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1395شهریور: تاریخ پذیرش1395خرداد:تاریخ دریافت

چکیده
این تحقیق در ناحیه بین جزر و مدي جزیره هرمز . شوندفارس محسوب میترین اجتماعات جانوران کفزي در خلیجها یکی از مهماسفنج

برداري و هضم پس از نمونه. برداري درنظر گرفته شدندنمونهایستگاه جهت6در مجموع . انجام پذیرفت1394در طی دو فصل بهار و تابستان 
هاي شناسایی شده در این گونه. گونه شناسایی شد6ع در تحقیق حاضر مجمودر. ها مورد مطالعه قرار گرفتندها، اسپیکولمواد آلی در نمونه

و Haplosclerida ،Chondrillida ،Hadromerida ،Halichondriaهاي و راستهDemospongiaeمطالعه متعلق به رده 
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Niphates sp.وHalichondria sp.هايگونه. بودندHaliclona sp. ،Chondrilla australiensi،Hemiasterella bouilloniو
Niphates sp.اسکلر و گونهاسکلر تک محوره و فاقد میکروهاي مگاداراي اسپیکولEcionemia solidaاسکلر تیلواستیل و ي مگاادار
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مقدمه
میلیون 700- 800ستند که از ها از جمله موجوداتی هاسفنج

این ). 2012و همکاران،Khoshkhoo(اند سال پیش وجود داشته
دلیل داشتن منافذ زیاد و مشخص بر روي سطح بدن از شاخه به

این شاخه جانوري داراي سه رده. جانوران دیگر متمایز هستند
Calcarea ،Demospongiae وHexactinellida) مقصودلو و
باشند جنس می700خانواده و 127راسته، 25، )1393همکاران، 

و Hong(ها گزارش شده است جنگونه از اسف8500و تاکنون 
هاي کم عمق هاي اسفنج ساکن آباکثر گونه). 2014همکاران، 

. باشندساحلی بوده و به بستر یا اجسام شناور در آب متصل می
. برندر میسهاي شیرین بههاي عمیق و آبمعدودي نیز در آب

ها براي انسان و حیوانات، سمی بوده و بعضی داراي بعضی گونه
ها نقش مهمی اسفنج). 1379کرمی، (خاصیت ضدباکتریایی هستند 

هاي مهم زیستی از جمله نیتروژن و اکسیژن را در گردش چرخه
)Filtering(خواريصورت صافیدارند و با توجه به نوع تغذیه به

.کنندهبود کیفیت آب محیط اطراف خود ایفا مینقش مهمی را در ب
پراکنش این شاخه در مناطق معتدله گرمسیري و قطبی است 

ها از نظر اکولوژیک، دارویی و اسفنج).1391درخشش و همکاران، (
اقتصادي از اهمیت باالیی برخوردار هستند که با توجه به ناشناخته 

ها ژوهش کافی در مورد آنماندن این منابع ارزنده آبی و عدم انجام پ
تواند به باال بودن سطح در ایران هرگونه مطالعه در این زمینه می

درخشش و (آگاهی در مورد این منابع با ارزش زیستی کمک کند 
ترین ابزار شناسایی گونه ها یکی از مهماسپیکول). 1392همکاران، 
اسفنج هاي مختلفگونهدرها هستند که به اشکال متنوعدر اسفنج

فارس یکی از خلیج). 1392سالمات و درخشش، (شوند میدیده 
فارس از شمال و شمالخلیج. باشدها میاسفنجهاي زیستمحیط

عمان و از جنوب و غرب به شرقی به سواحل ایران، از شرق به خلیج
251300فارس مساحت خلیج. شودشبه جزیره عربستان محدود می

لطفی (باشد سومین خلیج بزرگ جهان میباشد و کیلومتر مربع می
جزیره هرمز بخشی از مناطق دریایی حد فاصل ). 1389و همکاران، 

کیلومتر وسعت دارد 9/41عمان است که فارس و دریايخلیج
).1384ساکت، (

فارس انجام هاي خلیجهاي آبتحقیقات اندکی در مورد اسفنج
قیقات ناظمی و همکارانتوان به تحها میشده است که از آن

، صادقی و همکارانهاي اطراف جزیره هرمزدر آب)2012و 2011(
در سواحل ) 1392(در جزیره هنگام ، درخشش و همکاران )2008(

در کیش، الرك و نایبند ) 1393(بحرکان و مقصودلو و همکاران 
هاي که اطالعات کمی در خصوص اسفنجبا توجه به این.اشاره نمود

هاي اسفنجی اطراف فارس وجود دارد، شناسایی گونهاي خلیجهآب
جزیره هرمز اطالعات مناسبی در خصوص فون منطقه ارائه خواهد 

هاي ناحیه آوري و شناسایی اسفنجهدف جمعمطالعه حاضر با . نمود
هاي اسفنجفونتکمیلمنظوربه1394سالدرهرمزمدي جزیرهوجزر

. اي جنوب ایران انجام گردیدهمناطق بین جزر و مدي آب

هامواد و روش
ها براي که اسفنجبا توجه به این: هاي مورد مطالعهایستگاه

نیاز به بستري سخت و محکم دارند، مناطق بین جزر و مدي استقرار
دست ههاي باسفنج. اي براي مطالعه انتخاب گردیدسنگی و صخره

صورت هبکهسنگیمناطقسختیاوزیرینقسمتدرعمدهطورهبآمده
بزرگ و مسطح بودند، در سواحل جزیره یافت هاي نسبتاًتخته سنگ

6ابتدا . این سواحل از شیب بسیار مالیمی برخوردار بودند. شدند
ایستگاه در نقاط مختلف جزیره هرمز در نظر گرفته شده و موقعیت 

هاي ایستگاهمی اسا). 1شکل (ثبت شد GPSها با جغرافیایی ایستگاه
.ارائه شده است1ها در جدول برداري و مختصات ایستگاهنمونه

برداريهاي نمونهجزیره هرمز و ایستگاه: 1شکل 

برداري در ناحیه بین جزر و هاي نمونهمختصات ایستگاه: 1جدول 
مدي جزیره هرمز

مختصاتایستگاه
E"8´39°28/56و N8´56˚05/27″جنگل حرا

E"15´29°56و N7´5°27″شکنسنگ
E"6´8°56و N″7´5°27اي معدن خاك سرخساحل صخره

E"54´27°56و N″1´2°27ساحل معدن خاك سرخ
E"19´25°56و N38´3°27″سنگ مرغان

E"8´26°56و N″51´4°27الیروبی
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صورت هاي مورد نظر بهر ایستگاهبرداري دنمونه:بردارينمونه
، در اواسط بهار و اواسط 1394فصلی و در دو فصل بهار و تابستان 

. )2015و همکاران، Nazemi(بار انجام شدتابستان، در هر فصل یک
ها در محیط طبیعی ها با مشاهده اسفنجآوري نمونهقبل از جمع

ایستگاههردرهانمونهآوريجمعبراي.انجام شدبرداريعکس
آوري به کمک کاردك و چاقوي تشریح جمعهاي اسفنج رانمونه

درجه منجمد شد تا رنگ و -18ها بالفاصله در دماي نموده و نمونه
هاي منجمد به آزمایشگاه نمونه. ها تغییر نکندساختار بافتی آن

تحقیقاتی دانشکده علوم و فنون دریایی واحد تهران شمال منتقل 
. ها شدبرداري از آناقدام به ثبت رنگ و عکسزدایییخازو پس شده

ها از نظر در ابتدا جنس اسپیکول:هاجداسازي اسپیکول
نیتریک و هیپوکلریت سدیم بودن با استفاده اسیدآهکی یا سیلیسی

هاي کدام از نمونههیچ. )2015و همکاران، Nazemi(مشخص شد 
منظور به. نبودندآهکیسپیکولادارايشدهآوريجمعاسفنج

از بخشAshu Khoslaمکاتباتی با دکتر ها، جداسازي اسپیکول
از آزمایشگاه Jagna Karczدکتر وشناسی دانشگاه پنجاب هندزمین

زیست شناسی و محیطمیکروسکوپ الکترونی دانشکده زیست
ذکر است براي هالزم ب. لهستان، انجام شدSilesianدانشگاه 

هاي ها روش یکسانی وجود ندارد و باید غلظتازي اسپیکولجداس
هاي مختلف را براي هر نمونه مختلف مواد، دماهاي مختلف و زمان

. ها را جداسازي کردزمایش قرار داد تا بتوان اسپیکولآمورد 
ابتدا کل نمونه براساس ضخامت به سه قسمت مساوي تقسیم 

متر از بافت میلی2تا 1مت هاي کوچکی با ضخاسپس برش. شد
را در لوله آزمایش قرار داده و ماده ) سطحی، میانی، عمقی(اسفنج 

نیتریک هضم شده و در دو بخش قرار ها با استفاده از اسیدآلی نمونه
رسوبات ته لوله که محتوي -2مایع شفاف روي لوله -1: گرفت

با )Nicon(ها توسط میکروسکوپ نوري اسپیکول. ها بودنداسپیکول
برداري عکس)Sony(دوربین باومشاهدهبرابر400و100نماییبزرگ
وسیله کلید شناسایی ها در این مطالعه بهشناسایی اسفنج. شدند

، Beglingerو Soest؛ Safaeian ،2013و Eisapor(معتبر انجام شد
).Soest ،2002و Hooper؛2008

نتایج
هاي ها شامل اسپیکولکلت معدنی گونهر مطالعه حاضر، اسد

دست بنابراین مطابق با نتایج به. سیلیسی و فیبرهاي اسپونژین بود
آوري شده هاي جمعآمده مشخص گردید جنس اسپیکول در گونه

گونه متعلق 6در مطالعه حاضر . بودندDemospongiaeرده بهمتعلق
ترین بیش.خانواده شناسایی شدند6و Demospongiaeبه رده 

آوري شده در ایستگاه الیروبی در ناحیه پایین هاي جمعحضور گونه
ایستگاه جنگل حرا، ساحل معدن خاك سرخ و 3در . دست بودند

هاي گونه. اي وجود نداشتاي معدن خاك سرخ نمونهساحل صخره
.آورده شده است8تا 2و اشکال 2شناسایی شده در جدول 

هرمززیرهجمديوجزربینمنطقهدرشدهییشناساهايگونه:2جدول
گونهجنسخانوادهردیف

1ChalinidaeHaliclonaHaliclona sp.

2ChondrillidaeChondrillaChondrilla
australiensis

3AncorinidaeEcionemiaEcionemia solida

4NiphatidaeNiphatesNiphates sp.

5HalichondrillidaeHalichondriaHalichondria sp.

6HemiasterellidaeHemiasterellaHemiasterella
bouilloni

,Gray(گونه  1867 (Haliclona sp.

هاي بسیار منشعب، شاخه این گونه اسفنج به شکل کلنی
هر شاخه داراي یک . اي شکل و به رنگ بنفش دیده شدشاخه، لوله

هاي آن نشان داد کروسکوپ نوري اسپیکولمطالعه می. اسکولوم بود
ها بر اساس شکل ظاهري، شبه سوزنی و داراي مگا اسکلر اسپیکول

با دو انتهاي نوك تیز بودند که به آن ) Monaxon(تک محوره 
این گونه فاقد . گویندمی)Diactinal(اسپیکول تک محوره دو جهته

سمت میانی و عمقی ها در قزیاد اسپیکولاسکلر بوده و تراکممیکرو
). 2شکل (تر از قسمت سطحی بود بیش

Haliclonaگونه:2شکل sp. .A( تصویر در محیط)دهنده هر درجه نشان
تصویر میکروسکوپ نوري از اسپیکول سوزنی در )B، )متریک میلی

.X100نمایی قسمت سطحی با بزرگ

,Carter(گونه 1873(Chondrilla australiensis

فرشی، با تعداد زیادي اسکولوم این گونه اسفنج متراکم، سنگ
کوچک آب بود که این خروجیهاياي رنگ و داراي کانالو قهوه
نام هاي خروجی بزرگ بههم پیوستن، کانالها در اثر بهکانال

مطالعه میکروسکوپ نوري نشان داد . اسکولوم را ایجاد کرده بودند
صورت مگااسکلر هل ظاهر شبه سوزنی و بها براساس شکاسپیکول

در . محوره با دو انتهاي نوك تیز یا تک محوره دو جهته بودندتک
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ي هااسکلر مشاهده نشده و تراکم زیاد اسپیکولاین گونه میکرو
سیلیسی و تارهاي اسپونژین در قسمت سطحی و تراکم زیاد 

.)3ل شک(فیبرهاي اسپونژین در قسمت عمقی و میانی وجد داشت 

Chondrillaگونه : 3شکل  australiensis.A ( تصویر در محیط) هر
تصویر میکروسکوپ نوري از )B، )مترمیلیدهنده یکدرجه نشان

. X100نمایی اسپیکول سوزنی در قسمت سطحی نمونه با بزرگ

,Thomasگونه  1973)(Hemiasterella bouilloni

، قطور، با تعداد اسکولوم زیاد و کوچک این گونه فاقد تقارن
، متراکم و نرم، داراي پایه زرد )با چشم غیرمسلح قابل رویت نیست(

مطالعه.بودپررنگورنگکمسبزرنگبهنامنظمهايبا سطوح
ها شبه سوزنی بوده و داراي میکروسکوپ نوري نشان داد اسپیکول

این گونه فاقد .. دك تیز بواسکلر تک محوره با دو انتهاي نومگا
هاي سیلیسی در سه قسمت تراکم اسپیکول. اسکلر بودمیکرو

سطحی، میانی و عمقی برابر بوده و تارهاي اسپونژین در قسمت 
).4شکل (سطحی وجود داشتند 

Hemiasterellaگونه : 4شکل  bouilloni .A( تصویر در محیط) هر
وسکوپ نوري تصویر میکر)B، )متردهنده یک میلیدرجه نشان

.X400نمایی از اسپیکول سوزنی در قسمت عمقی با بزرگ

,Levi(گونه  1965(Ecionemia solida

این گونه داراي سطح صاف، اسکلت خارجی سفت و سخت، 
مطالعه توسط میکروسکوپ . اي بودهاي سرمهسبز رنگ با رنگ دانه

اسکلر تک راي مگاها شبه سوزنی بوده و دانوري نشان داد اسپیکول
نوك و یک انتهاي گرد یا تیلواستیلمحوره با یک انتهاي بی

)Tylostyle(چنین این گونه در قسمت هم. تر ته گرد بودندیا نیش
هاي اسپیکول. اي شکل نیز بوداسکلر ستارهسطحی داراي میکرو

همراه فیبرهاي اسپونژین و در قسمت میانی سوزنی شکل ته گرد به
). 5شکل (ها بودند قی تراکم اسپیکولقسمت عم

Duchassaing(گونه  & Michelotti, 1864(Niphates sp.

اي شکل و شاخه شاخه، باریک، دراز، با دهانه این گونه استوانه
حفره مرکزي از طریق اسکولوم به بیرون باز شده . دودکش مانند بود

مطالعه میکروسکوپ نوري نشان . گونه خاکی رنگ بودو رنگ این 
محوره با دو ها شبه سوزنی و داراي مگا اسکلر تکداد که اسپیکول

هاي اسکلر بوده و فیبراین گونه فاقد میکرو. انتهاي نوك تیز بودند
اندازه و نوع اسپیکول در این . اسپونژین در این گونه غالب بودند

هاي قسمت سطحی سوزنی شکل اسپیکولگونه بسیار متنوع بوده و 
هاي قسمت میانی و عمقی سوزنی شکل تیز، اسپیکولبا انتهاي نوك

تیز به همراه فیبرهاي پیچ خورده اسپونژین وجود با انتهاي نوك
ها در قسمت سطحی و میانی تراکم زیاد اسپیکول). 6شکل (داشتند 

.تر از قسمت عمقی اسفنج بودبیش

Niphatesگونه:6شکل sp.A(محیطدرتصویر)نشاندرجههر-
هاي تصویر میکروسکوپ نوري از اسپیکول)B،)مترمیلی1دهنده

.X400نمایی سوزنی در قسمت عمقی با بزرگ

1828Fleming,(Halichondria(گونه  sp.

این . فرشی بودصورت سنگاین گونه داراي رنگ خاکی و به
ها صورت پوشش قشري روي صخرهاي کم عمق بههاسفنج در آب

هر درجه (آزمایشگاه درتصویر)Ecionemia solida.Aگونه:5شکل
هاي ازاسپیکولنوريمیکروسکوپتصویر)B،)مترمیلی1دهندهنشان
اسکلر در قسمت سطحی اسفنج با بزرگ اي شکل و میکروستاره
گرد ز اسپیکول سوزنی تهتصویر میکروسکوپ نوري ا)X400 .Cنمایی

.X400نمایی در قسمت عمقی نمونه با بزرگ
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علت نازك و هامکان جداسازي این گونه ب). 7شکل (وجود داشت 
.شکننده بودن از بستر آن وجود نداشت

Halichondriaگونه :7شکل  sp..

بحث 
.فارس یک منبع غنی از موجودات دریایی استخلیج

ت خوب براي زندگی اسفنج است داراي کیفیمنطقهاکوسیستم این
)Khoshkhoo ،ها آسان نبوده، شناسایی اسفنج). 2012و همکاران

. وجود دارند) polymorphism(صورت چندشکلیهها بزیرا اسفنج
ها استفاده از ها براي شناسایی اسفنجبنابراین، یکی از بهترین راه
هاستآنهاياسپیکولمخصوصاًهاآنتفاوت بین ساختار اسکلتی

)Khoshkhooمطالعه حاضر در زمینه شناسایی ). 2012همکاران، و
از دیدگاه . باشدهاي ناحیه بین جزر و مدي جزیره هرمز میاسفنج

ها مطالعات متعددي بر روي اسفنجزیستی،جغرافیايوتاکسونومیک
.فارس و دریاي عمان انجام شده استدر منطقه خلیج

Nazemiو 2011گیري در ژوالي در نمونه) 2015(و همکاران
کمک غواص همتري ب20و 15، 10، 5از عمق صفر، 2012فوریه 

Cliona celata،Clionaهاي با استفاده از بررسی اسپیکول گونه

vastifica وNiphates furcatedبار گزارش کردندرا براي اولین.
آوري و جمعگاه الیروبیایستدرHaliclonaجنسحاضر،مطالعهدر

1391(این جنس توسط درخشش و همکاران حضور . شناسایی شد
غربی سواحل در شمال) 2012(و همکارانSoestو ) 1392و 

از سوي دیگر، . فارس نیز گزارش شده استبحرکان در خلیج
حضور این جنس را در مناطق کیش، ) 1393(مقصودلو و همکاران 
و Sadeghiو ) Safaeian)2013و Eisaporالرك و نایبند و 

حضور آن را در ) 2012(و همکارانKhoshkhoو ) 2008(همکاران 
دو ) 1392(درخشش و همکاران .جزیره هنگام گزارش شده است

Haliclonaگونه  simulans وHaliclona oculata را در مناطق
هاي مصنوعی در سواحل بحرکان، شناسایی کردند و به احداث سازه

این نتیجه رسیدند که تغییر فصول به خصوص تغییر در 

ها گیري بر جوامع اسفنجحرارت آب، می تواند تغییر چشمدرجه
ساختار ) 1392سالمات و درخشش، (در خوزستان . داشته باشد
Haliclonaبافتی گونه  simulans مورد بررسی قرار گرفت و مشخص

در مطالعه .استها شد که این گونه داراي تراکم زیاد اسپیکول
شکن، سنگ مرغان هاي سنگدر ایستگاهChondrillaحاضر، جنس 

) 1391(درخشش و همکاران . آوري و شناسایی شدو الیروبی جمع
) Boglinger)2008و Soestفارس و حضور این جنس را در خلیج
توسط چنین حضور این جنسهم. در عمان نیز گزارش کردند

Burton)1959 (هاي آن را گرزي و سوزنی ن و نوع اسپیکولدر عما
هاي گرزي شکل شکل گزارش کردند، اما در مطالعه حاضر اسپیکول

Hemiasterellaجنسحاضر،مطالعهدر.در این جنس مشاهده نشد

آوري و مرغان و الیروبی جمعشکن، سنگهاي سنگدر ایستگاه
س در حضور این جن) Boglinger)2008و Soest. شناسایی شد

.استرالیا گزارش کردندحضور آن را در ) Hooper)2000عمان و 
آوري و شناسایی در ایستگاه الیروبی جمعEcionemiaجنس 

حضور این جنس در عمان و ) Boglinger)2008و Soest. شد
Hooper)2000 ( وKelly وSmith)2012 (حضور آن را در عمان

جنس هاي اسپیکول)2001(ران و همکاBarnes. گزارش کردند
Ecionemiaاي ستارهمیکرواسکلرنوعکه ازمطالعه کردنداسترالیادررا

اي فقط در بخش هاي ستارهدر تحقیق حاضر اسپیکول. شکل بود
.سطحی اسفنج مشاهده شد

مرغان در ایستگاه سنگNiphatesدر مطالعه حاضر، جنس 
حضور )2012(و همکاران Khoshkhoo. آوري و شناسایی شدجمع

دریاي را در)Soest)2004و Gugelاین جنس را در جزیره الرك و 
Niphates furcata، حضور گونه)2012(و همکاران Seradjسرخ و 

در تحقیق Halichondriaجنس .فارس گزارش کردندرا در خلیج
ري آومرغان و الیروبی جمعشکن، سنگهاي سنگحاضر در ایستگاه

در ) 1391(این جنس توسط درخشش و همکاران . و شناسایی شد
در عمان نیز گزارش شده )Beglinger)2008و Soestفارس و خلیج
مطالعاتی را بر ) 2008و همکاران، Sadeghi(در جزیره هنگام .است

در این مطالعه بر روي الگوي . ها انجام دادندروي پراکنش اسفنج
نتایج به .  نیز مطالعاتی انجام شده استHalichlonaپراکنش جنس 

ها با افزایش دست آمده نشان داد که فراوانی و توده زیستی اسفنج
دماي : هاي زیستی و فیزیکی مانندفاکتور. یابدعمق، افزایش می

ها روي پراکنش اسفنجUVفیزیکی آب، عبور نور و تشعشعات اشعه 
.تاثیر دارد

هاي ناحیه بین رسی و شناسایی اسفنجاین مطالعه اولین بر
راسته، 5گونه از 7. باشدفارس میجزر و مدي جزیره هرمز در خلیج

Demospongiaeکه متعلق به رده شدندشناساییجنس6وخانواده6
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آوري شده در جزیره هاي اسفنج جمعترین حضور گونهبیش. بودند
تحقیق حاضر . وبی بوددست ایستگاه الیرهرمز مربوط به ناحیه پایین

ها در بخش خارجی، میانی و اولین گزارش در مورد تنوع اسپیکول
. ها است و گزارش مشابهی وجود نداردعمقی بدن اسفنج
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