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 چکیده

صورت برداری بهانجام شد. نمونه 8811تا زمستان  8811های مصنوعی بحرکان از بهار این تحقیق در منطقه استقرار سازه

گرفت. صورت مترمربع  12/0×12/0صورت تصادفی با انداختن کوادرات متری و به 81ایستگاه به کمک غواص در عمق   4فصلی در

ها در فصول و ترین و کم ترین میزان توده زنده گونهدر این مطالعه تغییرات فصلی توده زنده و در نهایت میزان تولید براساس اختالف بیش

ترین میانگین تولید فصول متعلق به دو گونه ها نشان داد که بیشهای مختلف مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از بررسیایستگاه

Spongia officinalis و Chondrilla nuculla  ترتیب با میزان تولید بهgAFDWm-2yr-1 69/2  وgAFDWm-2yr-1 44/ 2 

باشد. نتایج حاصل از میزان تولید در می gAFDWm-2yr- 88/0 با میزان تولید Clathria spترین میزان متعلق به گونه .وکم

ترین میزان را در و کم gAFDWm-2yr-184/84  میزان تولید با Chondrilla nucula ترین میزان را در دو گونه ها نیز بیشایستگاه

دهنده های فیزیکوشیمیایی آب نیز نشاننشان داد. نتایج حاصل از بررسیgAFDWm-2yr-181/0  با میزان تولید Clathria spگونه .

 باشد. میزان توده زنده با افزایش دما در فصول گرم سال می افزایش میزان شوری در فصول سرد سال و کاهش

 

  فارسهای مصنوعی، خلیج،  میزان تولید، سازهDemospongiaeاسفنج، رده  کلمات کلیدی:

 negin.biology@gmail.com :پست الکترونیکی نویسنده مسئول* 
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 مقدمه
 هایاکوسیستم در کفزی جانداران ترینمتنوع از یکی هااسفنج       

اقیانوسی  عمیق مناطق غالب در هاآن شوند.می محسوب آبی

(Witte، 9191)گرمسیری ، نواحی (De Weerdt، 0222) و 

اند. نیز گزارش شده( Barnes ،9111مناطق قطبی ) چنین درهم

 این گروه از .خواریستصورت صافیها بهنوع تغذیه در آن

جانداران با فیلتر کردن آب محیط اطراف خود، منجر به پاکی و 

آن  شوند، که درنتیجههای دریایی میتمیزی آب در اکوسیستم

نقش مهمی را در سکونت جانداران ساکن آبزی برعهده دارند. 

صورت فیلتری انجام ها که بهتغذیه در اسفنجحقیقت مکانیزم  در

های ترین اثرات شناخته شده در محیطشود، یکی از مهممی

 (. Hooper ،0222پالژیک است )

مهرگان ترین بیجانوری یکی از مهم اعضای این شاخه       

( ربعگرم بر مترمی زنده )کفزی بوده که بخش عظیمی از توده

های سخت با دارا بودن اند. زیستگاهخود اختصاص دادهرا به

سطوح مستحکم و پایدار مکان مساعدی برای رشد الرو 

شوند. با توجه به های اسفنج محسوب میموجوداتی نظیر کلنی

منظور ترمیم زنده و به ها از لحاظ میزان تودهاسفنج نقش اهمیت

زیادتر برای گسترش  وسعت در و شده تخریب طبیعی هایزیستگاه

چنین توسعه اقتصادی و اجتماعی و هم ،بیولوژیکی حفاظت ع،تنو

ای سخت در استان، شیالت علت عدم وجود سواحل صخرهبه

مصنوعی  هایزیستگاه ساخت به اقدام بحرکان سواحل در خوزستان

کلی یکی از طوربه در دریا نمود. 9838 و 9830های طی سال

های بررسی اثرات استقرار بسترهای مصنوعی، بررسی روش

جانداران و برآورد میزان تولید موجود در منطقه  شناسیزیست

ها به است، تا بدین روش با بررسی و بازنگری زیستی سازه

عملکرد مثبت و منفی این  سازندگان، امکان بررسی نحوه

شود.  ها دادهها جهت دستیابی به هدف استقرار سازهزیستگاه

ها های اسفنج با توجه به عدم حضور آنوجود و گسترش گونه

ها با های مصنوعی در منطقه و همکاری آنقبل از احداث سازه

های کوچک و های جانوری منجر به ایجاد زیستگاهسایر گروه

 Taylor) شکارچیان در برابر جانداران محافظت از سایر برای بزرگ

و همکاران،  Webster؛ Wulff ،0222؛ 0229و همکاران، 

صورت مستقیم (، فراهم نمودن غذا )بهKotpal ،9113؛ 0222

ها و در نهایت باعث افزایش تولید ثانویه یا غیرمستقیم( برای آن

ها زیستی جانوری شده است. عالوه بر این، اسفنج در چرخه

های مهم زیستی از جمله نقش مهمی در بازچرخش چرخه

آوردن اکسیژن در ژن دارند که با به چرخش درنیتروژن و اکسی

های ابتدایی محیط منجر به تسهیل عمل فتوسنتز در سایرگروه

؛ Wulff ،0222؛ 0229و همکاران،  Taylor) شوندجانوری می

Kotpal ،9113). 

ها، رشد و افزایش توده در اغلب موجودات از جمله اسفنج       

ها با ضروری است، اندازه کلنیای ( پدیدهگرم بر مترمربعزنده )

(، که این افزایش Sebens ،9139یابد )گذشت زمان افزایش می

اندازه تحت تاثیر عوامل طبیعی همانند: میزان رقابت، دسترسی 

زنده  به مواد غذایی و مواد مغذی قرار دارد. رشد و تغییرات توده

 Wilkinson) اعماق ها،مکان در اسفنج هایگونه (گرم بر مترمربع)

چنین در فصول مختلف سال متغیر ( و همVacelent ،9191و 

است. تغییرات فصلی وابسته به تغییرات زودگذر دمای آب و 

و  Duckworthباشد )غذای در دسترس موجود در ستون آب می

Battershill ،0229.) 

حال مطالعات جامعی در رابطه با شناسایی مجموع تا به در       

ی جانوری که در سواحل ای اعضای این شاخهونهو معرفی گ

 اند، صورتمشاهده شده فراوانی میزانبه عمان دریای و فارسخلیج

)صادقی،  گزارشات به مربوط موجود مقاالت تنها است. نگرفته

باشد. لذا ( میJoens ،9132؛ Fouad Ahmad ،0220؛ 9831

های معرفی گونهها، جهت جانبه در مورد آن انجام تحقیقات همه

موجود و استفاده بهینه از این ذخایر ارزشمند، امری ضروری 

 تر مطالعات انجام گرفته دررسد. عالوه بر این بیشنظر میبه

های نخستین و های مصنوعی مربوط به سالمناطق استقرارسازه

روی  مراحل ابتدایی تشکیل کلنی بوده و مطالعات جامعی بر

ها جاندارانی که چند سال پس از احداث سازهساختار اجتماعات 

، Perkelو  Carter) است نگرفته صورت اند،شده مستقر هاآن روی بر

و همکاران،  Tsemel ؛Benayahu، 0229 و Perkol-Finkel ؛0223

( 9192و همکاران،  Russel؛ Rocha ،9111و  Melao؛ 0222

( گرم بر مترمربعزنده ) حاضر میزان تغییرات توده که در مطالعه

های مختلف نزدیک به یک ها در فصول و ایستگاهو تولید گونه

ها مورد بررسی و مقایسه قرار گرفته دهه پس از استقرار سازه

 است. 

 

 هاشمواد و رو

این بررسی در سواحل بحرکان )استان خوزستان( واقع در        

آخرین ماه هر فصل  صورت فصلی درفارس بهغربی خلیجشمال

در محل  9833لغایت زمستان  9833سال از بهار در طی یک

های ها طی سالهای مصنوعی انجام شد. سازهاستقرار سازه

 متری بر روی بسترهای گلی و 90در عمق  9838و  9830
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ها از های موجود در این زیستگاهشنی احداث شدند. جنس سازه

در نظر گرفته شد. در ساخت این مترمکعب  9 بتون و به ابعاد

استفاده گردید.  Reef ball و Fish havenبسترها از دو نوع سازه 

ایستگاه  8ایستگاه جهت بررسی در نظر گرفته شد.  2 طورکلیبه

، که شامل 9838های جدیدتر، سال واقع در محدوده سازه

 ( در محدودهDو یک ایستگاه )ایستگاه  A، B، C هایایستگاه

انتخاب گردید. مشخصات و  ،9830سال ، ترهای قدیمیسازه

 .نشان داده شده است 9شکل و 9جدول رها دمختصات ایستگاه

 

 
 1811)بحرکان( در سال  های مصنوعی ایجاد شده در سواحل خوزستانها در سازهموقعیت ایستگاه :1شکل 

 
های تعیین برداری با استفاده از غواصی در ایستگاهنمونه       

. برای انجام عملیات میدانی پس از تعیین گردیدشده انجام 

، GPSها توسط دستگاه موقعیت و شناسایی دقیق ایستگاه

مترمربع  01/2×01/2تصادفی و توسط کوادرات  صورتبه هانمونه

برداری از سه وجه باالیی آوری شدند. در هر ایستگاه نمونهجمع

ها ها انجام شد. نمونه)شمال(، راست )شرق( و چپ )غرب( سازه

وسیله کاردک و چکش خراشیده شدند و در محدوده کوادرات به

یافتند.  نایلونی حاوی برچسب انتقال درون کیسهتوسط غواص به

نایلونی پس از انتقال به بخش  هایستههای موجود در بنمونه

ساحلی در ظروف مخصوص برچسب زده شده حاوی الکل 

کمک دستگاه ایستگاه نیز به قرار داده شدند. در هر %12اتیلیک

و شوری   (°c)پرتابل، فاکتورهای فیزیکوشیمیایی آب شامل: دما

 (ppt)گیری و ثبت گردید. ها اندازهدر هریک از فصول و ایستگاه

های بزرگ به آزمایشگاه های فیکس شده در جعبهپس نمونهس

چنین در تمام مراحل انجام کار در زیر آب انتقال یافتند. هم

منظور شناسایی دقیق برداری انجام شد. در آزمایشگاه نیز بهفیلم

ساختار اسکلتی )اسپیکول( از هر  های اسفنج و مشاهدهگونه

نمونه برش نازکی تهیه و به آن چند قطره اسید نیتریک اضافه 

گردید. این مرحله تا زمان هضم کامل مواد آلی ادامه داشت 

(Chanas  وPawlik ،9111پس از آن کلیه نمونه .) ها توسط

، Sterrer؛ Joens ،9132؛ Hooper ،0222کلیدهای شناسایی )

 سایی شدند.( شنا9131
 

 1811)بحرکان( در سال  های مورد مطالعه در سواحل خوزستانهای موجود در ایستگاهویژگی انواع سازه :1جدول

 مختصات نوع سازه ایستگاه

A Fish haven 01°-10/230΄N21°-02/921΄E 

B Reef ball 01°-10/882΄N21°-91/11΄E 

C Reef ball and Fish haven 01°-10/288΄N21°-91/919΄E 

 قدیم

(old) 
RB & FH +10/822-°01 مواد از رده خارج΄N21°-93/293΄E 
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  Barthelروش از هااسفنج در ثانویه تولید میزان محاسبه منظوربه

استفاده شد. براساس این  Rocha (9111)و  Melaoو  (9133)

( برحسب وزن عاری از گرم بر مترمربعزنده ) روش میزان توده

های مختلف اسفنج در محدوده کوادرات در هر خاکستر در گونه

 تولید میزان هاترین آنکم ترین وفصل محاسبه و از تفاضل بیش

چنین میانگین تولید ساالنه به گردد. هممی محاسبه هااسفنج در

 .( در هر گونه محاسبه شدP/B) انگین توده زنده نسبتمی

منظور محاسبه وزن تر و خارج شدن آب اضافی در به       

دقیقه در کاغذ خشک کن قرار  1مدت ها بهها نیز، گونهنمونه

داده شدند و پس از آن برای تعیین وزن خشک از آون در 

شد. برای ساعت استفاده  22مدت گراد بهسانتی درجه 22دمای

 درجه 112ها در دمای تعیین وزن عاری از خاکستر نیز نمونه

 ساعت در کوره قرار داده شدند. در مرحله 2مدت گراد بهسانتی

ها در دیسیکاتور، با استفاده از ترازوی پس از قرار دادن نمونه بعد

گرم توزین شدند  229/2با دقت  MDS14000دیجیتال مدل 

(Melao  وRocha ،9111.) 

طرفه برای آنالیز واریانس یک آماری از انجام محاسبات برای       

ها و فصول زنده در بین ایستگاه بررسی اختالف میانگین توده

 افزارینرم ها با استفاده از برنامهآزمون استفاده شد. کلیه مختلف

SPSS 11.5  و نمودارها توسط برنامهExcell 2003 .تهیه گردید 

 

  نتایج

، 9833تا زمستان  9833کل دوره مطالعاتی، از بهار  در       

 قرار آوری و مورد بررسیها از منطقه مورد مطالعه جمعاسفنج

( بر گرم بر مترمربعگرفتند. نتایج حاصل از میزان توده زنده )

 ( نشان داده شده است. 0حسب وزن عاری از خاکستر در )شکل 

های ( در گونهرم بر مترمربعگزنده ) در مجموع میزان توده

سال روند متغییری را از خود مختلف اسفنج، در مدت زمان یک

ها شود، اکثر گونهمشاهده می 0شکل گونه که درنشان داد. همان

باالیی برخوردار  ˝در فصول سرد سال از میزان توده زنده نسبتا

 ترینبیش Chondrilla nucula اند، که در مجموع گونهبوده

 و Clathria spهای .گونه ( وگرم بر مترمربعمیزان توده زنده )

 H. panicea ( را در گرم بر مترمربعترین میزان توده زنده )کم

 های اسفنج دارا بودند.بین گونه

 

 
 1811)بحرکان( در سال  مترمربع( در فصول مختلف سال در سواحل خوزستانگرم بر  : تغییرات میانگین توده زنده )وزن عاری از خاکستر2شکل 

 
ترین میزان صورت گرفته، بیش مطالعه حاصل از نتایج طبق       

ترتیب متعلق در فصول مختلف سال به yr2-gAFDWm-1تولید 

ترین کم و Chondrilla nucula و Spongia officinalis هایگونه به

ثبت  sp. Clathria در گونه نیز  yr2-gAFDWm-1میزان تولید 

 yr2-gAFDWm-1چنین نتایج حاصل از میزان تولید گردید. هم

ترتیب را به yr2-gAFDWm-1تولید  میزان ترینبیش ها،ایستگاه در

 ترین میزان را درگونهو کم Chondrilla nuculaدر گونه 

.Clathria sp دست آمده از نسبت نتایج به نشان داد. طبقP/B ،

ترین بیش Chondrilla nuculaو  Spongia officinalisهای گونه

 Halichondriaو  .Clathria sp میزان تغییرات و دو گونه

panicea ترین میزان تغییرات را دارا بودند.کم نیز 

 نظر برطبق هاگونه کلیه در این مطالعه میزان تولید ساالنه       

تخمین زده شد و  yr 2-gAFDM m81/999-1با   برابر  ساندرز

  gAFDMبرداری برابر باجمع کل تولید در فصول مختلف نمونه

1-yr 2-m99/920  محاسبه گردید. نتایج حاصل از تخمین میزان

چنین برداری و همصول مختلف نمونهفها و تولید در ایستگاه

 ( نشان داده شده است.0در )جدول  نیز P/Bنسبت 
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 1811)بحرکان( در سال  های مختلف در سواحل خوزستانهای اسفنج در فصول و ایستگاهبرآورد میزان تولید در گونه: 2جدول

آوری شده از های جمعکه نمونهدر مجموع با توجه به این       

داری را از خود نشان ها اختالف معنیسه وجه مختلف سازه

ترین بیش گردید. جهت مقایسه استفاده هاداده میانگین ندادند، از

برداری مختلف نمونه هایایستگاه و فصول در تولید میزان ترینکم و

ترین بیش شکل،( استفاده شد. در هر دو 2و  8های شکلنیز از )

 Spongia  میزان توده زنده )گرم بر مترمربع( در فصول در گونه

officinalis ترین میزان نیز متعلق به گونه و کمClathria sp. 

زنده )گرم بر مترمربع(  تغییرات تودهباشد. نتایج حاصل از می

ترین میزان حسب وزن عاری از خاکستر در هر سه گونه، بیش بر

ترین میزان توده را در فصول سرد سال )پاییز و زمستان( و کم

(. 8زنده )گرم بر مترمربع( را در فصل بهار نشان داد )شکل 

 ترین میزانگونه که در شکل نشان داده شده است بیشهمان

 شود. مشاهده می Spongia officinalisدر گونه  زنده توده اختالف

  

 
 و Spongia officinalisهای ( برحسب وزن عاری از خاکستردر گونهگرم بر مترمربعی زنده )میزان میانگین توده مقایسه :8شکل 

Chondrilla nucula ،Clathria sp.  وHalichondria panicea 1811)بحرکان( در سال  در سواحل خوزستان در فصول مختلف سال 
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گونه    

 هامیزان تولید در ایستگاه در فصول میزان تولید
P 

B نتریبیش ترینکم   
 تولید

( ترینبیش - ترینکم ) 
نتریبیش ترینکم   

 تولید

( ترینبیش - ترینکم ) 

Dysidea fragilis 11/2  2/29 12/2  82/2  21/9  99/2  32/2  

Ircinia sp. 21/9  2/2  21/9  32/8  2/20 30/8  88/2  

Halichondria panicea 82/9  901/2  08/9  20/9  2/2  21/9  20/2  

Clathria mima 21/8  11/9  9/0  02/2  92/9  22/0  00/9  

Clathria sp. 29/2  92/2  89/2  10/2  02/2  80/2  29/9  

Aaptos sp. 89/2  32/8  18/0  02/90  20/2  93/90  29/9  

Spongia officinalis 21/9  21/9  12/1  21/3  83/2  09/3  30/9  

Chondrilla nucula 91/99  80/2  29/1  93/99  29/2  99/99  98/9  
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 ،Chondrilla nucula ( برحسب وزن عاری از خاکستر در سه گونهگرم بر مترمربعی زنده )میزان میانگین توده مقایسه :4شکل 

Halichondria panicea   وClathria sp. 1811)بحرکان( در سال  سواحل خوزستاندر های مختلف در ایستگاه 

 
( گرم بر مترمربع) زنده نیز میزان تغییرات توده 2در شکل        

برداری، نمونه مختلف هایایستگاه در خاکستر از عاری وزن برحسب

( را در هر سه گونه، گرم بر مترمربعزنده ) ترین میزان تودهبیش

  نشان داد. Bدر ایستگاه 

طرفه بین مقادیر بررسی نتایج حاصل از آنالیز واریانس یک       

ها در فصول مختلف سال و ( اسفنجگرم بر مترمربعتوده زنده )

داری برداری، اختالف آماری معنیهای مختلف نمونهدر ایستگاه

 (. <21/2p) را از خود نشان نداد

گیری پارامترهای فیزیکوشیمیای آب نتایج حاصل از اندازه       

گرم بر متر زنده ) همراه میزان تودهبه(ppt)) و شوری   (°c)دما(

برداری در جدول ها در فصول مختلف نمونهگونه در کلیه (مربع

 نشان داده شده است. 8
 

( در فصول مختلف سال گرم بر مترمربعزنده ) همراه میزان تودهنتایج حاصل از تغییرات پارامترهای فیزیکوشیمیایی آب به :8جدول 

(mean±SDدر سواحل خوزستان )  1811)بحرکان( در سال 

 فصل                

 پارامتر               
 زمستان پاییز تابستان بهار

 (c°) 19/82 دما ± 21/9  29/89 ± 21/9  29/99 ± 98/9  89/93 ± 99/9  

 (ppt)32/89 شوری ± 221/2  28/22 ± 229/2  91/21 ± 221/2  18/20 ± 221/2  

93/09 (گرم بر مترمربعتوده زنده ) ± 99/0  20/89 ± 10/2  99/21 ± 80/9  29/28 ± 99/0  

     
 بررسی تغییرات دمایی آب منطقه مورد مطالعه، تفاوت       

قابل توجهی بین سردترین فصل سال  با میانگین دمای  ˝نسبتا

ترین فصل سال با میانگین دمای گراد و گرمسانتی درجه 29/99

چنین طبق گراد از خود نشان داد. همسانتیدرجه  29/89

ترین میزان شوری در انجام شده در این مطالعه، کمهای بررسی

ترین میزان در فصل بیش و ppt 3/89% فصل بهار با میانگین 

  ثبت گردید. ppt91/21% پاییز با میانگین 

ی زنده برای نشان دادن میانگین میزان تغییرات توده       

( در فصول مختلف سال نسبت به فاکتورهای گرم بر مترمربع)

استفاده گردید. طبق نتایج  1شکل محیطی )دما و شوری( از 

( در گرم بر مترمربعدست آمده، میزان میانگین توده زنده )به

( و >21/2p) دارمثبت و معنی ها با شوری دارای رابطهاسفنج

 ( اسفنج ها با دما دارای رابطهگرم بر مترمربعمیزان توده زنده )

ای که افزایش دما منجر به کاهش باشد، به گونهمعکوسی می

( و کاهش دما باعث افزایش گرم بر مترمربعزنده ) میزان توده

های اسفنج شده ( درگونهگرم بر مترمربعزنده ) میزان توده

 است.

Aایستگاه Bایستگاه Cایستگاه Dایستگاه

ایستگاه

)g
/m

2
( 

ده
زن

ی 
ه 

ود
 ت

ن
گی

ان
می

20
18
16
14
12 Chondrilla sp.

10 Clatria sp.

8 H.panicea

6
4
2
0



 9314 پاییز، 3، شماره هفتمسال                                                          پژوهشی محیط زیست جانوری    فصلنامه علمی 

515 
 

 
 برداری در سواحل خوزستانهای مختلف نمونههای اسفنج در دما و شوری( گونهگرم بر مترمربعمیزان تغییرات توده زنده ): 5شکل

 1811)بحرکان( در سال 
 

 بحث
جانوری از لحاظ  با توجه به اهمیت اعضای این شاخه       

های نواحی ساحلی و زنده در اکوسیستم میزان تولید و توده

 حاضر برای اولین کمبود اطالعات موجود در این زمینه، مطالعه

در فصول مختلف  ای تغییرات میزان تولیدصورت مقایسهبار به

جانوری مورد بررسی قرار داده  سال را در اعضای این شاخه

صورت گرفته در این زمینه توسط درخشش و  تنها مطالعهاست. 

( صورت گرفته که تنها به بررسی میزان توده 9819همکاران )

. بنابراین ها پرداخته استزنده در اعضای یکی از خانواده

ایی در منطقه صورت گونه یسهمطالعات جامعی درخصوص مقا

های حاضر داده مطالعاتی جهت مقایسه نگرفته است و پیشینه

 های موجود در منطقه وجود ندارد. با سایر داده

       Barthel (9133 )در بررسی میزان توده زنده و تولید در 

مناطق معتدله بیان  Demospongiaeهای رده ای از اسفنجگونه

های مختلف اسفنج، زنده درگونه نمود، که کاهش میزان توده

باشد، مقارن با زمان بعد از تولیدمثل و فساد در جاندار بالغ می

های اسفنج تغییر کرده و از میزان اندازه در این زمان شکل گونه

شود. در مطالعه کنونی نیز، ها کاسته میو توده زنده در آن

ها مقارن مشاهده شده در غالب گونه زنده رین میزان تودهتبیش

که در این زمان  باشد،با فصول سرد سال )زمستان و پاییز( می

رسد نظر میجاندار به حداکثر میزان رشد خود رسیده است و به

انجام گیرد،  فصل همین این اسفنج در هایگونه الرو در آزادسازی

زنده در افراد  زمستان از میزان تودهای که با اتمام فصل به گونه

چنین هم Barthelزیادی کاسته شده است.  این گونه تاحد

های گونه درگزارشات خود بیان نمود که رشد اولیه

اسفنج بستگی به دمای آب و غذای در دسترس در ستون آبی 

، طی مطالعات خود در این (9831)دارد. اسکندری و همکاران 

زان دو یون )نیتریت و نیترات( را که برای ترین میمنطقه بیش

باشد، در فصل پاییز گزارش ها الزم و ضروری میرشد اسفنج

 ترین میزان توده زندهزمان با بیشکردند، که این میزان هم

 باشد. مشاهده شده در این مطالعه می

تواند در بقاء کلی، تغییرات محدود در دمای آب میطوربه       

، Pageو  Battershillهای اسفنج تأثیرگذار باشد )گونه پایداری و

و همکاران  Barthelطبق تحقیقات انجام گرفته توسط . (9112

ها ، آزادسازی الرو اسفنج(0229)و همکاران Riesgo و  (9119)

دمای آب منطقه است.  در زمان تولیدمثل وابسته به زیستگاه و

بیان کردند که دما عامل اصلی  در گزارشات خود هاچنین آنهم

های بالغ در زمان تولیدمثل اندازه اسفنج و زنده توده میزان کاهش

خصوص تغییر در درجه حرارت است. بنابراین، تغییر فصول به

ها داشته باشد. با گیری بر جوامع اسفنجتواند اثرات چشمآب می

که خلیج فارس در منطقه گرمسیری واقع شده توجه به این

رسد که کاهش دمای آب منطقه نظر میبه 8است، طبق جدول 

تری را برای رشد و افزایش در فصول سرد سال شرایط مطلوب

 جانوری را فراهم نموده است. زنده در این شاخه میزان توده

های جزرومدی و مقادیر ورودی آب تغییر فصول با جریان       

در یک منطقه شود تواند سبب بروز نوسانات شوری شیرین می

(Kanaya و Kikuchi ،0223.) های ساحلی آب تغییرات شوری در

دارای دامنه وسیعی است و مقادیر آن به محل، عمق، فصل و 

های آب در (.Ziberberg ،0222) مدی بستگی دارد و جزر جریانات

مناطق گرمسیری شوری تاثیر مثبتی در تولید جوامع کفزی 
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 91/21-تا 3/89کنونی  شوری در مطالعهدارد. دامنه تغییرات 

که تفاوت در میزان شوری جاییگرم درکیلوگرم بوده است. از آن

نظر به تغییرات دمای ساالنه و سرعت تبخیر بستگی دارد، به

رسد تغییر در مقادیر شوری، متاثر از شرایط جوی منطقه می

 باشد.

 زنده ت تودهگونه که اشاره شد میزان رشد و تغییراهمان       

ها، در فصول مختلف دارای نوساناتی در اسفنج (گرم بر مترمربع)

 ای ازبرروی گونه (9113)همکاران  و Turonباشد. مطالعات می

 حاکی از تغییرات بسیارPoeciloscleridae خانواده  هایاسفنج

کند میزان توده زنده و رشد محدود اعضای این گونه در مقایسه 

 و Domospongidae (Dayton رده حجیم هایگونه سایر با

بوده  Calcareous آهکی هایاسفنج یا و (9192 همکاران،

گزارشات مشابهی از میزان رشد محدود  Ayling  (9138)است.

های روکشی داشته است. و بسیار کند در چندین گونه از اسفنج

زنده در دو گونه  مطالعه حاضر نیز تغییرات میزان توده در

بسیار کند و محدود بوده  Clathria sp.و  C. mimaروکشی 

گرمسیری واقع  منطقهفارس در که خلیجایناست. با توجه به

ترین رسد که بیشنظر میطبیعی به شده است. بنابراین کامالً

( زمستان) در فصول سرد سال (گرم بر مترمربع)زنده  توده میزان

 درفصل پاییز مشاهده شود.و پس از آن 

ها در تعدادی از برخی از گونه ،0مطابق با جدول شماره       

اند. یک از فصول مورد مطالعه مشاهده نشدهها در هیچایستگاه

ها نزدیک به صفر ترین میزان تولید در آنایی که کمگونهبه

های دلیل سازش گونهتخمین زده شده است، که این موضوع به

های اسفنج باشد. غالب گونهها میبه نوع خاصی از سازه اسفنج

ایی شکل و هایی که دارای شیب مالیمی هستند تودهدر مکان

ای شکل های نسبتاً مسطح به شکل شاخهروکشی و در مکان

 (.9831شوند )درخشش و همکاران، مشاهده می

در این گروه از جانداران  P/Bنسبت  محاسبه از حاصل نتایج       

زنده در  میزان کم میانگین تولید به میانگین توده دهندهنشان

به عوامل مختلفی وابسته  P/Bهاست. در مجموع، نسبت اسفنج

های است که یکی از این عوامل نسبت رشد پایین در گروه

(، میزان رشد پایین در Kennish ،9112باشد )جانوری می

های گرمسیری هایی که درآبخصوص گونهبه  های اسفنجگونه

نیز  Brusca (0220)و  Bruscaکنند، توسط گزارشات رشد می

ها در گزارشات خود بیان کردند که رشد تایید شده است، آن

های اسفنج در مناطق گرمسیری، منجر به گونه دایمی و آهسته

سال شده زمانی یک ها در محدودهآن تغییرات محدود در اندازه

است. درکل گزارشات محدودی در رابطه با میزان تولید و نسبت 

P/B های مختلف اسفنج ثبت شده است. طی مطالعات درگونه

در  H. panicea در گونهBarthel (9133 )انجام گرفته توسط 

زنده در افراد این  اعماق مختلف میزان تولید به میانگین توده

آمد، که با مقایسه میزان آن در دست به 3/9تا  0/9گونه بین 

توان به این نتیجه دست یافت که میزان می 98/0این مطالعه 

رسد نظر میتر بوده و بهگونه، در سواحل بحرکان بیش تولید این

سزایی هافراد این گونه نقش ب الرو جایگزینی در مصنوعی هایسازه

رسد، دلیل افزایش نسبت نظر میچنین بههم اند.را ایفا کرده

P/B گونه در C. nucula هاست در آن غیرجنسی تولیدمثل دلیلبه

ها در تولیدمثل اعضای این گونه ترین مکانیسمکه یکی از مهم

ها ( و در پراکنش وسیع آنZiberberg ،0222شود )محسوب می

 کند.سزایی را ایفا میهدر منطقه نقش ب

های پیشین اشاره گردید، بررسی قسمتگونه که در همان       

تغییرات در جوامع زیستی ایجاد شده ناشی از استقرار سازه 

ها در بازسازی اثرات مثبت این زیستگاه کنندهتواند، مشخصمی

مستقیم و غیرمستقیم ذخایر آبزیان در سواحل استان باشد. 

های گردد که در مناطق مستعد استان، سازهمی پیشنهاد بنابراین

منظور افزایش تولید در مناطق کم تولید صورت مشابهی به

 پذیرد.

 

 تشکر و قدردانی
پروری جنوب کشور که در پایان از مرکز تحقیقات و آبزی       

عهده داشته و از برداری این پروژه را بهمراحل نمونه کلیه

آزمایشگاه بخش بیولوژی دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر 

نین آزمایشگاه بخش اکولوژی مرکز تحقیقات کمال چو هم

 .             آیدعمل میبهتشکر و سپاسگزاری 
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