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 مناطق بین کشندی جزیره خارگ  هایتشخیص افتراقی سه گونه از بارناکل
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 دریا، دانشکده علوم و فنون دریایی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسالمی،  شناسیزیستگروه  اردالن:آریا اشجع

 19735-181صندوق پستی:

 1396 مرداداریخ پذیرش: ت           1396 اردیبهشت تاریخ دریافت:

 چکیده

های مناطق بین کشندی جزیره خارگ توسط میکروسکوپ الکترونی نگاره بود. هدف از مطالعه حاضر، تشخیص افتراقی بارناکل 

و عمق  بار( و از پنج ایستگاه در مناطق بین کشندی جزیره خارگ)هر فصل یک 1395و بهار  1394ها در فصول زمستان برداری بارناکلنمونه

ها توسط میکروسکوپ ها بالفاصله فریز شده و به آزمایشگاه منتقل شدند. پس از مطالعه مورفومتریک، نمونهتر از یک متر انجام شد. نمونهکم

اطق بین منباالدست  نواحیدر  هاگونهاین حضور ترین الکترونی نگاره مورد بررسی قرار گرفتند. در این مطالعه سه گونه شناسایی شد که بیش

 ،Balanidaeهای و خانواده Balanomorpha و زیرراسته Sessilia، راسته Thoracicaراسته فوق ها متعلق به. این گونهبود کشندی

Tetraclitidae  وChthamalidae پوسته گونه . باشندمیAmphibalanus amphitrite  صفحه آهکی مجزا و سطح خارجی  6دارای

ها مشخص است. پوسته خوبی در آنهصفحه آهکی بود که خطوط رشد ب 6دارای  Chthamalus barnesiپوسته گونه  صاف بود. صفحات تقریبا  

خوبی هها واضح نبوده و تزئینات شعاعی از محیط به مرکز در پوسته بشیار بین آن که است یصفحه آهک 4 یدارا Tetraclita rufotinctaگونه 

ها توسط میکروسکوپ الکترونی نگاره روش مناسبی برای قابل مشاهده است. بنابراین، بررسی بارناکلمشاهده شده و خطوط رشد در صفحات 

 باشد.ها میتر آنشناسایی دقیق
 

  بارناکل، منطقه بین کشندی، جزیره خارگ، خلیج فارس، میکروسکوپ الکترونی نگاره کلمات کلیدی:

 maryameidi@gmail.com :* پست الکترونیکی نویسنده مسئول
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 مقدمه
غربی خلیج فارس واقع مالجزیره خارگ، در کشور ایران، در ش       

های مرجانی، آب و هوایی گرم و مرطوب دارد. وجود آبسنگ که شده

ای، در کنار پوشش گیاهی بومی و حیات وحش ساکن سواحل صخره

)سرفراز و تیموری،  شده است ای فراوانیتنوع گونه جزیره موجب در این

راکنش پ یباشند که دارایم غالبموجودات ها از بارناکل (.1388

 اندیافتهسازش  یدهصورت ساکن و چسببه یبوده و با زندگ یجهان

(Marechal  وHellio ،2011کشتی .) از  یبارناکل نام گروه یاچسب

پوستان، سخت یرشاخهاست که به ز یانپاجانوران بندپا از فُرورده مژه

 یهااز بستگان دور خرچنگ ینو بنابرا شتهتعلق دایان پارده آرواره

پراکنش  . دامنه(1391و همکاران،  ی)سوار یدآیشمار مبه ایییدر

 یبرا یکیاکولوژ یتموجودات با اهمعنوان هبتا  ها موجب شدهبارناکل

ها یندهدما، نور و آال ی،چون شورهم یطیمح یفاکتورها یرمطالعه تاث

ها بارناکل(. 2012و همکاران،  Nasrolahiدر نظر گرفته شوند )

فلزات نادر و  یستیتجمع ز یتکننده با قابلیلترفموجودات ساکن 

حرکت محدود، واکنش به انواع (. Rainbow ،2007) هستند ینسنگ

در طول زمان موجب  یطمح ییراتو انعکاس تغ یطیمح یهااسترس

 یبرا ینانقابل اطم یشگرهایعنوان پاها بهبارناکل تا عمالً شده

گروه  (. اینBlackmore ،1998) شوند یتلق یادر یستیسنجش وضع ز

نشان  یشناسیخترا از نظر ر ییاز سخت پوستان تنوع فوق العاده باال

ها با توجه به نوع گونه، آن(. 2009و همکاران،  Chan) دهندیم

کنند. یانتخاب م یاستقرار و ادامه زندگ یرا برا یمختلف یبسترها

 یآب یهایطاز مواد جامد موجود در مح یعیوس یفبسترها ط ینا

اجسام غرق شده  یق،عم هایتا آب یجزر و مد ینب هایصخره لشام

 ها،یقها و قایکشت بدنه یایی،و در یساحل هایآب، سازه یمعلق رو یا

ها، بافت مرجان یرو یاها، درون درون بافت اسفنج یگیری،ماه یتورها

 ریشه و ساقه برگ، تنان،نرم صدف ها،پشتها و الکخرچنگ کاراپاس

 هاو وال یاییدر یمارها ها،یمثل ماه یاییجانوران در تپوس ن،یاهاگ

گیرند یها را در بر ممیگو شاه و هاخرچنگ ها،یآبشش ماه یحت یا و

(Anderson ،1994.) در  یستیاز عوامل مهم رسوب ز یکی هابارناکل

بدنه  یرو یاییدر یاتها  که موجب انباشت حیبدنه کشت یاسواحل 

ها یسطوح شده و کشش کشت یگرس خرچنگ و دکاراپا ها،یکشت

 یهاچسب یدتول درکشف  یندهند. ایم یشها را افزایطمح ینا یرو

خصوص هب یدضدلک جد یهاو به ساخت پوشش نقش داشته یستیز

 ازها بارناکل (.2011و همکاران ، Tahir) کندیها کمک میکشت یبرا

انسان داشته باشند  یابر یمنف یاتوانند جنبه مثبت یم ینظر اقتصاد

 یرا برا یهستند که مشکالت یستیمهم مخرب ز یهاو از جمله گروه

 یفراوان یاقتصاد یهایانکنند و ساالنه باعث زیم یجادا یاییدر یعصنا

 لوژیکها هم از نظر اکوبارناکل (.2009و همکاران،  Chan)شوند یم

ساختار  یاواندر فر ینچنند و همیتحائز اهم یو هم از نظر اقتصاد

 یاثر گذاشته و برا یجزر و مد ینمناطق ب یگرموجودات د یتجمع

 Chanهستند ) یاتیح یساحل یکنزد یهایستماکوس یکاکولوژ یلتعد

گونه  1220در جهان حدود  2011(. تا سال 2009و همکاران، 

عمان تاکنون  یایفارس و در یجشده است. در خل ییبارناکل شناسا

فارس و  یجگونه در خل 33شده است که  ییناساگونه بارناکل ش 43

 (.2014و همکاران،  Shahdadiعمان حضور دارند ) یایگونه در در 26

 Nasrolahiمطالعه  به توانیم هاچسبیکشت یرو یراخ مطالعات ازجمله

 یبترتمطالعات به ین( اشاره کرد که ا1385) ی( و شهداد2007)

 در Balanus improvises مثل گونهیدتول یشناسیستبه ز مربوط

  Chirona (Striatobalanus) amaryllisالرو یشناسیستز و خزر یایدر

 یهاچسبیکشت یستیز یایو جغراف یفـارس و تاکسونوم یجخل در

( 2011و همکاران ) یشهداد د.نباشیعمان م یایفارس و در یجخل

 چسب گونهیکشت یتیو جمع یمثلیدتول هاییژگیو یبه مطالعه برخ

Amphibalanus amphitrite بندر سواحل  یجزر و مد ینب یهدر ناح

 یستیز یایو جغراف یتاکسونوم ،در این تحقیق پرداختند. عباس

 را عمان یجفارس و خل یجخل یجزر و مد ینبمناطق  یهاچسبیکشت

، Lepadidae ،Chthamalidaeخانواده که شامل  6گونه از  15ی و بررس

Chelonibiidae ،Archaeobalanidae ،Tetraclitidae  و Balanidae 

 یهناح یهابارناکل (1394یمی و همکاران )ابراه تشخیص داده شد.

 Amphibalanus هایگونه و بررسی را هرمز یرهجز یمد و جزر

amphitrite، Stratabalanus amaralis  ،Amphibalanus venustus ،
Chthamalus barnesi ،Microeuraphia permitini، Tetraclita 

rufotincta شگفت یایدنکه جاییرا شناسایی و معرفی کرد. از آن 

 و باشدیم یعیوس یقابل بررس یهاجنبه یها دارابارناکل یزانگ

 یناز محقق یریعده کث یرناپذیها تالش مداوم و خستگسال یازمندن

شناخت  یشدر جهت افزا یمطالعه گام ینا یجاست نتا یداست. ام

جزر و مدی بین مناطق  هایبارناکلتشخیص افتراقی  باشد. هابارناکل

ها توسط میکروسکوپ جزیره خارگ با استفاده از مطالعه پوسته آن

( تاکنون انجام نشده، لذا هدف از پژوهش حاضر SEMالکترونی نگاره )

های بارناکل بررسی دقیق ساختار و تزئینات سطح صدف، نمونه

جزر و مدی جزیره خارگ با استفاده از  آوری شده از مناطق بینجمع

 باشد.میکروسکوپ الکترونی نگاره می
 

 هامواد و روش

منظور انجام این تحقیق در اطراف بهمطالعه:  مورد هایایستگاه       
ها ایستگاه در نظر گرفته شد و موقعیت جغرافیایی آن 5جزیره خارگ، 

 (. 1، شکل 1ثبت گردید )جدول   GPSبا
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برداری در مناطق های نمونهمختصات جغرافیایی ایستگاه : 1جدول 

 بین جزر و مدی جزیره خارگ، خلیج فارس 

 (°Nعرض جغرافیایی ) (°Eطول جغرافیایی ) ایستگاه نام ایستگاه شماره

 ”50o:17’:292” 29o :16’:383 ارمندیپالژک 1

 ”50o :17’:504” 29o:15’ :485 جاده ارتیک 2

 ”50o:17 ’:710” 29o:15’:196 جاده سنتافی 3

 ”50o:17’:755” 29o:14’:526 اسکله دایبو 4

 "50o:19’:579” 29o:14’:301 پارک فرفره 5

 

 
 جزیره خارگبرداری در های نمونهایستگاهای از عکس ماهواره :1شکل 

 

های مورد نظر بر برداری در ایستگاهنمونهبرداری: روش نمونه       

مد منطقه و در زمان جزر کامل در اواسط زمستان  اساس جدول جزر و

برداری نمونهبار انجام گرفت. و در هر فصل یک 1395و بهار  1394

 ،کمک چکشبهدست، میانی و باالدست واحی پایینن از یستگاههر ادر 

 های آناجسام معلق بر رو یاو  یاصخره یاز بسترهاو کاردک  قلم

حالت  یندر هنگام جزر آب در باالترباال دست  یهناح. صورت پذیرفت

 یدست قسمتیینپا یه. ناحای داردماسه ممکن قرار گرفته و ساختار

داشته است و  را ینینشعقب ترینیشاست که در هنگام مد آب ب

 یهدست ناحیینباالدست و پا یهناح یناست، ماب یساختار سنگ یدارا

در  یاز جداساز سپ اهنمونه. است یساختار گل یکه دارا است یانیم

ها و اطالعات مربوط به هریک از نمونه شد داده قرار یبردارظروف نمونه

ی پایین هایهشده و ناح یبردارنمونه یستگاه، ایبردارزمان نمونه شامل

ها نمونهسپس، . یدثبت گردبر روی ظرف  دست، میانی و باالدست

ه علوم و فنون تحقیقاتی دانشکد یشگاهو به آزما هشد منجمدبالفاصله 

پس از یخ زدایی، با  یشگاهمنتقل شدند. در آزمادریایی تهران شمال 

 یاسبا قرار دادن مق و هشد یزدستمال تم آب و سوآپ،استفاده از 

. صورت گرفتصورت جداگانه به یبردارعکسهر کدام  یمناسب برا

ها با استفاده از کلید شناسایی معتبر )شهدادی، شناسایی بارناکل

موثر در  یو براساس پارامترها یکروسکوپمیوکمک استرو به( 1385

 و اندازه، شکل صدف، نوع دهانه، رنگ نمونه نظیرها کلبارنا ییشناسا

چنین، هم (.1385)شهدادی،  پذیرفت صورت tergum و scutum یتموقع

منظور به شد. مطالعه الکترونی میکروسکوپ توسط هانمونه پوسته ساختار

 زهموجود در مو یپت یهانمونههای شناسایی شده با ی، نمونهنهای تایید

 قرار گرفتند. یینها ییدو تا ییدانشگاه تهران مورد شناسا یجانورشناس

 

 نتایج
 Sessiliaگونه بارناکل از راسته  3براساس نتایج مطالعه حاضر،        

 خانواده 3 به متعلق شده شناسایی هایبارناکل شد. شناسایی

Chthamalidae، Balanidae  وTetraclitidae های شناسایی بودند. گونه

، Amphibalanus amphitrite (Darwin 1854) لشامشده 

Chthamalus barnesi (Achituv & Safriel, 1980) وTetraclita 

rufotincta (Pilsbry, 1916)  .گونه بودندAmphibalanus amphitrite  

ترین حضور را در کم Chthamalus barnesiترین حضور و گونه بیش

های مورد مطالعه داشتند. در ایستگاه 95و بهار  94دو فصل زمستان 

های دست ایستگاهشناسایی شده در نواحی پایین هایکدام از گونههیچ

در  Amphibalanus amphitriteمورد مطالعه مشاهده نشدند. گونه 

های جاده سنتافی تگاهدست ایسها و میانباالدست همه ایستگاه نواحی

در نواحی باالدست و  Tetraclita rufotinctaو پارک فرفره و گونه 

های جاده سنتافی جاده ارتیک و ناحیه باالدست ایستگاه ایستگاه میانی

حضور داشت. گونه  95و بهار  94و پارک فرفره در دو فصل زمستان 

Chthamalus barnesi ارمندی در در ناحیه باالدست ایستگاه پالژ ک

های جاده سنتافی و پارک فرفره ایستگاهمشاهده شد.  94زمستان 

ها ترین حضور آنها و ایستگاه اسکله دایبو کمترین حضور بارناکلبیش

   (.2)جدول  را نشان داد

 1395هار و ب 1394زمستان  در گخار یرهجز مورد مطالعه در یهایستگاهدر ای شناسایی شده ها: حضور بارناکل 2جدول 

 پارک فرفره جاده سنتافی جاده ارتیک پالژ کارمندی اسکله دایبو گونه فصل
H M L H M L H M L H M L H M L 

 1394زمستان 
Chthamalus barnesi - - - + - - - - - - - - - - - 

Amphibalanus amphitrite + - - + - - + - - + + - + + - 
Tetraclita rufotincta - - - - - - + + - + - - + - - 

 1395بهار 
Chthamalus barnesi - - - - - - - - - - - - - - - 

Amphibalanus amphitrite + - - + - - + - - + + - + + - 
Tetraclita rufotincta - - - - - - + + - + - - + - - 
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 شرح زیر است: ههای شناسایی شده بمشخصات گونه

این گونه متعلق : Tetraclita rufotincta (Pilsbry, 1916)گونه        

 است. Tetraclitidaeو خانواده  Sessilia، راسته Hexanaupliaبه رده 

متر، رنگ آن خاکستری و شکل صدف میلی 8/32تا  3/15قطر پوسته 

 یو بزرگ و قاعده آهک یمحجپوسته  یوارهدای بود. مخروطی تا استوانه

 یهاز عرض آن و حاش تریشب یاو  یمساو scutumاع . ارتفداشت و نازک

occludent  محدب  یزها نقاعده یه. حاشداشت یلما اندند 6-10در آن

دار و سینوسی وجود های بزرگ، زاویهبرجستگی scutumدر  بود.

 یدارا و شتهامتداد دا rostrom  عضالت کشنده یها یغو تا ست داشت

 یا ینوسیس یمفصل برجستگی بود.عضالت  ینا یبرا یغست 16-12

 ی. دارابود یقشکل و عم یضیکننده بدار و حفره عضالت جمعیهزاو

عضالت  یبرا یهثانو یغست یادیو تعداد ز یهاول یغچهار تا شش ست

 یاز نصف طول آن و دارا تریشب tergumعرض  .داشت یکشنده جانب

د عمق در وسط و فاقشکاف کم یلب دارا .بود یغپنج تا هفت ست

کوچک  یاز خارها یدهپوش ینچندو طرف و هم یهایغدندان در ست

میکروسکوپ الکترونی نشان داد صفحات پوسته (. بررسی 2)شکل  بود

دیگر فشرده شده و شیار واضحی بین صفحات مشاهده نشد. هم به

 (. 2عمق بود )شکل سطح صفحات پوسته دارای تزیینات شعاعی کم
  

  
(؛ تصویر B) (دهدیرا نشان م متریلیم یک)هر درجه  یشگاهدر آزما یرتصو(، Aمحیط )مربوط به  یرتصو ، Tetraclita rufotinctaگونه :2شکل 

 x50 (C)نمایی میکروسکوپ الکترونی با بزرگ
 

این گونه  :Amphibalanus amphitrit  (Darwin, 1854)گونه       

 Balanidaeخانواده  و Sessilia، راسته Hexanaupliaرده متعلق به 

متر و شکل آن مخروطی میلی 4/13تا  2/4است. قطر پوسته در حدود 

دار و رنگ آن سفید و صورت صاف یا دانههای بود. پوسته بیا استوانه

عریض و  radiiیا سفید همراه با خطوط طولی ارغوانی یا صورتی بود. 

خطوط رشد برجسته و مشخص بودند. بررسی  scutumمایل بوده و در 

کننده و مفصلی های جمعتوسط میکروسکوپ الکترونی برجستگی

 (.3بلند و جدا از هم را نشان داد )شکل  تقریباً
  

  
( دهدیمتر را نشان هر درجه یک میلی) در آزمایشگاه یرتصو(؛ Aیط )مح در یرصو. تAmphibalanus amphitriteگونه  :3شکل 

(B؛ تصویرمیکروسکوپ الکترونی با بزرگ) نماییx50 (C) 

این : Chthamalus barnesi (Achituv & Safriel, 1980)گونه        

 Chthamalidae خانواده و Sessilia راسته ،Hexanauplia رده به متعلق گونه

صاف و دارای خطوط  است. پوسته به رنگ کرم و سطح آن تقریباً

تا  1/6های رنگی چرخشی و طول آن ریف و طرحمتحدالمرکز و ظ

 scutum یهحاشتوپر و  radiiمثلثی شکل و  scutumمتر بود. میلی 6/8

 یهااست. لبه یقعم articular یارش یصاف و دارا یباًتقر Tergumاز 

scutum شتبه سمت داخل دا یلتما. Pactin یهادندانهو  یزآرواره ر 

بررسی با میکروسکوپ  .بودنددد و بزرگ ع 2-3یین موجود در آرواره پا

با مرز مشخص را در پوسته نشان داد. خطوط  صفحه کامل 6الکترونی 

 (. 4)شکل  واضح بودند scutumو  tergumرشد در صفحات پوسته و 
 

 

 x50 (B)نمایی یر میکروسکوپ الکترونی با بزرگ(؛ در زAدهد()متر را نشان میهر درجه یک میلی)در آزمایشگاه  یرتصو ،Chthamalus barnesiگونه : 4شکل 
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 بحث

 یستماست. اکوس یاییاز موجودات در یمنبع غن یکفارس یجخل       

 ینها است. ابارناکل یزندگ یخوب برا یفیتک یمنطقه دارا ینا

خود نشان  از یشناسیختنظر ر را از ییباال العادهتنوع فوق پوستانسخت

به  یریگرمس ینواح یساحل یهارا در آب یوجهت دهند و تنوع قابلیم

 یشناسیستاز ز یاندک حال اطالعاتیندهند، اما با ایم خود اختصاص

 یها موجوداتبارناکل .(Chan ،2003) باشدیم در دسترسها آن

 و منطقه جزر عمق وسواحل کم ها دراند. اکثر بارناکلیازیدر منحصراً

شوند. یم یافت یزمتر ن 600ر عمق د یکنند، اما برخیم یزندگ یمد

 %25متر و  100تر از بارناکل در عمق کم یهااز گونه %75حدود 

 .)Anderson ،1994) کنندیم یستز یها در منطقه جزر و مدگونه

های شناسایی با گونه حاضر های شناسایی شده در تحقیقگونه

شناسایی حال شده در کویت، جاسک، چابهار و جزیره هرمز که تا به

هایی گونه تنوع .(2014 همکاران، و Shahdadi) باشندمی مشترک اند،شده

که در این تحقیق در جزیره خارگ شناسایی شد، نسبت به تنوع 

تر هایی که در خلیج فارس و دریای عمان شناسایی شده، کمگونه

 1شدند که متعلق به  ییگونه شناسا 3حاضر  باشد. در مطالعهمی

شده در  ییشناسا یهابارناکل .باشندیجنس م 3انواده و خ 3 ،راسته

و  Sessilia و راسته  Maxillopoda مربوط به رده مطالعه حاضر

 راسته .بودند Chthamalidae و Balanidae ،Tetraclitinae یهاخانواده

Sessilia اند و به تعداد فراوان به یهکه فاقد پا یی استهاواجد بارناکل

 یقراسته از طر ینشوند. اعضاء ایوح متفاوت متصل مها و سطصخره

قابل  ،ناصاف قرار دارد یایهپا یرور کوچک که ب یساختار مخروط

  یلتشک یساختارها از صفحات آهک ینا یهستند. تمام ییشناسا

در  ی شناسایی شدههاگونه. )2014و همکاران،  Shahdadi) گردندیم

و  Chthamalus barnesi، Amphibalanus amphitrite حاضر تحقیق

Tetraclita rufotincta بار در یناول یسه گونه برا اینباشند که می

  .شوندگزارش می گخار یرهجز

ترین حضور و گونه بیش  Amphibalanus amphitriteگونه

Chthamalus barnesi و  94ترین حضور را در دو فصل زمستان کم

های کدام از گونهداشتند. هیچ های مورد مطالعهدر ایستگاه 95بهار 

های مورد مطالعه مشاهده دست ایستگاهشده در نواحی پایین شناسایی

ترین حضور های جاده سنتافی و پارک فرفره بیشایستگاه نشدند.

ها را نشان داد که ترین حضور آنها و ایستگاه اسکله دایبو کمبارناکل

 بود.واسطه حضور پاالیشگاه در مجاورت آن هب احتماالً

در نواحی باالدست همه  Amphibalanus amphitriteگونه        

های جاده سنتافی و پارک فرفره در دست ایستگاهها و میانایستگاه

تنوع  یلدلبه گونه حضور داشت. این 95و بهار  94دو فصل زمستان 

 یکیو ژنت یساختار یسرمورد برPitombo (2004 ) باال توسط یاربس

 ،ینگواتر، رم یجخل یهادر صخرهآن را ( 1385) یشهداد قرار گرفت.

 Amphibalanusگونه و گزارش نمود. ییلنگه شناساچابهار و بندر

amphitrite amphitrite در مطالعه Stubbing (1961) یت، در کو

Utinomi (1969) هرمز، یرهدر جزJones  (1986) یتدر کو،Nilsson-

cantell  (1938) چنین، هم ت.شده اسگزارش نیز فارس  یجدر خل

گزارش شده  یزعمان ن یایدر درUtinomi (1969 ) این گونه توسط

بررسی توسط میکروسکوپ الکترونی در مطالعه حاضر، شش  .است

 کننده و مفصلی تقریباًهای جمعصفحه مجزا را در پوسته با برجستگی

 بلند و جدا از هم نشان داد.

فقط در ناحیه  Chthamalus barnesiدر مطالعه حاضر، گونه        

 مشاهده شد. این گونه 94باالدست ایستگاه پالژ کارمندی در زمستان 

 Pilsbry ،یندو نا یان( در پارس2011) Sariو  Shahdadiدر مطالعات 

و  Shahdadi، عمان یایفارس و در یجدر خلو  یتدر کو( 1916)

بررسی با  .چابهار گزارش شده است و در جاسک (2014همکاران )

جدا از هم را  صفحه کامل 6وپ الکترونی در تحقیق حاضر میکروسک

چنین، خطوط رشد در صفحات پوسته در پوسته جانور نشان داد. هم

 Barnesو  Klepalواضح بودند.  scutumو  tergumواضح بوده و 

را توسط  Chthamalus depressus( ساختار دیواره گونه 1975)

نشان داد صفحات پوسته  میکروسکوپ الکترونی بررسی کردند. نتایج

توسط اپیکوتیکولی پوشیده شده که ساختاری شبیه اسپونژیت است. 

مقدار زیادی راه راه بوده و صفحات ساختار منظمی اپیکوتیکول به

 های شبه آتشفشان است.نداشته و دارای بیرون زدگی

در نواحی باالدست  Tetraclita rufotinctaگونه  حاضر، در مطالعه       

های جاده یستگاه جاده ارتیک و ناحیه باالدست ایستگاها و میانی

مشاهده شد  95و بهار  94سنتافی و پارک فرفره در دو فصل زمستان 

 یرهدر جزPilsbry  (1916 )و Utinomi (1969) در مطالعه این گونه

 .گزارش شده استنیز عمان  یایفارس و در یجهرمز واقع در خل

العه حاضر نشان داد صفحات میکروسکوپ الکترونی در مطبررسی 

هم فشرده شده و شیار واضحی بین صفحات پوسته پوسته این گونه به

عمق بر پارچه دارد. تزئینات شعاعی کممشاهده نشده و ساختاری یک

 سطح صفحات پوسته قابل مشاهده بود.

های گزارش گونهبا در تحقیق حاضر شده  ییشناسا یهاگونه       

 ییهاتفاوت یبوشهر دارا آن یعنی یخط ساحل ینتریکنزدشده در 

 Shahdadi) گونه مشترک هستند 3 در داشتن این و بوده گونه تنوع نظر از

 یهاگونه حضور ترینیشبدر مطالعه حاضر،  (.2014و همکاران 

 ینب یباال یهمربوط به ناح گخار یرهجز یابارناکل در سواحل صخره

گونه  3مطالعه  یندر ا. مورد مطالعه بود یستگاهدر هر ا یجزر و مد

از  بودند. جنس 3خانواده و  3راسته،  1شدند که متعلق به  ییشناسا
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ها توسط میکروسکوپ که بررسی ساختار پوسته بارناکلجاییآن

مقدار اندکی بررسی شده است، گزارش حاضر نشان داد الکترونی به

پوسته تری از تزیینات و ساختار دقیق تواند بررسی دقیقاین ابزار می

 را نشان دهد.
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