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 چکیده

های اگرچه تعداد زیادی از موجودات دریایی در نقاط مختلف جهان وجود دارند، ولی اطالعات کمی از پراکنش گونه

Ascidianهای دریایی در ایران وجود دارد. مطالعه حاضر جهت توصیف و پراکنش گونه ، آبفشانPhallusia nigra  در ناحیه بین

های فلزی موجود در از دیواره بقایای کشتی ،پیمایش ساحلی با P. nigra  هاینمونهجزر و مدی جزیره هنگام صورت گرفته است. 

برداری در آوری گردید. نمونهجمع ۲۹۳۱در اردیبهشت  ،منطقه بین جزر و مدی اسکله هنگام که در شمال جزیره هنگام قرار دارد

های حاوی فرمالدوئید قرار داده شده و پس از انتقال به ها درون شیشهزر و بدون استفاده از تجهیزات انجام گرفت. نمونهزمان حداقل ج

های انجام گرفت. این گونه در تحقیق حاضر برخالف یافته ،شناسایی تاکسنومیک ،آزمایشگاه، با استفاده از کلیدهای شناسایی معتبر

های مختلف در بخش جزر و مدی مستقر و ساکن شده است و عمق کم کم عمق بود، تحت تأثیر پدیدههای پیشین که محدود به آب

ابزاری برای برآورد اثرات احتمالی وارد شده  ،این اطالعات پایه در سطح منطقه تواند محدودیتی برای حذف گونه مورد نظر باشد.نمی

 های آینده است.د تهاجم در سالهای مورروی جانوران در سایت بر Biofoulingعنوان به

 

  فارسخلیج ٬جزیره هنگام ٬Ascidian٬ Phallusia nigra کلمات کلیدی:
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 مقدمه
ها تر تونیکاتبیش که دم( صاحب داران)طناب هااوروکوردات       

 گونه دارند. این جانوران را در ۰۳۳۳شوند، در حدود نامیده می

توان یافت. همه مناطق از مناطق ساحلی تا اعماق زیاد می

Ascidiacea ترین رده از ترین و شناختهگوناگون ،ترینبزرگ

های صاَحب دم هستند. این جانوران را اغلب اسکویرت طنابداران

توانند در موقع ها میزیرا افراد بعضی از گونه ،نامنددریایی می

استرس یا تحریک، فواره آبی را با فشار زیاد از سیفون خروج 

 Phallusia (.8291خود به بیرون بفرستند )هیکمن و همکاران، 

nigra ، یک تونیکات منزوی دریایی از ردهAscidiacea  است که

شوند و به نام در دریاهای گرمسیری سراسر جهان یافت می

و  Da Rochaet) های سیاه دریایی معروف هستندآبفشان

کند های کم عمق زندگی می. این گونه در آب(8222همکاران، 

ند که این اتصال از ناحیه کو به هر بستر سختی اتصال پیدا می

دهنده وجود ها نشانگیرد. نام تونیکاتخلفی انتهایی صورت می

کند یک پوشش یا تونیک است که بدن جانور را احاطه می

 (.8291)هیکمن و همکاران، 

دارای یک پوشش  Phallusia nigra٬ها به مانند همه تونیکات

های خونی برجسته صیقلی با رگ ،غضروفی ،مانند ضخیم مخمل

 Da)است. این پوشش مخمل مانند حاوی مواد سلولزی است 

Rochaet  ،ها آب را به . با استفاده از تنتاکول(8222و همکاران

 ،طرف سیفون دهانی هدایت کرده و با استفاده از شبکه مخاطی

ها را فیلتر های موجود در آب را به دام انداخته و آنپالنکتون

اینچ(  2/۰متر )سانتی 8۳های بالغ ممکن است کند. تونیکاتمی

به رنگ سیاه مخملی یا  طول داشته باشند. این جانوران معموالً

تر های جوانشوند اما ممکن است گونهای تیره مشاهده میقهوه

های های پراکنده از رنگدانهبه رنگ خاکستری شفاف با لکه

. این گونه به (8221ان، و همکار Abbott) خالی دیده شوند

ایی شکل هستند که ها دارای بدن کیسهمانند سایر تونیکات

 Da)کننده مستقل آب هستند دارای سیفون وارد کننده و خارج

Rochaet ،دارای لقاح خارجی  هرمافرودیسم و .(8222 و همکاران

دارای نرخ رشد سریعی  (8221و همکاران،  Abbott)بوده 

رسند. معموالً یک زندگی هستند و سریع به مرحله الروی می

مدت چند ماه دارند. زمانی که تنها چند هفته از بالغ کوتاه به

رسند و تعداد زیادی الرو گذرد به بلوغ جنسی میشدنشان می

کوتاهی بدون تغذیه و مشابه نوزاد قورباغه  شناگر و آزاد که مدت

ها را آن ،کنند. این ویژگی و فقدان شکارچیتولید می ،هستند

آمیز مهاجمان بسیار موفق ساخته و باعث استقرار موفقیت

های بنتیک تواند جمعیتشود که میهای عظیمی میجمعیت

؛ 9۳۳1و همکاران،  Bullard) یک منطقه را تحت تأثیر قرار دهد

Dijkstra  ،؛ 9۳۳1و همکارانValentine  ،؛ 9۳۳1و همکاران 

Castilla  ،های مهم و اثر اقتصادی بر فعالیت( 9۳۳2و همکاران

، Bourgue) پروری داشته باشدتجاری مانند صیادی و آبزی

. اگرچه اطالعات زیادی در مورد موجودات دریایی که از (9۳۳1

در نقاط  ،نظر ساختاری جدید و از نظر زیستی فعال هستند

د ولی با توجه به کمبود اطالعات از مختلف جهان وجود دار

در سواحل ایران، مطالعه حاضر با  Ascidianهای پراکنش گونه

در بسترهای مصنوعی موجود در  Phallusia nigraهدف حضور 

مناطق بین جزر و مدی جزیره هنگام صورت گرفته است. 

Afkhami  گونه مذکور را در ناحیه زیر جزر  (9۳89)و همکاران

پایان ه هنگام در حال رقابت برای بستر با شکمو مدی جزیر

ابزاری برای  ،این اطالعات پایه در سطح منطقه اند.گزارش نموده

برروی  Biofoulingعنوان برآورد اثرات احتمالی وارد شده به

 های آینده است.های مورد تهاجم در سالجانوران در سایت

  

 هاشمواد و رو

از توابع شهرستان  شهاب بخش هایدهستان هنگام از جزیره       

فارس و در دهانه تنگه هرمز بین های خلیجقشم است که در آب

 تا 93˚۰3'2۰˝طول شرقی و  44˚42'44˝ تا 4۳˚42'2۳˝

عرض شمالی واقع شده است و بخشی از سیستم  93˚28'84˝

دفاعی کرانه ساحلی خلیج فارس و تنگه هرمز را تشکیل داده 

( که 8به شکل مخروط ناقص است )شکل  است این جزیره

کیلومتر  4۳کیلومتر عرض و  3تا  ۰کیلومتر طول و  1/2دارای 

( 8۰19 مربع مساحت دارد )سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح،

 کیلومتری جزیره قشم قرار دارد. 22و در 

، با 8۰29در اردیبهشت ماه  P. nigraبرداری از نمونه       

پیمایش ساحلی از ناحیه بین جزر و مدی در شمال جزیره 

آوری نمونه در زمان صورت گرفت. جمعاسکله هنگام -هنگام

های فلزی، بدون های بقایای کشتیجزر از دیواره بیشینه

بقایای کشتی فلزی از استفاده از تجهیزات خاص انجام گرفت. 

گاه مصنوعی و مناسب جهت ساکن لحاظ بستری، معرف زیست

 حائز اهمیت است. P. nigra شدن گونه

، برای جلوگیری از P. nigraهای آوری نمونهپس از جمع       

های تبخیر شدن پوشش داخلی که جبه نام دارد، درون شیشه

زیست بندرعباس سر بسته قرار داده شدند و به آزمایشگاه محیط

 منتقل گردیدند.
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 فارسموقعیت جزیره هنگام در خلیج :1شکل 

 
 

 در بسترهای مصنوعی Phallusia nigra: حضور گونه 2شکل
 

آرام شدند با وارد کردن یک  ها کامالًکه نمونهبعد از این       

و عدم واکنش و شسته  P. nigraپراپ تیز به درون سیفون باز 

ها به شیشه شدن بلورهای جبه از دیواره بدن جانور، نمونه

کننده انتقال داده شدند. دریا و فرمالین محلول تثبیت حاوی آب

کننده استفاده شده براساس فرمول زیر یک لیتر محلول تثبیت

دریا و  لیتر آبمیلی 14۳ لیتر فرمالدئید،میلی 8۳۳ آماده گردید:

 شناسایی .(Loya، 9۳۳2 و Shenkar) مقطر آب لیتریمیل 4۳

  Monniot:معتبر شناسایی هایکلید اساس بر تاکسونومیک

 (،8214 ؛822۳ ؛8229 ؛9۳۳8) Monniot  (9۳۳8،) Kottو

Monniot و (8228) همکاران وVan Name  (8224؛82۰8 ؛ 

 گرفت. انجام (8298
 

  نتایج

       P. nigra (Savigny, 1816)  توان توسط سطح صاف را می

راحتی تشخیص داد. دارای بدن بیضی و پوشش براق سیاه به

ایی هستند که از یک سوم طول بدن های کشیدهشکل و سیفون

ایی هستند. های حاشیهاند. دهانه دو سیفون گرد با لبهجدا شده

پوششی حیوان در سطح خارجی ضخیم و غضروفی است.  پوسته

یک غضروف ضخیم و پوشش صاف با سمت راست آن توسط 

به طول  توانندمی هاشود. نمونهمی خونی برآمده مشخص هایرگ

 در اسکله،-جزیره شمال در گونه این رسند.می مترسانتی 8۳

های فلزی(،  در ناحیه جزر و بسترهای مصنوعی )بقایای کشتی

 مشاهده گردید.مدی 
 

 
 های جلبکیرقابت با گونهمصنوعی و  در بستر P.nigra: حضور 3شکل

 

 بحث
       P. nigra و  بندرگاهی تأسیسات ،هاستون ،هااسکله در

 شود حضور دارندپروی استفاده میساختارهایی که در آبزی

(Gopalakrishnan ،9۳8۰)حضور بقایای  ٬. در مطالعه حاضر

های فلزی بستر و شرایط مناسبی را برای ساکن شدن و کشتی

دهنده ساکن نشان ۰فراهم آورده است. شکل P. nigraپراکندگی

بر روی دیواره بقایایی کشتی فلزی است که در P. nigra شدن 

تمیز کردن  های سبز ماکروسکوپی است.جلبک هایگونه با رقابت

ها و پوسته صدف ،کنترل تخلیه آب در ساحل ،مکرر بدنه کشتی

 جهت های مهم مدیریت درهای صدفی روشدیگر زباله

 .(9۳۳1و همکاران،  Glasby) گونه است پراکنش این از پیشگیری

های دیگر که در اجتناب از ساخت و سازهای ساحلی و یا سازه
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های چسبنده تواند بستر مصنوعی برای حضور گونهمنطقه می

های موجود کند و نیز اسکراپ نمودن ساختار یجادبه فراوانی ا

تر از دو ماه(، اقدامات زمانی کمایی )در فاصله صورت دورهبه

 گونه باید انجام این پراکنش کنترل منظوربه که است اییپیشگیرانه

و  DeFelice طبق نظربر. (9۳89و همکاران،  Afkhami) شود

مکان و منشأ اصلی حضور این گونه نامشخص  (،9۳۳8) همکاران

است. این احتمال وجود دارد که بومی دریای سرخ و اقیانوس 

 P. nigra های گرمسیری اقیانوس اطلس باشند.یا از آب ،هند
و دریای  (Monniot ،8221و  Monniot) در سواحل بحرین

 Afkhamiشده است.  گزارش (Espla ،9۳۳8 و Meliane) عمان

از  باررا برای اولین P. nigraحضور گونه ( 9۳89)و همکاران 

الرک، هنگام و )قشم،  متر خلیج فارس 84-4های کم عمق آب

لنگه( گزارش نمودند. براساس منابع و مأخذ مربوط به گونه 

چنین بیان شده است که پراکنش و حضور این گونه  ،مورد نظر

های کم عمق است. متر از آب 84تا  4مربوط به نواحی 

گونه مورد نظر از منطقه بین جزر و  ،که در این تحقیقدرصورتی

های موجود برخالف گزارشآوری گردیده است که مدی جمع

رسد که این گونه در شرایط مختلف و نظر میباشد. لذا بهمی

هایی نظیر جریانات و امواج یا جزر و مد در تحت تأثیر پدیده

تواند شود و عمق کم نمیبخش جزر و مدی مستقر و ساکن می

این اطالعات  دارند. گونه محسوب شود این حذف برای محدودیتی

 وارد ابزاری برای برآورد اثرات احتمالی ،منطقه پایه در سطح

 مورد هایسایت در جانوران برروی Biofouling عنوانبه شده

مطالعات  سایر و موجود منابع برطبق است. آینده هایسال در تهاجم

بار در خلیج فارس، در مطالعه حاضر، حضور این گونه برای اولین

 از ناحیه بین جزر و مدی جزیره هنگام گزارش شده است. 

 

 تشکر و قدردانی
پور مریم احسان مهندس خانم از را خود سپاس نهایت مؤلفین       

 نمایند.ابراز می ،که جهت پیشبرد این تحقیق مساعدت نموده
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