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  هاي مصنوعي ساختار جمعيتي موجودات چسبنده در منطقه سازه
  احداث شده در سواحل شمال غربي خليج فارس

  سارا سبزعليزاده، سيمين دهقان مديسه ،فوزيه اسماعيلي ،*غالمرضا اسكندري
  آبزي پروري جنوب كشورپژوهشكده 

 

 

  .استشناسي  نشريه اقيانوساثر متعلق به  نيحقوق ا يتمام، 1389 يشناس انوسياق يـ پژوهش يعلم هينشر ©

  چكيده
در منطقه بحركان واقع در سواحل شمال غربي خليج فارس  85تا شهريور  83مطالعه حاضر طي دو سال متوالي از مهر 

  ها و ايستگاه واقع در سازه 4(ايستگاه  5صورت فصلي در  گيري موجودات چسبنده به نمونهدر اين بررسي . انجام گرديد
 74تعداد  84ـ 85گروه و در سال  14تعداد  83ـ 84طور كلي در سال  به. صورت گرفت) عنوان شاهد ايستگاه به يك

توزوآ، اسفنجها، بريوزوآ، خارتنان، ها، آن هاي عمده آنها بارناكل گروه از موجودات چسبنده شناسايي گرديد كه گروه
پوستان دكاپود و مرجانها بوده              ً             گونه كه عمدتا  از گروه سخت 42تعداد . ها، و گاستروپودها هستند كيت ايزوپودها، پلي

گونه مشترك بين  18اند و               ً                                            گونه كه عمدتا  شامل نرمتنان هستند در منطقه شاهد حضور داشته 12تنها در منطقه سازه و 
در منطقه شاهد كمي بيش از منطقه سازه بوده اما در سال  83ـ 84ميزان توده زنده در سال . اند قه شناسايي شدهدو منط

توده زنده در منطقه سازه افزايش يافته و اختالف ميزان توده زنده در فصول مختلف در منطقه سازه ) 1384ـ 85(دوم 
  .ها است شود كه بيشتر مربوط به حضور بارناكل مشاهده ميشود و در زمستان حداكثر توده زنده  خوبي ديده مي به
 

  هاي مصنوعي، بحركان، موجودات چسبنده، شناسايي، توده زنده سازه :كلمات كليدي
  

 مقدمه .1

صورت زير به  توانند به ها يا بسترهاي مصنوعي مي سازه
  :ي زندگي موجودات چسبنده در درياها كمك كنند چرخه
  افزايش سطح بستر جهت ايجاد كلني -
  سازي زنجيره غذايي افزايش توده زنده و غني -
ايجاد محيطي سخت و پايدار جهت چسبيدن موجودات  -

.(Codey et al., 2005)  
هاي مصنوعي  كشور جهان سازه 40هم اكنون در بيش از 

در حقيقت از . سرعت رشد يافته است شود و به كار برده مي به
ميليون تن  600تنها در ژاپن در حدود  2000تا سال  1995

صرف ساخت بسترهاي مصنوعي شده ) ميليون دالر 25/51(
منظور ايجاد يك محيط تفريحي،  در آمريكا و كانادا به. است

. هاي مصنوعي در دريا توسعه يافت ساخت و رهاسازي سازه
واحد بستر مصنوعي از سه نوع سيماني،  24يونان در كشور 

 7در آبهاي ساحلي در عمق  1998سراميك و الستيك در سال 
.  (Sinis et al., 2000)متر استقرار داده شد 22تا 

با قرار دادن 1999و همكاران در سال   Shermanهمچنين
متر  12و  7هاي مصنوعي كروي در دو عمق مختلف  سازه

در . تجمع ماهيان مورد بررسي قرار دادند اثرات عمق را بر
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هاي سيماني و الستيك و انتخاب  برزيل با قرار دادن سازه
محيط شاهد اثر محيط هاي مصنوعي بر تجمع ماهيان و تاثير 
آن بر روند توليد ماهيگيري در سواحل ريودوژانيرو را مورد 

ز در كشور كويت ني. (Zalmon et al., 2002)مطالعه قرار دادند 
هاي سيماني بتني در  جهت بازسازي جزاير مرجاني سازه

منطقه با هدف ايجاد كردن محيطي براي  20اشكال مختلف در 
ها، ايجاد مناطق جديد مرجاني، جلوگيري از  چسبيدن مرجان

صيد در مناطق مرجاني، كمك به كاهش تخريب مناطق 
هاي مناسب غواصي قرار داده شد  مرجاني و افزايش محيط

)Alsaffar & Al-Tamimi, 2006.( 

همچنين تغييرات فون ماهيان بسترهاي مصنوعي در جنوب 
ي گذشته مورد بررسي قرار  شرقي درياي مديترانه در دهه

هاي  در تايلند نيز اثر سازه (Spanier, 2000)گرفته است 
مصنوعي ايجاد شده بر اقتصاد صيادان خرد و تنوع آبزيان 

ت و هنوز اين سوال مطرح است مورد مطالعه قرار گرفته اس
ها موجب افزايش توليد يا باعث تجمع ماهيان  كه آيا سازه

  ).,Bay of Bengal programme 1994( اند شده
هاي متداول  ازدياد فشار بر ذخاير آبزيان همراه با آلودگيدر ايران 

فزاينده آبها موجب كاهش ذخاير و كاهش شديد صيد در دريا 
ها  شرايط ميزان توليد طبيعي آبها در برخي گونه با اين. گرديده است

لذا تالش  ،نحوي است كه با ميزان بهره برداري همخواني ندارد به
براي يافتن راههاي كمك به بازسازي ذخاير اهميت زيادي يافته 

بررسي تغييرات در جوامع زيستي ايجاد شده ناشي از استقرار   .است
تواند مشخص كننده  ميهاي سيماني در سواحل خوزستان  سازه

اثرات اين زيستگاه در بازسازي مستقيم و غير مستقيم ذخاير آبزيان 
هاي  زيرا با توجه به نقش مهم احداث سازه .سواحل استان باشد

مصنوعي در تقويت و باال بردن توليد در مناطق كم توليد، شرايط 
و رشد و نمو الرو ماهيان مساعدي را براي موجودات چسبنده 
ريزي و نوزادگاهي اكثر ماهيان                ً                مختلف و احتماال  انتخاب مكان تخم

به همين منظور اين مطالعه با هدف . نمايد ساحلي منطقه را فراهم مي
شناسايي و بررسي تغييرات موجودات چسبنده طي دو سال متوالي 

  .گرديد عنوان شاهد انجام اي به در سازه ها و مقايسه با منطقه

 روش كار  .2

و  A ،B ايستگاه 3. نظر گرفته شد ايستگاه در 5مطالعه  ايندر 
C و يك ) هاي جديدتر سازه( 83هاي سال  واقع در محدوده سازه

و ) تر هاي قديمي سازه( 82هاي سال  محدوده سازه ايستگاه در
هاي  مايلي سازه 4الي  3عنوان شاهد در منطقه  يك ايستگاه به

مشخصات و ). 1شكل (بستري شني انتخاب گرديد مصنوعي با 
  .آورده شده است 1ها در جدول  مختصات ايستگاه

  
   هاي مصنوعي ايجاد شده در سواحل استان خوزستان منطقه زيستگاه ـ1شكل 
  هاي مورد مطالعه مختصات ايستگاه ـ1 جدول

 ايستگاه نوع سازه تعداد مختصات
29°-52-682 N ، 49°-20-165E 128 Fish haven A 
29°-52-330 N ، 49°-15-559E 128 Reef ball B 
29°-52-433 N ، 49°-19-791E 64+64 Reef ball & Fish haven C 
29°-52-360 N ، 49°-18-678E  RB. &FH. &……….. (Old) قديم 
29°-53-978 N ، 49°-17-690E  شاهد بستر شني و صخره اي  

29°-54 N ، 49°-17E  - 29° -

54 ، 49° -20 
  

مختصات كل
 منطقه مورد مطالعه

29°-51 N ، 49°-17E  - 29° -

51 ، 49° -20 
   

    

 83از مهر ) ايستگاه 5(برداري در منطقه مورد مطالعه  نمونه
صورت فصلي از چهار منطقه سازه و يك  به 85لغايت شهريور 

ي غواص  وسيله گيري به نمونهي شاهد با سه تكرار در هر  منطقه
شمال، جنوب، غرب و (در هر منطقه چهار نمونه . انجام گرديد

) متر سانتي 25×25(كوادرت   ي وسيله صورت تصادفي به به) شرق
درجه جهت  90ها برداشته و پس از باال آوردن در الكل  از سازه
ها در آزمايشگاه  نمونه. هاي آزمايشگاهي فيكس گرديد بررسي
  .ترين حد ممكن شناسايي شدند ازي و تا پايينجداس

 نتايج .3

هشت گروه از موجودات  1383ـ 84طور كلي در سال  به
چسبنده در اين مطالعه شناسايي گرديد كه از جمله گروههاي 
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، Barnacles ،Anthozoa ،Spongiaتوان به  عمده آنها مي
Bryozoa ،Echinodermata ،Isopoda ،Polycheata  و

Gastropoda   2جدول (اشاره كرد.(  

  
هاي مصنوعي و  ميزان توده زنده در فصول مختلف در منطقه سازه ـ2شكل 

  83- 84شاهد در سواحل خوزستان در سال 
هاي مصنوعي در  در سازه (RB)هاي شناسايي شده موجودات چسبنده  گروه ـ2جدول 

  )1383ـ 84سال (سواحل خوزستان 
 شاهد  سازه ايستگاه /موجودات چسبنده

Crustacea 

 
Isopoda – * 

Barnacle ***** – 

Shrimp 
Alpheidae ** * 

Caridian * – 

Brachiura 

Procelanidae *** – 
Xanthidae *** * 
Callianassidae – * 

Spider crab – * 

Bryozoa  Escrupocellariidae *** *** 

Echinodermata  

Ophiuroidae ** ** 

Sea star – ** 

Cidaroida(urchin) **** *** 

Coelentrata  

Obelia – ** 

Zanthida(Sea mat) ***** – 

Gorgonidae *** ***** 

Soft coral sp. *** *** 
Endomyaria (Sea 
anemone) *** – 

Caryophyllina 
(Stone coral) – ***** 

Acidian  Ascidiaceae * – 

Sponges  

Encrusting sponge *** – 

Liver sponge *** – 

Sponge bath – ***** 

Spong sp. *****  

Polychaeta  
Syllidae * – 
Nereidae * ** 

Molluscs Gastropoda 

Bursa ***** *** 
Turbinidae – *** 
Veneridae * – 

Mytilidae – * 

  (RB<10>1) ***زياد 
  (RB<20>10)  **** بسيار زياد

 (RB>20)***** غالب

   (RB=0) – عدم حضور
  (RB<0.1) * نادر
 (RB<1 >0.1) ** كم

 

بيشترين توده زنده مربوط به فصل زمستان در سازه قديم با 
گرم در متر مربع  5/664گرم در متر مربع و فصل بهار با  6/698

اختالف توده زنده موجودات چسبنده در اگرچه . است  بوده
هاي  اما در ايستگاه ،ايستگاه شاهد در تمامي فصول اندك است

مقايسه . شود سازه اختالف فصلي در ميزان توده زنده مشاهده مي
نمايش داده شده  2توده زنده در ايستگاههاي مختلف در شكل 

در زمستان توده زنده موجودات چسبنده در منطقه سازه . است
در فصل بهار  ده است وبو Bو  A ،Cهاي  قديم بيشتر از سازه

سازه در موجودات چسبنده سازه قديم كاهش داشته و برعكس 
A هاي  در فصل تابستان سازه. افزايش يافته استA  وC  افزايش

  . دهند موجودات چسبنده را نشان مي
نوع موجودات چسبنده در مناطق شاهد و سازه اختالفاتي را 

به سطوح سخت  بارناكلها كه رشدشان وابسته. دهند نشان مي
ها با وزن  در سازه اند و است در ايستگاه شاهد مشاهده نشده

  . اند بااليي نسبت به ساير گروهها حضور داشته

  

  
درصد فراواني موجودات چسبنده در منطقه شاهد و سازه در سواحل  ـ3شكل 

  )1383زمستان (خوزستان 
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ي شاهد، فقط  در فصل زمستان در منطقه 3با توجه به شكل 
درصد و اسفنجها با فراواني  4/35با فراوني   Anthozoaدو گروه 

كه در منطقه سازه،  اند، در حالي درصد حضور داشته 6/64
گرم در متر  4100درصد از ميانگين توده زنده را كه  86بارناكلها 

 اند و عالوه بر آن آنتوزوآ شده مربع بوده است را شامل مي
و جانوران خزه ) درصد Bursidae) (1/3(پايان  ، شكم)6/10(

  . اند حضور داشته) درصد 4/0(شكل بريوزوآ 
ي شاهد، در فصل بهار نسبت به فصل زمستان  در منطقه

همچنين اسفنجها با . . اند جانوران چسبنده حضور بيشتري داشته
گرم در متر مربع  619درصد از توده زنده كل اين فصل كه  4/73

 5/86ي سازه، بارناكلها با  منطقهدر . بوده، گروه غالب هستند
گرم در متر  2222درصد از ميانگين شامل توده زنده به ميزان 

  ) 4شكل. (مربع هستند

  

  
درصد فراواني موجودات چسبنده در منطقه شاهد و سازه در سواحل  ـ4 شكل

  )1384بهار (خوزستان 

در فصل تابستان در ايستگاه شاهد درصد حضور خارتنان 
درصد از توده زنده كل  57ته است و آنتوزوآ شامل افزايش ياف

ي سازه همچنين  در منطقه. گرم در متر مربع است 479شاهد 
گرم  1626درصد از ميانگين توده زنده، يعني 93گروه بارناكلها 

  ).5 شكل(دهند  در متر مربع را به خود اختصاص مي

  

  
درصد فراواني موجودات چسبنده در منطقه شاهد و سازه در سواحل  ـ5شكل 

  )1384تابستان (خوزستان 

مهره آبزي  نوع موجود بي 74جمعا  1384ـ 85در سال 
در ايستگاههاي سازه و شاهد مشاهده و شناسايي گرديد كه 

گونه كه عمدتا از گروه سخت پوستان  42از اين تعداد 
 12تنها در ايستگاههاي سازه و اند  دكاپود و مرجانها بوده

اند تنها در منطقه شاهد  گونه كه عمدتا شامل نرمتنان بوده
گونه مشترك بين دو منطقه مورد مطالعه  18حضور داشته و 

 60ي سازه جمعا  لذا در منطقه. اند مشاهده و شناسايي شده
جدول (اند  گونه حضور داشته 30گونه و در منطقه شاهد 

زنده در فصل بهار مربوط به ايستگاه  بيشترين توده). 3
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گرم در متر مربع بوده است و  7/338) ±2/232(سازه با 
) ±9/274(فصل زمستان و تابستان به ترتيب با توده زنده 

هاي  گرم در متر مربع در رتبه 4/197) ±8/50(و 5/289
در صورتي كه مقادير توده زنده موجودات . اند بعدي بوده

شاهد در تمامي فصول كمتر از چسبنده در ايستگاه 
  ).6 شكل(ايستگاههاي سازه بوده است 

  
ميانگين توده زنده موجودات چسبنده در منطقه سازه و شاهد در  ـ6 شكل

  )1384ـ 85سال (سواحل خوزستان در فصول مختلف 

هاي سازه با شاهد در فصول مختلف در شكل  مقايسه ايستگاه
ه موجودات چسبنده در دهد كه بيشترين توده زند نشان مي 7

مشاهده شده و همچنين اين مقايسه نشان  1زيستگاه سازه قديم
از نظر توده زنده اختالف چنداني  Cو  A،Bدهد كه سه سازه  مي

را نداشته و ايستگاه شاهد از نظر توده زنده در مقايسه با 
  .زيستگاههاي سازه بسيار فقير است

  
هاي  ميانگين توده زنده موجودات چسبنده در فصول مختلف در ايستگاه ـ7شكل

  )84ـ 85سال (سازه و شاهد در سواحل خوزستان 

تنوع موجودات چسبنده در مناطق شاهد و سازه اختالفاتي را 
كلني مرجانها و كلني  دهند،گروههايي مثل بارناكلها، نشان مي

در ايستگاه  اسفنجها كه رشدشان وابسته به سطوح سخت است
——— 
1 Old 

و در زيستگاههاي سازه با وزن نسبتا  اند شاهد مشاهده نشده
  . اند بااليي نسبت به ساير گروهها حضور داشته

ي سازه در فصل  در منطقه 10تا  8هاي  باتوجه به شكل
تشكيل % 5/64ابتدا بارناكلها گروه غالب را با  84زمستان سال 

در . غالبند%  59ها با كلني مرجان  85دهد و در فصل بهارسال  مي
و % 48فصل تابستان مجددا بارناكلها و مرجانها تواما بترتيب با 

در ايستگاه شاهد گروه غالب را در . غالبترين گروه هستند% 37
اسفنج حمام، در فصل بهار مرجانهاي نرم  84فصل زمستان سال 

بوده و در فصل تابستان   Gorgonidaeكه عمدتا از خانواده
  .دهند ا تشكيل ميايه دوكفه

  

  
ي شاهد و سازه در سواحل  درصد فراواني موجودات چسبنده در منطقه ـ8شكل 

  )1384زمستان (خوزستان 

 1384ـ 85و  1383ـ84مقايسه نتايج توده زنده دو سال مطالعه 
دهد كه ميزان توده زنده موجودات چسبنده در ايستگاه  نشان مي
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سازه كمي بيشتر بوده  نسبت به منطقه 1383شاهد در زمستان 
هاي حاضر در  ولي به مرور در فصول بهار و تابستان جمعيت

در سال دوم در منطقه سازه در . اند ها فراوانتر شده منطقه سازه
تمامي فصول فراواني جمعيت موجودات چسبنده بيش از شاهد 

  .بوده است

  

  
هاي  درصد فراواني موجودات چسبنده در منطقه شاهد و سازه ـ9شكل 

  )1385بهار (مصنوعي در سواحل خوزستان 

طوركلي در مجموع، در سال اول مطالعه با اختالف جزيي  به
توده زنده موجودات چسبنده ايستگاه شاهد بيش از سازه بوده 
است اما در سال دوم با اختالف مشهود ايستگاه سازه توده زنده 

 .)11شكل (باالتري را نسبت به ايستگاه شاهد داشته است 

  

  

  
هاي  ي شاهد و سازه درصد فراواني موجودات چسبنده در منطقه ـ10شكل 

  )1385تابستان (مصنوعي در سواحل خوزستان 

  
هاي مصنوعي و  ميانگين توده زنده موجودات چسبنده در منطقه سازه ـ11شكل 

  )1383ـ 85سال (شاهد در سواحل خوزستان 

دو منطقه  توده زنده نسبي موجودات چسبنده در 3جدول 
و  1دهد كه گروه غالب را نشان مي 84ـ 85سازه و شاهد در سال 

——— 
1 Dominant 
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پوستان،  را بارناكلها و خرچنگهاي گرد از گروه سخت 1فراوان
Xanthidae و خانواده ) از بريوزوآها(هاي دريايي  يا خزه

Gorgonidae  از مرجانهاي نرم، خانوادهHardromeridae 
  .خود اختصاص داده است به و ساير اسفنجها) اسفنجهاي حمام(

هاي مصنوعي و  ي سازه در منطقه(RB) حضور نسبي موجودات چسبنده  ـ3جدول 
  )1384ـ 85سال (شاهد در سواحل خوزستان 

 شاهد سازه منطقه / موجودات چسبنده

Crustacea 

 
Isopoda ** ** 

Barnacle ***** – 

Shrimp 

Alpheidae ** – 

Caridian ** – 

Lucifer ** – 

 
Amphipoda * * 
Ostracoda * – 
Caperella – * 

Brachiura 

Procelanidae * – 
Homoliidae ** – 
Eriphiidae *** – 
Calappidae * – 
Xanthidae **** ** 
Majidae * *** 
Grapsidae ** – 
Carphllidae ** – 

Crab sp. * – 

 

Stomatopoda * – 

Tanaidacae * – 

Cumacea – * 

Bryozoa  Escrupocellariidae ** * 

Echinoderma  
Ophiuroidae ** ** 

Echinoidae(urchin) ** – 

Coelentrata  

Obelia * – 

Zanthida (Sea mat) ***** – 

Turbindidae * – 

Encrustin * – 

Gorgonidae **** ***** 

Hydroid (polip) * – 

Endomyaria (Sea 
anemone) 

** – 

Caryophyllina 
(Stone coral) 

*** – 

Acidian  Ascidiaceae *** ** 

Sponges  

Hadromeridae **** – 

Haploscleridae *** – 

Suduceratina ** – 

Clathriidae *** – 
Spong bath **** **** 
Spong sp. **** – 

Protozoa  Foraminifera * * 

Polychaeta  

Syllidae * * 
Nereidae * – 
Sponidae * * 

Amphinomidae * – 

Capitella * – 

——— 
1 Abundant 

  3جدول ادامه 
منطقه / موجودات چسبنده

 
 سازه سازه

Polychaeta  

Sabbellidae * – 

Hisonidae * – 

Glyseridae * * 

Molluscs 

 
Nudibranchia * – 

Cheaton * – 

Gastropoda 

Naseridae *** *** 

Bursa – * 

Pleurotamaracea – * 

Epitoniidae – * 

Cerithiacea * * 

Nassaridae * – 

Sypraeidae – * 

Conidae * – 

Acteonidae * – 

Pyramidelldae * – 

Opistobranchia * – 

Trochidae * – 

Columbellidae * – 

Thaididae * – 

Bivalvia 

Triphoridae – * 

Veneridae * * 

Tellinidae * * 

Arcidae * * 

Mytilidae * * 

Solenidae – * 

Natcidae – * 

Acmidae – * 

Acraida – * 

Cephalocordata  Lancet – * 

  (RB<10>1) ***زياد 
  (RB<20>10) **** بسيار زياد

 (RB>20)***** غالب

   (RB=0) – عدم حضور
  (RB<0.1) * نادر
 (RB<1 >0.1) ** كم

    

  گيري نتيجهبحث و  .4

هاي مصنوعي يكي ازمهمترين روشهاي افزايش  احداث سازه
خصوص  به) ذخاير ماهي( وحفاظت و مديريت منابع شيالتي

بافت زنده روي رشد . هاي هيپوتروفيك است براي محيط
 بيوزسيس را اپي طبيعي گاههاي سطوح مختلف مصنوعي و تكيه

)Epibiosis (زاسيون  گويند كه در مفهوم وسيع آن يعني كلني مي
اي جديد بر روي سطوح سخت در  و گسترش در منطقه

هاي سطوح  زاسيون ارگانسيم فرآيند كلني. هاي آبي است محيط
وي . ه قرار گرفتمورد مطالع (Wahl, 1997)سخت توسط 
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: كند كه شامل زاسيون را به چهار مرحله متمايز مي فرايند كلني
زاسيون  زاسيون باكتريها، كلني سازي بيوشيميايي، كلني مطبوع
زاسيون يوكاريونهاي پر سلولي  سلولهاي يوكاريوت و كلني تك
زاسيون به سلسله فرآيندهاي تجمع و رشد       ً     معموال  كلني. است

ي انتقال  ر روي سطحي سخت، در نتيجهبها  يعني رشد ارگانسيم
ها و  ي جريان وسيله طرف سوبسترا به ها به و چسبيدن ارگانسيم

ها در كلنيزاسيون  ارگانيسمو رشد ميكرو داللت دارداستقرار آنها 
به معني افزايش جمعيت با تقسيم سلولي و افزايش فراواني توده 

        ً       ها معموال  پس از  ماكروارگانيسم در حالي كه در . استزنده 
ي ديگري  توالي، نكته. شود تكامل آنها اين رشد مالحظه مي

است كه در بحث موجودات چسبنده مطرح و مطالعات زيادي 
هايي كه  مطالعه توالي جمعيت. انجام شده استدر اين خصوص 

شوند و درك اينكه آنها چگونه  بر روي سطوح سخت ساكن مي
اند و چگونه و چرا تراكم  اند و تكامل يافته وجود آمده به

افتد امري مهم  ها در سطح برخورد مايع جامد اتفاق مي ارگانيسم
ختي و شنا را براي پيشگويي بوم اساسيتوالي، . وضروري است

هاي اقتصادي انساني  شناختي درياها و جاهايي كه فعاليت زيست
ويژگي توالي جمعيت سطوح . آورد شود فراهم مي انجام مي

  :اي آن است سخت خصوصيت دو مرحله
ها كه شامل باكتريها، قارچها،  رشد ميكروارگانيسم ـ1
ور را  ها است و سطوح سخت غوطه ها و دياتومه سلولي تك
گويند و فيلم باكتريال  اين پديده را كلنينيزه شدن مي. پوشانند مي

گردد و اگر در منطقه  هفته توليد مي 2ـ3ظرف چند روز تا 
استوايي باشد در عرض چند روز اين فيلم باكتريال تشكيل 

  .شود مي
رشد ماكروارگانيسمها با تشكيل يك فيلم ميكروبي شروع  ـ2
هايي  وها و اسپورها بر روي بيوفيلمشود و انواع زيادي از الر مي

ي از موارد بسيارپس در . شوند اند مستقر مي       ً         كه قبال  درست شده
راههاي . شوند ها محرك ظهور ماكروارگانيسم مي ميكروارگانيسم

براي . ها وجود دارد ديگري نيز براي تكامل جوامع ماكروارگانيسم
تري به حضور نشين شدن الرو بارناكل ها كه وابستگي كم مثال ته

دارند، دليل حضور دائمي آنها ) ميكروفولرها(اليه فيلم ميكروبي 
در همه مطالعات توالي ). (Railkin, 1998ها است  بر روي سازه

عمق ساحلي كه از شرايط ناپايدار محيطي  در منطقه كم
هاي محيطي از ايجاد شرايط  برخوردارند تحت شرايط آشفتگي

ها دچار مشكل  كند و رشد ماكرو ارگانيسم جلوگيري مي 1پايدار
ات اخير روند كاهشي رشد موجودات ـدر مطالع. گردد مي

وده ـازه قديم كه مدت استقرار آن در منطقه بيشتر بـچسبنده در س
ازد ـس ايي را ممكن ميـه روز چنين پديدهـال بـاست احتم

)Little & Wayner, 1997 .( بر روي يك توالي ماكروارگانسيم
       ً                                        اي كامال  طبيعي است و مرحله پاياني آن با كليماكس  سطح، پديده
           ُ             اي با رشد ك ند در خالل يك  شود كه با فراواني گونه مشخص مي

گاه در  شود كه اين به فصل و اينكه تكيه يا چند سال مشخص مي
اي از  چه زماني و در چه عمقي وارد دريا شده و در چه فاصله

. ديگر استقرار يافته است، بستگي دارد ساختارهاي مصنوعي
همچنين فراواني زئوپالنكتونهاي  منطقه از عوامل مهم در ترتيب 

موجودات چسبنده شامل چند . شود توالي يا تسلسل محسوب مي
گروه هستند گروههاي چسبنده به سطح سخت مصنوعي و 

ها و اسفنجها و گروههاي متحرك مثل  طبيعي مانند بارناكل
پايان كه  ايها، شكم شكننده، دوكفه هاي و ميگوها، ستاره ها خرچنگ

طور كلي در سال دوم  به. كنند مي ندگيبر روي سطوح سخت ز
گروه در منطقه  30ها و  در منطقه سازه 2گروه موجود چسبنده 60

گونه مشترك بوده  18شاهد مشاهده شده است كه از اين ميان 
هد و سازه عليرغم ي شا در سال دوم مطالعه، دو منطقه. است

هاي مشترك از حيث فراواني و درصد حضور  حضور گونه
ها در دو  بندي گونه موجودات چسبنده، با يكديگر متفاوتند و رتبه

ي  طوري كه در منطقه منطقه سازه و شاهد نيز متفاوت است، به
ي  فراوانترين گروه و در منطقه  Gorgonidianشاهد مرجانهاي 

همچنين گروه . نظر توده زنده قرار دارند سازه در رتبه سوم از
Sea mat (Zoanthidae)  كه فراوانترين جمعيت موجودات

ي شاهد ديده  چسبنده را در منطقه سازه دارا هستند، در منطقه
ها و اسفنجها مهمترين  و بارناكل Zoanthidaeگروههاي  .اند نشده

وني و اند كه قسمتهاي بير گروه پوشش دهنده سطح سازه ها بوده
ها را پوشانده و بر اساس سهم حضورشان از كل  داخلي سازه

جمعيت، توده زنده نسبي آنها محاسبه گرديده است و از نظر توده 
در سال اول، قسمت . بندي مشاهده شده است زنده نيز همين رتبه

عمدتا (ها توسط بارناكلها، اسفنجها و هيدروزئوها  اعظم سازه
اما در سال دوم، حضور آنها . ودپوشيده شده ب) Obeliaجنس 

چشمگير بوده است و همراه با آن انواعي از خرچنگهاي گرد و 
 Chapman andدر مطالعه . اند ها نيز حضور داشته كيت پلي

——— 
1 Climax 
2 Seessil animals 
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Clynick )2006 ( ماه از  19در آبهاي استراليا، پس از گذشت
احداث چراگاهها، اسفنجها، مرجانهاي آنتوزوآ، بارناكلها، 

ايها، بريوزوآها، فراوانترين گروهها را تشكيل  ، دوكفهكيتها پلي
  . ي حاضر مشابهت دارد دادند كه با مطالعه مي

ي شاهد و  عليرغم مجاورت و نزديكي و عمق مشابه منطقه
ي  دهنده ها نشان يافته. سازه، ساختار جمعيتي و تنوع متفاوت است

طوري  به. ها بوده است ي سازه در منطقه) شيفت(تغيير جمعيتي 
كه ابتدا غالبيت با بارناكلها بوده است و سپس مرجانهاي 

Zoanthidae ي گرد كه در فضاي و تنوع بااليي از خرچنگها
  .اند مرجانها النه گزيده اند، جايگزين گرديده

كيتها، نرمتنان، سخت  اگرچه حضور و تجمع موجوداتي مثل پلي
پوستان و اسفنجها كه جزء كوچكتر موجودات چسبنده را از نظر 

دهند، اما نقش مهمي را در افزايش پيچيدگي  توده زنده تشكيل مي
. كنند ساير موجودات ايفا مي 1شستساختار سوبسترا در جلب و ن

در ساختار جمعيت  Zoanthidaeچيرگي مشخص مرجانهاي 
ها تغيير زيادي داشته و در نتيجه اختالف باالي فون موجودات  سازه

اين تغيير . بنتيك را در دو منطقه شاهد و سازه موجب شده است
ي سازه  اي موجودات چسبنده در منطقه مشخص در ساختار گونه

اال به اوج دوره توليد مثل و زمان آزادي الرو پالژيك درآب احتم
مربوط است كه در بارناكلها و مرجانها همزمان در فصل بهار 

و احتماال رقابت ايجاد شده در  (Sorokin, 1993)پيوندد  وقوع مي به
در سال اول . نشستن الروها موجب اين تغيير مشخص شده است

حجم عظيمي از بارناكلها به يك  ها با حضور بافت غير زنده سازه
محيط زنده مناسب و آماده براي حضور ساير گروهها تبديل 

تواند در ارتباط با  ها و شاهد مي تفاوت بين منطقه سازه. گردد مي
ها  بدون شك عمر سازه. سن و پيچيدگي ساختار آنها بوده باشد

 تاثير فراواني بر روي ساختار جمعيتي دارد و با اقامت گزيدن
را آماده سكني و  گروههاي اوليه پيچيدگي سطح افزايش يافته و آن

در نتايج حاصل از اين تحقيق نيز . كند جذب گروههاي بعدي مي
تر با سن باالتر نسبت به  فراواني و توده زنده منطقه سازه قديمي

 Wendt et(طبق نظر . ساير ايستگاههاي سازه كامال مشهود است

al., 1989 ( ها دچار تغيير و  ل همچنان جمعيت سازهسا 10پس از
هاي  سامانه تري حتي در بوم شوند و لذا زمان طوالني توالي مي

) شناختي تعادل بوم(مناطق گرمسيري براي رسيدن به يك كليماكس 
همچنين در مورد طرح زماني . و توازن و ثبات مورد نياز است

——— 
1 Settlement 

شامل  شناختي هاي بوم تغييرات و ويژگيهاي جمعيتي كه نظريه
توالي و كلنيزاسيون جمعيتها را دربر دارد، اطالعات اندكي وجود 

  .(Bohnsak et al., 1994)دارد 
تغييرات زماني پيش آمده طي دو سال مطالعه گوياي روند 

زيرا كه عوامل شركت . تغييرات و توالي كلنيهاي جمعيتي نيست
 شناختي و ها شامل عوامل بوم اي سازه كننده در تركيب گونه

رقابت، عوامل (شناختي موثر بر توالي و تنوع جمعيتها  زيست
و ) توليد مثلي و تغييرات فصلي، طول عمر و سيكل حيات

ها، طرح ساختماني، شكل فضايي، عمق و سن  ساختار سازه
طور كلي با توجه به اهميت  به. ندداركننده  تعييناثري ها  سازه

ساخت و طراحي گردد كه در  ها، توصيه مي شكل فضايي سازه
هاي خاص توجه بيشتر  ها و نيچ ها به شرايط ايجاد پناهگاه سازه

دليل در بر داشتن چنين فضاهايي  شكل به هاي بي شود و سازه
  .احتماال در افزايش بار زيستي منطقه موثرتر خواهد بود

هايي كه بر  گردد كه جهت بررسي جمعيت پيشنهاد ميبنابراين 
وند پايش مستمر صورت گيرد و اين ش ها ايجاد مي روي سازه

منظور ارزيابي و سودمندي  ي شاهد به جمعيت با جمعيت منطقه
. شناختي مقايسه شود آنها از لحاظ زيست محيطي و زيست

شود كه يك چهارچوب زماني براي ايجاد  همچنين توصيه مي
البته ممكن است براي . شناختي در نظر گرفته شود تعادل زيست

شناختي به تعادل كليماكس به يك دهه  دل زيسترسيدن اين تعا
  .زمان نياز باشد
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