5(شوند مي

اي شناگر در پوستان با توليد و رهاسازي انبوهي از الروه
خواران بوده، و آب دريا، از منابع مهم غذايي براي پالوده

هاي بومهاي غذايي زيستاز اعضاي مهم شبكه جهيدرنت
اين جانوران اما در دوره ). 4(آيند مي حساب بهدريايي 

بلوغ به صورت ثابت و متصل به بستر در درون صدف 
حرك اين ثبات و عدم ت). 2و1(دارند  آهكي خود قرار

بااليي را نسبت به  يريرپذيتأثموجب شده تا اين جانوران 

 راتيتأثاين ). 10(تغييرات و نوسانات محيطي داشته باشند 
. تواند ساختاري، فيزيولوژيكي و يا توليدمثلي باشدمي

هاي بر جنبه رگذاريتأثعوامل محيطي مهم و  ازجمله
براي نمونه ). 1(مختلف اين جانوران، دماي آب است 
اندازي، رشد و افزايش دما موجب افزايش نرخ پوست

 Microeuraphiaساحلي  چسب يكشتتوليدمثل در 

permitini مؤثراز ديگر عوامل محيطي ). 12و 11(شود مي 
باشد، جزرومدي شدت امواج ميهاي بينبومبر زيست

بدين صورت كه تراكم افراد، ساختار و حتي تركيب اين 
هايي را تفاوت يپناهگاهر و جوامع در سواحل موج خو

رسد شدت امواج حتي بر به نظر مي). 14(دهد نشان مي
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در رابطه با  .است مؤثرجزرومدي نيز ريختار جانداران بين
 پذيريانعطاف اين متعدي مطالعاتنيز  ها چسب يكشت

و همكاران و  Arsenaultمطالعه . است داده نشان را ريختي
هايي كه در دند نمونهنشان دا Hochهمچنين مطالعه 

تري نسبت اي كوتاههستند زوائد سينه موج خورسواحل 
  ).7و 3(دارند  يپناهگاههاي به نمونه

جزرومدي اند جانوران نواحي بين ازجمله ها چسب يكشت
اين ساختارها نيز به . باشندكه داراي ساختارهاي آهكي مي

پذيري رسد در پاسخ به عوامل محيطي انعطافنظر مي
اي مثال در مطالعه عنوان به). 6(شناختي نشان دهند ريخت

Mokady  چسب يكشتو همكاران نشان دادند كه صدف 
Chthamalus anisopoma  در شرايط عدم حضور يا

پايان شكارچي به ترتيب مخروطي و يا خميده حضور شكم
نشان از  Pentcheffهمچنين نتايج مطالعه ). 8( باشدمي

 Balanus چسب يكشتبودن صدف  تركوچكتر و ضخيم

glandula  9( داشت موج خوردر سواحل .(Shahdadi  و
 Amphibalanusهمكاران نيز تنوع ريختي براي گونه

amphitrite ها و بسترهاي متفاوت در سواحل در محيط
كه شدت  شده مشخصهرچند ). 13(ايران گزارش كردند 

- حل صخرهمتعددي بر ساكنين سوا راتيتأثتواند امواج مي

 ميدان ينمداشته باشد، اما هنوز  ها چسب يكشت ازجملهاي 
كه اين عامل تا چه اندازه بر استحكام و تراكم يون كلسيم 

  . است مؤثر ها چسب يكشتدر صدف 

Shahdadi  هاي از آب چسب يكشتگونه  43و همكاران
 Amphibalanusجنوب ايران گزارش كردند كه 

amphitrite پراكنش ). 13(ن آنها است تريرايج ازجمله
جهاني، در دسترس بودن، اتصال به بسترهاي مختلف و 

را به يك مدل  گونه نياچرخه زندگي شناخته شده، 
. شناختي تبديل كرده استفولينگ و حتي بوممطالعاتي آنتي

به فراواني روي  گونه نيادر سواحل شهر بندرعباس نيز 
- لي موجهاي خارجي و داخهاي ساحلي و بخشسازه

به فقدان اطالعات در اين  با توجه. شودها يافت ميشكن

مقايسه استحكام صدف اين  باهدفزمينه، مطالعه حاضر 
انجام  يپناهگاهو  موج خوردر سواحل  چسب يكشت

  . گرفت

  روشهامواد و 
ها از آنجايي كه شدت فعاليت و برخورد امواج به صخره

بسيار متفاوت ها شكنهاي داخلي و خارجي موجدر بخش
و  موج خورايستگاه  عنوان بههست، بخش خارجي اسكله 

براي  يپناهگاهايستگاه  عنوان بهقسمت داخلي اسكله 
دو اسكله شهيد حقاني و . مطالعه حاضر انتخاب شدند

-اسكله حوضچه قايقراني در شهر بندرعباس جهت نمونه

برداري انتخاب شدند و در هر ايستگاه از بخش خارجي و 
برداري انجام شد نمونه دو بارشكن و هر بخش لي موجداخ

ها همراه نمونه). شد يبردار نمونهاز هشت نقطه  درمجموع(
با قسمتي از بستر سنگي به كمك چكش و قلم بنايي 

و به آزمايشگاه جانورشناسي در دانشگاه هرمزگان  جداشده
ها از سطوح بااليي دامنه نمونه. جهت مطالعات منتقل شدند

متر اكنش خود با قطر قاعده صدف حدود يك سانتيپر
نمونه جهت  30برداري، از هر نقطه نمونه. انتخاب شدند

گيري نمونه براي اندازه 100گيري ميزان استحكام و اندازه
- ميزان استحكام به كمك نفوذ. آوري شدجرم حجمي جمع

و در دو قطعه ) الف 1شكل ) (penetrometer(سنج 
نقطه زير برجستگي ) (scutum(وم اسكيوت شده خشك

و قطعه روستروم ) ب 1شكل ) (عضله جمع كننده
)rostrum) (نقطه مركزي زير غالف) ( هر ) ج 1شكل

) به كيلوگرم(بدين صورت كه نيروي الزم . نمونه انجام شد
براي سنجش وزن، پس از . جهت شكاندن قطعه ثبت شد

ي نرم، هاكامل صدف از بستر و جداسازي بخش جدا كردن
آنها را خشك كرده، و به دليل سبك بودن و كوچك بودن، 

-از اين دسته هركدام. تايي قرارداده شدند 10هاي در دسته

 10برداري براي هر نقطه نمونه(ها جداگانه وزن شدند 
ها در تايي صدف 10هاي براي سنجش حجم، دسته). دسته

ده داخل استوانه مدرج با حجم اوليه مشخص آب قرار دا
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جهت محاسبه جرم . شد و تغيير حجم آب ثبت شد
تعدادي از . ها بخش بر حجم آنها شدحجمي، وزن دسته

و  موج خور(هاي خشك شده از هر بخش صدف
جهت محاسبه ميزان كلسيم صدف با هاون و ) يپناهگاه

 10يك گرم از اين پودر بعالوه . بوته چيني پودر شدند
درجه به مدت  40ا در دماي ابتد% 65اسيد نيتريك  تريل يليم

درجه به مدت سه  140يك ساعت و سپس در دماي 
سپس با آب مقطر حجم آن . ساعت جهت هضم انكوبه شد

رسانده و توسط كاغذ صافي صاف شده و  تريل يليم 25به 
) flame photometer(غلظت كلسيم با دستگاه فليم فتومتر 

تكرار  سه. به صورت ميكروگرم بر ماده خشك سنجيده شد
و سه تكرار  يپناهگاههاي بخش براي پودر صدف نمونه

  .انجام شد موج خوربراي 

 SPSSافزار و در نرم شده رهيذخها در محيط اكسل داده
هاي مربوط به داده. و نمودارها رسم شدند ليوتحل هيتجز

برداري با از هر بار نمونه يپناهگاهو  موج خورهاي بخش
براي . مقايسه شدند Mann – Whitney Uاستفاده از آزمون 

هاي بار اول اسكله قايقراني مقايسه غلظت كلسيم فقط داده
  . استفاده شد

  نتايج
. ها در دو نوبت و به فاصله سه ماه انجام شدبردارينمونه

هاي برداري بار اول از بخشبدين صورت كه پس از نمونه
قل و ها به آزمايشگاه منتداخل و خارج دو اسكله، نمونه

ها هاي مورد نظر بررسي و سنجش شدند و دادهويژگي
انجام  مجدداًجهت تكرار، سه ماه بعد فرايندها . ثبت گرديد

مقايسه نتايج مطالعه حاضر در هر دو . ها ثبت شدو داده
برداري اسكله شهيد حقاني و تكرار در هر دو ايستگاه نمونه

 يناهگاهپهاي اسكله قايقراني نشان داد كه صدف نمونه
موج هاي بخش داراي جرم حجمي بيشتري نسبت به نمونه

  اي آماريمقايسه آزمون). 2شكل (بودند  خور
Mann – Whitney U  بودن اختالفات بين  دار يمعننيز

در هر چهار مقايسه را  يپناهگاهو  موج خورهاي بخش

هاي مربوط به نيروي الزم در بررسي). 1جدول (كرد  دييتأ
ن قطعات صدف، براي هر دو قطعه رستروم و جهت شكاند

ها نشان داد كه در اغلب موارد براي اسكيوتوم، داده
نيروي بيشتري  يپناهگاههاي بخش شكاندن صدف نمونه

 اولبه بار  مربوط ياسهيمقا يهاداده). 3شكل (الزم است 
اما متفاوت از ساير  قطعههر دو  يبرا يحقان دياسكله شه

بدين صورت كه در آن نيروي بيشتري . ودنتايج يا موارد ب
شكل (الزم بود  موج خورهاي بخش براي شكاندن نمونه

در اغلب موارد نيز باتوجه به نتايج آزمون آماري، ). 3
موج هاي اختالفات بين نيروي الزم جهت شكاندن نمونه

بررسي ). 1جدول ( باشد يم دار يمعن يپناهگاهو  خور
 يكشتنيز نشان داد كه  مربوط به سنجش غلظت كلسيم

داراي تراكم كلسيم بيشتري  يپناهگاهبخش  يها چسب
 يپناهگاههاي غلظت كلسيم در نمونه). 5شكل (هستند 
گرم بر ماده خشك بود و در ميلي 191,2و  193,4، 190,0
  .بود 182,0و  185,0، 180,0 موج خورهاي نمونه

  يريگ جهينتبحث و 
م صدف در دو بخش هدف پژوهش حاضر مقايسه استحكا

ي و نيروي جرم حجمي با مقايسه پناهگاهو  موج خور
  .الزم جهت شكاندن صدف بود

 
آنالوگ ) penetrometer(سنج نفوذدستگاه . الف. 1شكل 

نقطه مشخص شده براي سنجش . ب. براي مطالعه حاضر شده استفاده
نقطه مشخص شده براي . ج. استحكام و نفوذپذيري قطعه اسكيوتوم

 .سنجش استحكام و نفوذپذيري قطعه رستروم
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 يپناهگاهو  موج خورهاي داده) Mann-Whitney U(اي آماري هاي مقايسهنتايج آزمون. 1جدول 

 
 موج خور

  

  

  

  

  

  

  يپناهگاه

   جرم حجمي روستروم  اسكيوتوم

M-W U = 1.000 

WW= 466.000 

sig = 0.000  

M-W U =11.000 

WW= 476.000 

sig = 0.000  

M-W U = 3.000 

WW= 58.000 

sig = 0.000 

  )n=30(بار اول 
 قايقراني

  M-W U = 335.000 

WW= 800.000 

sig = 0.068  

M-W U = 28.500 

WW= 493.500 

sig = 0.000  

M-W U = 12.000 

WW= 67.000 

sig = 0.004  

  )n=30(بار دوم 

M-W U = 375/500 

WW= 840.500 

sig = 0.261  

M-W U =355.500 

WW= 820.500 

sig =0.159  

M-W U = 25.000 

WW= 80.000 

sig =0.059  

  )n=30(بار اول 

  حقاني
M-W U = 196.500 

WW= 661.500 

sig = 0.000  

M-W U = 236.000 

WW= 701.000 

sig = 0.002  

M-W U = 6.000 

WW= 61.000 

sig = 0.001  

  )n=30(بار دوم 

  
  
  

  
  يپناهگاهو  موج خورهاي در بخش چسب يكشتنمودار ستوني مقايسه ميزان جرم حجمي صدف . 2شكل 
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و  خور موجھای بخش یھا چسب یکشتجھت شکستن قطعه روستروم  صدف ) کيلوگرم برحسب(نمودار ستونی مقايسه نيروی الزم . ٣شکل 

  یپناھگاھ

  

  
و  موج خورهاي بخش يها چسب يكشتجهت شكستن قطعه اسكيوتوم  صدف ) كيلوگرم برحسب(نمودار ستوني مقايسه نيروي الزم . 4شكل 

  يپناهگاه

  

  
   یپناھگاھو  خور موجی ھابخش یھا چسب یکشتدر  صدف ) سه تکرار(کلسيم  غلظتنمودار ستونی مقايسه . ۵شکل 
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در اين مطالعه در همه تكرارها جرم حجمي صدف كشتي 
بيشتر از  يدار يمعن طور به يپناهگاههاي ها در بخشچسب
همچنين در ). 1، جدول 2شكل (بود  موج خورهاي بخش

اغلب موارد نيروي بيشتري جهت شكاندن قطعات صدف 
). 1ول ، جد3شكل (الزم بود  يپناهگاه يها چسب يكشت

هاي آهكي تر بودن اليهها خود نشان از متراكماين يافته
استحكام بيشتر آنها  جهيدرنتو  يپناهگاهصدف در سواحل 

 يپناهگاههاي تراكم كلسيم صدف نيز در نمونه. باشدمي
  ).  5شكل (بود  موج خوربيشتر از 

مثبت  راتيتأثتواند تركيبي از آنها، مي شدت بهامواج، بسته 
 مثالً. في روي زندگي موجودات ساحلي داشته باشندو من

با فراهم كردن غذاي بيشتر و كاهش  طرف كيازامواج 
شدن، تنفس و تغذيه، زمان انتظار مد جهت خنك

بخصوص در موجودات ثابت، موجب بهينه كردن شرايط 
اما از طرف ديگر در صورت باال . شودزيستي ساكنين مي

دروديناميكي، يك تهديد بودن فشار امواج و نيروي هي
باشد مداوم براي كندن و شستن آنها از بسترهاي خود مي

شهر بندرعباس از آنجايي كه در پشت دو جزيره ). 15(
قشم و هرمز قرار دارد در حالت عادي از امواج شديد 

در موارد طوفان، امواج  جز بهاقيانوسي در امان است و 
ين بخش خارجي بنابرا. آرامي نسبت به سواحل باز دارد

ماليم دارد، در حالي كه  نسبتاًامواج  معموالًها شكنموج
-و با تالطم بسيار كم مي يپناهگاه كامالًبخش داخلي آنها 

در مطالعه حاضر باتوجه به دسترسي بيشتر به غذا و . باشد
و وجود امواج و نياز به  طرف كيازبهتر بودن شرايط 

رات تخريبي امواج، تر براي مقابله با اثهاي محكمصدف
بخش ( موج خورهاي انتظار بود كه صدف در نمونه

نتايج مطالعه . استحكام بيشتري داشته باشد) خارجي اسكله
حاضر اما خالف اين انتظار يعني استحكام بيشتر صدف در 

و  Mokadyاي در مطالعه. را نشان داد يپناهگاههاي بخش
ز همكاران كه تنها وضعيت ضخامت صدف فارغ ا

هاي آهكي، نفوذپذيري و پارامترهاي چگالي، تراكم اليه
ميزان كلسيم صدف در منطقه موج خور بررسي شده بود 

ضخامت  موج خورهاي نتايج نشان داد صدف نمونه
آن مقاومت صدف را در مقابل فشار  تبع بهبيشتري دارند كه 

هيدرواستاتيكي امواج افزايش و خطر شكسته شدن يا 
نتايج مطالعه حاضر ). 8(دهد را كاهش مي جدايي از بستر

مشابه است كه  Branchو Steffani هاي پژوهش اما با داده
 Mytilus galloprovincialis يا دوكفهكردند صدف  دييتأ

هر دو ). 15( كوچكتر و نازكتر است موج خوردر سواحل 
دارند كه به دليل دستيابي بيشتر به غذا،  ديتأكمطالعه باال اما 

). 15و 9( باالتر است موج خوررشد افراد در سواحل  نرخ
تر بودن چگالي، رسد نكته كليدي در علت پايينبه نظر مي

 موج خورهاي نفوذپذيري و غلظت كلسيم در صدف نمونه
در تحقيق حاضر نيز همين رشد سريع نمونه در اين 

همچنين به علت باالتر بودن . هاي ساحل باشدقسمت
تر در اثر موج و يا رقابت فضايي ريسك جدايي از بس

هاي سواحل نمونه) ترهاي جوانبخصوص براي نمونه(
نياز دارند كه در اوايل زندگي تا رسيدن به حدي  موج خور

رسيدن . تري داشته باشنداز بزرگي و استحكام رشد سريع
به اندازه مناسب با استحكام كافي صدف در زمان كوتاه 

ضخامت  جهيدرنتخلخل بيشتر و از طريق ايجاد ت احتماالً
پذيرد كه خود باعث كاهش بيشتر صدف صورت مي

توان استنتاج كرد كه در مقابل مي. شودچگالي صدف مي
تري دارند، كه رشد آهسته يپناهگاههاي سواحل نمونه

ها آهكي زمان بيشتر براي رسوب كلسيم، متراكم شدن اليه
گالي و كاهش منجر به افزايش چ جهيدرنتصدف دارند كه 
هايي با در مطالعه حاضر از نمونه. شودنفوذپذيري مي

ها از هر دو بخش مشابه براي سنجش باًيتقرهاي اندازه
است كه  يدر حالاين . استفاده شد موج خورو  يپناهگاه

ها هاي متفاوت رشد در دو محيط، سن نمونهباتوجه به نرخ
هاي ا اندازهب هرچندهايي مشابه نبوده و نمونه ضرورتاً

براي رفع اين . اندهاي مختلف مقايسه شدهمشابه اما با سن
در آب  يصفحه گذارنقيسه انجام مطالعات مشابه با روش 

سن روي صفحات پيشنهاد هاي همدريا و بررسي نمونه
  . شودمي
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Effect of wave exposure on shell strength of the common intertidal 
barnacle Amphibalanus amphitrite 

Ranjbar Eslamloo F., Amrollahi Biuki N. and Shahdadi A. 

Dept. of Marine Biology, Faculty of Marine Science and Technology, University of Hormozgan, Bandar 
Abbas, I.R. of Iran. 

Abstract 

By releasing a large amount of planktonic larvae, barnacles are among the important 
constituent of marine food webs. Like other animals, anatomy of costal barnacles are 
also affected by environmental conditions such as wave exposure. This work aims to 
study effect of wave exposure on shell strength of the common intertidal barnacle 
Amphibalanus amphitrite in the city of Bandar Abbas. Specimens were collected from 
sheltered and exposed sides of two breakwaters in the city of Bandar Abbas. In addition 
to shell density, penetration force was calculated in scutum and rostrum using a 
penetrometer. Calcium concentration also was measured in the shells of specimens from 
both sides. Present results showed that barnacles in the sheltered side have higher 
calcium concentration (average = 191.5 milligram/liter), heavier (the average density = 
1.81) and stronger (the average force to penetrate rostrum = 2.49 kilogram) shells 
compared to those of exposed side (the average of calcium concentration = 182.3 
milligram/liter; the average density = 1.48; the average force to penetrate rostrum = 1.34 
kilogram). It seems that this strength comes from the slower growth and denser 
calcification in the specimens of the sheltered area compared to the ones in the exposed 
side.    

Key words: Persian Gulf, Penetrometry, density, shell calcium 

 

 

 


