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تاریخ دریافت95/2/18 :

چکیده

هدف از مطالعه مطالعه حاضر تشخیص افتراقی اسفنجهای مناطق بین کشندی جزیره هرمز با استفاده مطالعه اسپیکولهای
آنها توسط میکروسکوپ الکترونی نگاره بود .نمونهبرداری اسفنجها در فصول بهار و تابستان  1394و از شش ایستگاه در مناطق بین
کشندی جزیره هرمز و عمق کمتر از یک متر و بدون تجهیزات خاص انجام شد .نمونهها بالفاصله فریز شده و به آزمایشگاه منتقل
شدند .سپس ،برشهایی نازکی از الیههای سطحی ،میانی و عمقی پنج نمونه اسفنج نمونهبرداری شده تهیه و پس از هضم ماده آلی
در مقاطع ،اسپیکولهای آنها توسط میکروسکوپ الکترونی نگاره مورد بررسی قرار گرفت .گونههای  Haliclona sp.و Niphates
 sp.دارای اسپیکولهای سیلیسی و سوزنیشکل و در انتها نوکتیز به همراه تارهای اسپونژین (طول  95میکرومتر) ،گونه
 Hemiasterella bouilloniدارای اسپیکولهای سیلیسی و ساختاری با انتهای نوکتیز و دیاکتین و سوزنیشکل به همراه
تارهای اسپونژین (طول  300-500میکرومتر) ،گونه  Ecionema solidaدارای اسپیکولهایی از جنس سیلیس با طولی حدود
 600-25میکرومتر و مخلوطی از اسپیکولهای سوزنی شکل با انتهایی نوکتیز ،تهگرد و گرزیشکل در بستری از فیبرهای اسپونژین
و گونه  Chondrilla australiensisدارای اسپیکولهایی سیلیسی سوزنی شکل و در انتها نوکتیز به همراه تارهای اسپونژین
(طول  100-600میکرومتر) بودند .بررسی اسپیکولهای اسفنج توسط میکروسکوپ الکترونی نگاره روش مناسبی برای شناسایی
دقیقتر آنها میباشد.
واژه های کلیدی :اسفنج ،اسپیکول ،منطقه بین کشندی ،جزیره هرمز ،خلیج فارس ،میکروسکوپ الکترونی نگاره
مقدمه

وجود آبسنگهای مرجانی ،سواحل صخرهای ،غارهای دریایی
درکنار پوشش گیاهی بومی و حیاط وحش ساکن در این

جزیره هرمز ،در کشور ایران در شمال شرقی خلیج فارس
واقع شده است .آب و هوای این منطقه گرم و مرطوب است.
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تاریخ پذیرش95/3/30 :

فصلنامه علمی پژوهشی دانش زیستی ایران

محل انجام تحقیق :گروه زیست شناسی ،دانشکده علوم زیستی ،واحد ورامین -پیشوا ،دانشگاه آزاد اسالمی ،ورامین-پیشوا ،ایران

عیدی و همکاران

جزیره موجب تنوع گونهای فراوانی شده است .اسفنجها دارای
چندین رده ،راسته و خانواده هستند (.)8
اسفنجها جانورانی ساکن آب ،ساده و بیمهره هستند و
اکثرا بدنی نامتقارن داشته و برخی دارای تقارن شعاعی
هستند .این موجودات چندسلولی بدنهایی با منافذی زیاد و
کانالهایی برای به گردش درآوردن جریان آب دارند .معموال
فاقد اندام حرکتی و در یکجا ساکن هستند .اکثر گونهها فاقد
اندام بینایی و شنوایی هستند و تنها در گونههای نادری
عکسالعمل به نور مشاهده میشود .تولیدمثل در اسفنجها به
دو صورت جنسی و غیرجنسی صورت میگیرد .اکثر اسفنجها
هرمافرودیت بوده ،گناد ندارند و تولیدمثل از طریق لقاح
خارجی صورت میگیرد .بعضی اسفنجها نیز مثل سیفا
تکجنسی هستند ،اما اندام تناسلی در آنها وجود ندارد (.)9
زیستگاه اسفنجها از آبهای سرد قطبی تا آبهای گرم
استوایی و درون آبهای آزاد (شور) و شیرین گسترش یافته
است ( .)10اسفنجها غذا و اکسیژن را از طریق فیلتر کردن
آب بدست میآورند ،در نتیجه موجب پاکی و تمیزی آب
محیط زیست خود میشوند .اهمیت حضور اسفنجها و تاثیر
آن بر زندگی سایر گونهها بدین گونه است که باعث سکونت
جانداران آبزی و افزایش مواد غذایی در منطقه و در نهایت
منجر به ازیاد ماهیان میشوند ( .)11بغیر از نقش بنیادین در
اکولوژی دریا ،اسفنجها یکی از منابع ارزشمند اقتصادی
محسوب میشوند .اسفنجها در صنایع داروسازی ،آرایشی و
تصفیه آب کاربرد فراوانی داشته و در صنعت تصفیه آب به
صورت بیولوژیک ،با استقرار الرو اسفنجها به منظور
فیلتراسیون آب محیط اطراف از کلنی باکتری و مواد زائد
استفاده میشود (.)12
اسپیکولها از عناصر ساختاری در اکثر اسکلت اسفنجها
هستند که در ساختار بدن جانور ثبات ایجاد میکنند و به
عنوان عاملی دفاعی در برابر شکارچیان نیز محسوب میشوند.
اسپیکولها ابتدا از نظر مواد تشکیل دهنده و سپس بر اساس
تقارن ظاهری به گروههای مختلفی تقسیم میشوند که شامل
تکمحوری ،سهمحوری ،چهارمحوری ،چندمحوری،
سهشعاعی و کروی هستند .اسپیکولها یکی از مهمترین
ابزارهای شناسایی گونه در اسفنجها هستند و تنوع آنها در
Calcoblast

سطح گونه میباشد و بیشترین نقش را در طبقهبندی
اسفنجها ایفا میکنند .اما ابعاد اسپیکولها به تنهایی در
شناسایی گونه کفایت نمیکند ،بلکه جنس و اشکال اسپیکول
ها و خصوصیات ظاهری اسفنجها نیز حائز اهمیت هستند
(.)13
اکثر چند اسفنجیان و اسفنجهای شیشهای اسکلتی از
جنس سیلیس به نام اسپیکول میسازند که بهم متصل شده
یا درهم قفل می شوند ( .)13اسپیکولها توسط سلولهای
مزانشیمی خاصی به نام اسکلروبالستها ترشح میشوند.
اسپیکولها دارای هستهای از جنس مواد آلی هستند که
موادی از جنس سیلیس یا کربنات کلسیم اطراف آنها را احاطه
میکنند .اسکلروبالستهایی که اسپیکول آهکی ترشح
میکنند ،کالکوبالست 1نام دارند .در حالی که
اسکلروبالستهایی که اسپیکول سیلیسی ترشح میکنند،
سیلیکوبالست نام دارند (.)14
تاکنون طبق مقاالت علمی چاپ شده ،حدود  9000گونه
از شاخه اسفنجها شناسایی شده است که حدود  400گونه از
آنها متعلق به اسفنجهای شیشهای 500 ،گونه متعلق به
اسفنجهای آهکی و مابقی آنها جزء چنداسفنجیان هستند
(.)15
درخشش و همکاران ( )1389با مطالعه بر روی سواحل
بحرکان استان خوزستان ،به تخمین میزان توده زنده
اسفنجها ،تنوع و برتری و غنای گونهای آنها پرداختند .در
این مطالعه  10گونه اسفنج شناسایی شدند که مربوط به رده
 Demospongiaeمیباشند (.)1
عیسی پور و همکاران ( )1390با مطالعه ساختار اسکلتی
اسفنجها در مناطق بین جزر و مدی شمال غربی جزیره
هنگام 6 ،گونه اسفنج را شناسایی و گزارش کردند (.)2
خاکشور و پازوکی ( )1391با مطالعه بر روی ترکیبات
فالونوئیدی اسفنج دریایی  Gelliodes sarnosaاز آبهای
ساحلی استان بوشهر ،منبع جدیدی از ترکیباتی با خواص
ضدقارچی بخصوص قارچهای رشتهای به جز قارچهای
ساپرولگنیه یافت نمودند و به عنوان عامل مقابله با موارد
بیماریزا قارچی معرفی کردند ()3
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 Maghsoudlouو همکاران ( )2014با مطالعه بر روی
اسفنجهای نواحی بین جزر و مدی خلیج فارس و تخمین تنوع
 αو  βبه ردهبندی و شناسایی  11گونه متعلق به  2رده و 9
خانواده و همچنین  4گونه جدیدالثبت در این منطقه،
پرداختند (.)16
از آنجایی که تشخیص افتراقی اسفنجهای مناطق بین
جزر و مدی جزیره هرمز با استفاده از مطالعه اسپیکولهای
آنها توسط میکروسکوپ الکترونی نگاره ( )SEMتاکنون انجام
نشده ،هدف از پژوهش حاضر بررسی دقیق ساختار
اسپیکولهای الیههای سطحی ،میانی و عمقی نمونههای
اسفنج جمعآوری شده از مناطق بین جزر و مدی جزیره هرمز
با استفاده از میکروسکوپ الکترونی نگاره میباشد.

درخشش و همکاران ( )1392در بررسی بافت شناسی برخی
شاخصهای تولیدمثلی در گونه  Dysidea fragilisدر
عمق  12متری سازههای مصنوعی در سواحل بحرکان واقع
در شمال غربی خلیج فارس ،به این نتیجه رسیدند که دما
بعنوان عامل مهم موثر در تولیدمثل این گونه محسوب
میشود (.)4
درخشش و همکاران ( )1392در بررسی تغییرات فصلی
فاکتورهای محیطی در میزان توده زنده اسفنجهای راس
بحرکان توانستند  10گونه اسفنج را شناسایی نمایند به
گونه ای که با افزایش شوری در فصول سرد سال ،میزان توده
زنده در اسفنجها افزایش یافته شده است (.)5
سالمات و درخشش ( )1392در راستای مطالعه ساختار
بافتشناسی دو گونه اسفنج دارای اسپیکول Ircina
 strobilina Lamarckو فاقد اسپیکول Haliclona
 simulans Johnstonاز عمق  12متری در منطقه
سازههای بحرکان ،تشخیص رده اسفنجها را با کمک نوع کانال
آب موجود در آنها انجام دادند .خاصیت ارتجاعی بافت
اسفنج ،وجود و یا عدم وجود اسپیکول و تارهای اسپونژین
منسجم در ساختار بافتی اسفنجها تاکیدی بر نوع گونه آنها
بود (.)6

مواد و روشها

شماره ایستگاه
1
2
3
4
5
6

نام منطقه

جنگل حرّا
سنگ شکن
ساحل صخرهای خاک
سرخ
ساحل ماسهای خاک سرخ
سنگ مرغان
الیروبی

طول جغرافیایی ()°E

عرض جغرافیایی ()°N

ʺ56°: 28ʹ: 06

ʺ27°:02ʹ:01

ʺ56°: 27ʹ: 54
ʺ56°: 25ʹ: 19
ʺ56°: 26ʹ: 08

ʺ27°: 02ʹ: 01
ʺ27°: 03ʹ: 38
ʺ27°: 04ʹ: 51

ʺ56/28°:39ʹ:08
ʺ56°:29ʹ:15

نمونهبرداری از اسفنجها در دو فصل بهار و تابستان سال
 1394انجام شد .در مناطق صخرهای در هر ای ستگاه بخ شی
از نمونههای اساافنجهای مورد نظر توسااط کاردک و یا چاقو
بردا شته شد ( .)17نمونههای هر ای ستگاه به تفکیک مناطق
باالدسااات ،میانی و پاییندسااات ناحیه بین جزر و مدی ،در

ʺ27/05°:56ʹ:08
ʺ27°:05ʹ:08

ظروف نمونهبرداری جداگانه قرار داده شااد .سااپس برچساب
الزم با ذکر تاریخ ،ایسااات گاه و ناح یه نمو نهبرداری بر روی
ظروف زده شد و نمونهها تا زمان انتقال به آزمای شگاه تو سط
یخ منجمد شاادند ،سااپس نمونههای یخ زده به فریزر منتقل
شااادند .در حین نمونهبرداری در هر منط قه عکس هایی از
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جدول  - 1مختصات جغرافیایی ایستگاههای نمونهبرداری شده از مناطق بین جزر و مدی جزیره هرمز
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ابتدا بر اساس وضعیت طبیعی منطقه و امکان دسترسی
ن سبت به تعیین ای ستگاه در منطقه هرمز  ،شش ای ستگاه در
اطراف جزیره بطور تصاااادفی در نظر گرفته شاااد و موقعیت
جغرافیایی و م شخ صات زی ستگاه آنها با ا ستفاده از د ستگاه
 GPSثبت شد (جدول .)1

عیدی و همکاران

گونههای شناسایی شده در این پژوهش به ترتیب به
شرح زیر بود:

نمونهها در محیط طبیعی گرفته شااد .ضاامناس عکسهایی هم
در محیط آز مایشااا گاه بر اساااااس ا ندازه نمو نه توساااط
اسااتریومیکروسااکوپ (لوپ) و یا بدون آن تهیه شااد .در این
مطالعه شااناسااایی جنس اساافنجها با اسااتفاده از مطالعات
ریخت شناختی و برر سی ساختار ا سپیکول آنها انجام شد
(.)18
به منظور بررسی اسپیکولهای اسفنج ،برش کوچکی از
بافت اسفنج از سه الیه سطحی ،میانی و عمقی انجام شده و
در یک لولهی آزمایش قرار گرفت و پس از هضاام کامل مواد
آلی ،لولههای آزمایش را در محیط آزمای شگاه بمدت  5الی 6
روز قرار داده تا هن گامی که دو فاز درون لوله های آزمایش
م شاهده شود .ر سوب یا پِلت که حاوی مواد معدنی یا همان
ا سپیکولها بود ،تو سط پیپت پا ستور بر روی الم شی شهای
منتقل شااد .اسااپیکولها پس از خشااک شاادن توسااط طال
پوشااش داده شااده و با میکروسااکوپ الکترونی نگاره مورد
مطالعه قرار گرفت و از آنها عکسبرداری شد .به این منظور
المهای تهیه شده به دان شکده فنی مهند سی دان شگاه تهران
به منظور عکساابرداری  SEMانتقال داده شااد .ابتداس المها
جهت پوشااانده شاادن با طال ،به قطعات کوچکتری تقساایم
شااده و روی صاافحهای در دسااتگاه  DC Sputteringقرار
داده شد.
نمو نه تا حد ام کان بر اسااااس شااا کل و سااااخ تار
ا سپیکولهای بد ست آمده ،طبق کلیدهای شنا سایی معتبر
(کلیدهای شناسایی  Hooper, 2002و مقاالت علمی نظیر
 Soest, 2008از نظر تاکسونومیک شناسایی شدند (.)8،19

گونه Niphates sp.

این گونه متعلق به رده  ،Demospongiaeراسته
 Haploscleridaو خانواده  Niphatidaeاست که توسط
کاردک از ناحیه میاندست ایستگاه سنگ مرغان جدا شد .این
گونهی زرد-نارنجی رنگ ،در محیط زیست خود به صورت
پایدار و محکم به کف متصل و االستیک بود .اسکلت معدنی
این نمونه متشکل از اسپیکولهای سیلیسی بود که
نشاندهنده خصوصیت بارز رده  Demospongiaeاست.
همچنین اندازه و نوع اسپیکولهای آن بسیار متنوع بود که
در بستری از تارهای اسپونژین قرار گرفته بودند .بهعالوه جثه
بزرگِ گلدانی شکل و رشد شاخهای شکل با دهانه دودکش
مانند آن و اسپیکولهای عمود و سطحی ،آن را در خانواده
 Ircinidaeقرار داد .گونه  Niphates sp.زمخت،
شاخهشاخه ،خاکی رنگ و دارای تارهای اسپونژین و
مگاسکلرهای سیلیسی بود .بررسی اسپیکولهای سه بخش
سطحی ،میانی و عمقی این گونه توسط میکروسکوپ الکترونی
نگاره نشان داد اسپیکولها در بخش سطحی فقط سوزنی
شکل با انتهای نوک تیز و در بخشهای میانی و عمقی
بهصورت سوزنی همراه با تارهای پیچخورده اسپونژین و طول
اسپیکولهای سوزنی در تمامی بخشهای اسفنج در حدود
 95میکرومتر و قطری حدود  4/64میکرومتر و طول تارهای
پیچخورده اسپونژین در حدود  1000میکرومتر بودند (شکل
.)1

نتایج

a

b

شکل  - 1گونه  )a( .Niphates sp.تصویر در محیط (هر درجه خط کش نشاندهنده یک میلیمتر است) )b( .تصویر تعدادی از اسپیکولهای
سوزنی شکل بخش عمقی اسفنج توسط میکروسکوپ الکترونی نگاره (بزرگنمایی  ،300xمقیاس تصویر  100میکرون است).
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گونه Haliclona sp.

قطری در حدود  6میکرومتر ،طولی حدود  95میکرومتر و
سااااختارهایی دوشاااعاعی و تکمحوری بودند که با راساااته
 Haploscleridaتطابق داشاات .اسااپیکولهای تکمحوری
آن حاکی از تعلق این اسااافنج به گو نه Haliclona sp.
داشاات .پس از عکسبرداری از سااه بخش سااطحی ،میانی و
عمقی این گونه تو سط میکرو سکوپ الکترونی نگاره ،تفاوتی
در اساااپیکولهای بخشهای مختلف از نظر شاااکل و اندازه
وجود نداشااات ،اما تارهای اساااپونژین فقط در بخش عمقی
دیده شدند .ا سپیکولهای این گونه سوزنی شکل و در انتها
نوکتیز میباشند (شکل .)2

این گو نه متعلق به رده  ،Demospongiaeراسااا ته
 Haploscleridaو خانواده  Chalinidaeاسااات که از
ناحیه میانی ای ستگاه الیروبی تو سط کاردک جدا شد .برای
شاااناساااایی گونه  ،Haliclona sp.ابتدا خصاااوصااایات
مورفولوژیکی آن بررسااای شاااد .رنگ اسااافنج بنفش بوده و
اسااکلت معدنی آن از اسااپیکولهای ساایلیساای و/یا تارهای
اساپونژین سااخته شاده بود که در رده Demospongiae
یافت می شود .همچنین با برر سی ا سپیکولهای آن تو سط
میکروساااکوپ الکترونی نگاره ( ،)SEMاساااپیکولها دارای

b

a

این گونه متعلق به رده  ،Demospongiaeراسته
 Tethyidaو خانواده  Hemiasterellidaeاست که از
ناحیه پاییندست ایستگاههای سنگشکن ،سنگ مرغان و
الیروبی همانند سایر نمونهها توسط کاردک جدا شد .گونه
 H. bouilloniبه رنگ زرد کمرنگ بوده و ظاهر آن شبیه
بالشتکهایی بود که زائدههای انگشتی از آن بیرون زده است.
همچنین ،این نمونه تقارن بدنی نداشته و ساختاری تقریبا
متراکم و نرم داشت و در موقع برشزدن درون آن شبه پنیری
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گونه Hemiasterella bouilloni

و کشسان بود .در بررسی ساختار اسکلتی آن مقداری تار
اسپونژین مشاهده شد .اسپیکولهای سیلیسی آن پس از
بررسی با میکروسکوپ الکترونی نگاره ،دارای طولی حدود
 500-300میکرومتر و قطری حدود  10میکرومتر و
ساختاری با انتهای نوکتیز (اوگزآ) – دیاکتین بودند .بررسی
اسپیکول های سه بخش سطحی ،میانی و عمقی این گونه
توسط میکروسکوپ الکترونی نگاره نشان داد در بخشهای
سطحی و عمقی تارهای اسپونژین و در بخش میانی
اسپیکولهای سوزنی شکل با انتهای نوکتیز وجود داشتند
(شکل .)3
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شکل  - 2اسفنج گونه  )a( .Haliclona sp.تصویر در محیط (هر درجه نشاندهنده یک میلیمتر است) )b( .تصویر تعدادی از اسپیکولهای
سوزنی شکل بخش میانی اسفنج توسط میکروسکوپ الکترونی نگاره (بزرگنمایی  ،600xمقیاس  50میکرون است).

عیدی و همکاران

a

b

شکل  - 3اسفنج گونه  )a( .Hemiasterella bouilloniتصویر در محیط (هر درجه خط کش نشاندهنده یک میلیمتر است) )b( .تصویر
تعدادی از اسپیکولهای سوزنی شکل بخش میانی اسفنج توسط میکروسکوپ الکترونی نگاره (بزرگنمایی  ،150xمقیاس تصویر  200میکرون
است).

گونه Ecionemia solida

الکترونی نگاره اسپیکولها به صورت مخلوطی از اوگزآ –
دیاکتین ،سوزنی شکل تهگرد و گرزی شکل دیده شدند که
اندازه آنها بین  25-600میکرومتر و قطری حدود 4-20
میکرومتر و از جنس سیلیس بودند .بررسی اسپیکولهای سه
بخش سطحی ،میانی و عمقی این گونه توسط میکروسکوپ
الکترونی نگاره نشان داد اسپیکولهای بخشهای سطحی
سوزنی شکل تهگرد ،اسپیکولهای بخش میانی ،گرزی شکل
به همراه تارهای اسپونژین و بخش عمقی سوزنی شکل و
نوکتیز بودند (شکل .)4

این گونه متعلق به رده  ،Demospongiaeراسته
 Tetractinellidaو خانواده  Ancorinidaeمی باشد که
از ناحیه پاییندست و میانی ایستگاه الیروبی جدا شد .زمانی
که این گونه زنده است ،طوسی تیره رنگ و هنگامی که در
معرض نور خورشید قرار گرفت ،اطراف آن نسبتاس سفید و داخل
آن بژ رنگ است .مگاسکلرهای آن به سختی به اسکلت
سطحی اسفنج نفوذ کرده بودند .با استفاده از میکروسکوپ

c

b

a

شکل  - 4گونه  )a( .Ecionema solidaتصویر در آزمایشگاه (هر درجه خط کش نشاندهنده یک میلیمتر است) )b( .اسپیکولهای سوزنی
شکل تهگرد در بخش سطحی اسفنج توسط میکروسکوپ الکترونی نگاره (بزرگنمایی  ،150xمقیاس تصویر  200میکرون است) )c( .اسپیکول
گرزی شکل بخش میانی اسفنج توسط میکروسکوپ الکترونی نگاره (بزرگنمایی  ،1500xمقیاس تصویر  20میکرون است).

گونه Chondrilla australiensis

الکترونی نگاره ،اقدام به شناسایی گونه صورت گرفت .رنگ
این گونه قهوهای-سبز خالدار است .پس از مطالعه
اسپیکولهای سیلیسی این اسفنج ،اسپیکولهای نوکتیز و
سوزنی آن تنها در بخش سطحی و میانی و در بخش عمقی
فقط تارهای اسپونژین دیده شدند .همچنین اندازهی
اسپیکولها بین  100-600میکرومتر بود (شکل .)5

این گونه متعلق به رده  ،Demospongiaeراسته
 Chondrillidaو خانواده  Chondrillidaeبود که از
ناحیه پاییندست و میانی ایستگاه های سنگ شکن ،سنگ
مرغان و الیروبی جدا شد و با استفاده از مشخصات
مورفولوژیکی آن و بررسی اسپیکولهایش توسط میکروسکوپ
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a

b

شکل  - 5گونه  )a( .Chondrilla australiensisتصویر در محیط (هر درجه خط کش نشاندهنده یک میلیمتر است) )b( .تصویر مجموعهای
از اسپیکولهای سوزنی شکل بخش سطحی اسفنج توسط میکروسکوپ الکترونی نگاره (بزرگنمایی  ،100xمقیاس تصویر  200میکرون است).

بحث و نتیجهگیری

51

جلد  -11شماره  -1پهار1395

در تحقیق حا ضر پنج گونه از ا سفنجهای نمونه برداری
شده از شش ایستگاه در مناطق بین جزر و مدی جزیره هرمز
شااااا مل گو نه های ،Niphates sp. ،Haliclona sp.
 Ecionema solida ،Hemiasterella bouilloniو
 Chondrilla australinesisو مااتااعاالااق بااه رده
 Demospongiaeو  5خااااناااواده ،Chalinidae
،Ancorinidae ،Hemiasterellidae ،Niphatidae
 Chondrillidaeبا اسااتفاده از مطالعه اسااپیکولهای آنها
توسط میکروسکوپ الکترونی نگاره شناسایی شدند.
تاکنون تنها یک گزارش از حضااور اساافنج های دریایی
در اع ماق صااافر 15 ،10 ،5 ،و  20متری نواحی جزر مدی
جزیره هرمز تو سط  Nazemiو همکاران در ژوالی  2011و
فوریه  2012با اساااتفاده از مطالعه اساااپیکول ها توساااط
میکرو سکوپ الکترونی نگاره وجود دارد .در این تحقیق ،سه
گونه اسااافنج  Cliona celata, Cliona vastificaو
 Niphates furcateگزارش شاااده که با اسااافنج های
شااناسااایی شااده در مطالعه حاضاار فقط در حضااور جنس
 Niphatesمشترک است (.)20
گونه  Niphates sp.در تحقیق حاضاار از مناطق بین
جزر و مدی ایستگاه سنگ مرغان جمع آوری شد .در مطالعه
ای که  Nazemiو همکاران ( )2015توسااط میکروسااکوپ
نوری و الکترونی نگاره روی اسااافنج های جزیره هرمز انجام
دادند ،گونه  Niphates furcateدر آبهای عمیق تر از 5
متر یافت شد و دارای اسپیکولهای سیلیسی ،مونوآکسون و
بطول  15-125میکرون بودند .در حالی در مطالعه حاضااار

فصلنامه علمی پژوهشی دانش زیستی ایران

گونه  Niphates sp.در عمق کمتر از  0/5متر یافت شد و
اسااپیکولهای آن در بخش سااطحی فقط سااوزنی شااکل با
انتهای نوک تیز ،اما در بخشهای میانی و عمقی بهصاااورت
سااوزنی همراه با تارهای پیچخورده اسااپونژین بودند که در
مطااا لعااه  Nazemiو ه مکاااران گزارش نشااااد .طول
اسپیکولهای سوزنی مشاهده شده در تحقیق حاضر مشابه با
م طال عه  Nazemiو هم کاران در حدود  95میکرومتر و
قطری حاادود  4/64میکرومتر بود ،و لی طول تااارهااای
پیچخورده اسااپونژین مشاااهده شااده در این گونه در حدود
 1000میکرومتر بودند (.)20
در مطالعه حاضاار ،گونه  Haliclona sp.در ایسااتگاه
الیروبی جمعآوری شاااد .تاکنون  230گونه از این جنس به
ثبت رسااایده اسااات .در مطالعه  Khoshkhooو همکاران
( )2012که روی اسااافنج های جزیره خارک واقع در خلیج
فارس ان جام گرفت ،با اسااات فاده از میکروساااکوپ نوری و
مشخصات مورفولوژیکی گونه  Haliclona sp.گزارش شد
که با ح ضور این گونه در تحقیق حا ضر م شابهت دا شت .در
تحقیق حاضاار ،اسااپیکول های سااه الیه سااطحی ،میانی و
عمقی این گونه از نظر شکل و اندازه تفاوتی ندا شته و از نوع
سااوزنی شااکل و در انتها نوک تیز بودند و تارهای اسااپونژین
فقط در بخش عمقی نمونه دیده شااادند ( .)21حضاااور این
جنس تو سط درخ شش و همکاران ( )4( )1392و  Soestو
همکاران ( )22( )2012در شمال غربی سواحل بحرکان در
خلیج فارس نیز گزارش شده است .از سوی دیگر ،مقصودلو و
همکاران ( )7( )1393حضااور این جنس را در مناطق کیش،
الرک و نایب ند و  Eisaporو  )23( )2013( Safaeianو
 Sadeghiو ه مکاااران ( )24( )2008و  Khoshkhoو

عیدی و همکاران

 )2000( Hooperنیز ح ضور آن را در عمان گزارش کردند
( Barnes .)18و همکاران ( )2010در استرالیا اسپیکولهای
این جنس را از نوع میکرو اسااکلر سااتارهای شااکل گزارش
کردند،در حالی که در تحقیق حاضر اسپیکولهای بخشهای
سااطحی سااوزنی شااکل تهگرد ،اسااپیکولهای بخش میانی،
گرزی شکل به همراه تارهای اسپونژین و اسپیکولهای بخش
عمقی سااوزنی شااکل و نوکتیز بودند .گونه Ecionemia
 solidaدر مطالعه  Soestدارای اساااپیکول های متنوع با
قطر  4-22میکرومتر و طول تقریبی  625-940میکرومتر
بودند (.)27
در مطالعه حاضااار ،جنس  Chondrillaدر ایساااتگاه
های ساانگ شااکن ،ساانگ مرغان و الیروبی جمع آوری و
شناسایی شد .اسفنج گونه Chondrilla australiensis
به دلیل ظاهرش به اسااافنجهای شاااکالت مذاب نیز نامیده
میشااوند .تا کنون  16گونه از جنس  Chondrillaبه ثبت
رسیده است ( .)28در مطالعه  )1959( Burtonاین گونه از
جزیره گربه دریای عمان ،قسمت شرقی موسسه شیالت جدا
گردید که نوع اسااپیکولها بصااورت گرزی و سااوزنی گزارش
شد ،این در حالی ا ست که در تحقیق حا ضر ا سپیکولهای
گرزی شااکل یافت نشااد و اسااپیکولهای نوکتیز و سااوزنی
فقط در بخش سطحی و میانی نمونه و تارهای ا سپونژین در
بخش عمقی آن مشااااا هده شااااد ند .همچنین ،ا ندازهی
اسپیکولها در این گونه بین  100-600میکرومتر بود (.)29
در مطالعه حاضااار اسااافنجهای ناحیه بین جزر و مدی
جزیرهی هرمز در خلیج فارس مورد برر سی و شنا سایی قرار
گرفت و  5گونه از  5خانواده شااناسااایی شاادند که متعلق به
رده  Demospongiaeبودند .بیشااترین حضااور گونههای
اسااافنج جمعآوری شاااده در جزیره هرمز مربوط به ناحیه
پاییندست ایستگاه الیروبی بود .تحقیق حاضر اولین گزارش
در مورد تنوع اساااپیکولها در بخش خارجی ،میانی و عمقی
بدن اسفنجها است و گزارش مشابهی وجود ندارد .علت تنوع
در شااکل و تراکم اسااپیکولها در این سااه ناحیه هنوز مورد
بررسی قرار نگرفته و نیاز به تحقیقات بیشتری دارد.

همکاران ( )21( )2012حضااور این گونه را در جزیره هنگام
گزارش کردند .شنا سایی این جنس در این مطالعات تو سط
مشخصات مورفولوژیکی انجام گرفته بود.
درخشااش و همکاران ( )1392در خوزسااتان دو گونه
 Haliclona simulansو  Haliclona oculataرا در
مناطق احداث ساااازههای مصااانوعی در ساااواحل بحرکان،
شنا سایی کردند و به این نتیجه ر سیدند که تغییر ف صول به
خصاااوص تغییر در درجااه حرارت آب ،می توانااد تغییر
چشااامگیری بر جوامع اسااافنج ها داشاااته باشاااد ( .)4در
خوز ستان ( سالمات و درخ شش )1392 ،ساختار بافتی گونه
 Haliclona simulansمورد بررسی قرار گرفت و مشخص
شد که این گونه دارای تراکم زیاد اسپیکولها است (.)6
گو نه  Hemiasterella bouilloniرا در گذشااا ته
متعلق به جنس  Jaspisمیدانساااتند ،اما آرایش محوری-
شعاعی مگاسکلرهای عمود بر سطح و تنوع اشکال ستارهای
آن ،مو جب ت طابق بیشتر آن به جنس Hemiasterella
شد ( .)25تاکنون  14گونه از جنس  Hemoasterellaدر
جزیره ماهه واقع در جزیره هند شااناسااایی شااده اساات .در
مطالعه حاضاار این گونه از نواحی پاییندساات ایسااتگاههای
ساانگشااکن ،ساانگ مرغان و الیروبی نمونه برداری شااد.
اساااپیکولهای سااایلیسااای دارای طولی حدود 300-500
میکرومتر و قطری حدود  10میکرومتر و ساختاری با انتهای
نوکتیز بوده و در بخش های ساااطحی و عمقی تار های
اساااپونژین نیز وجود داشاااتند ،در حالی که در بخش میانی
فقط ا سپیکولهای سوزنی شکل با انتهای نوکتیز م شاهده
شاااد .در گزارشااای در ساااال  2008توساااط  Soestو
 Beglingerکه روی اسفنجهای ناحیه سلطان نشین عمان
صااورت گرفت ،گونه  Hemiasterella bouilloniدارای
اساااپیکول هایی به طول  400-500میکرومتر و قطر 8-12
میکرومتر شناسایی شد که از نظر م شخصات مورفولوژیک و
نوع و اندازه اسااپیکول ها با مطالعه حاضاار مشااابهت داشاات
(.)26
گو نه  Ecionemia solidaدر تحقیق حاضااار در
ایستگاه الیروبی جمع آوری و شناسایی شد .تاکنون  19گونه
از جنس  Ecionemiaشااناسااایی شااده اساات Soest .و
 )2008( Beglingerح ضور این جنس را در عمان ( )26و

تقدیر و تشکر
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...تشخیص افتراقی

 دهقان،. ب، دو ست شناس،. الف، سواری،. ن،درخ شش
 بررساای بافت شااناساای.1392 ،. دورقی ع،. س،مدیسااه
Dysidea برخی شااااخص های تول ید مثلی در گو نهی
 مجله اقیانوس.)Porifera(  از شاااخه اساافنجهاfragilis
.85-93  صفحات،16  شماره، جلد چهارم.شناسی
 دهقان،. ب، دوست شناس،. الف، سواری،. ن،درخشش
 بررسی میزان توده ی.1392 ،. ع، دورقی،. س،مدیسه
زنده و تولید در اسفنج های دریایی از خانواده ی
Haliclona  وHaliclona oculata (گونهHaliclonidae
) در مناطق احداث سازه های مصنوعی واقع درsimulans
جلد، مجله اقیانوس شناسی.شمال غربی خلیج فارس
.77-84  صفحات،14  شماره،چهارم
 مطالعه هیستولوژیک.1392 ،. ن، و درخشش. ن،سالمات
دو گونه اسفنج دارای اسپیکول و فاقد اسپیکول در رده
. نشریه فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان.Demospongiae
.73  تا56  صفحات،2  شماره،1 جلد
.1393 ،. ف، و ممتازی. ر. م،؛ شاااکری. و. ع،مقصاااودلو
تاک سونومی و جغرافیای زی ستی ا سفنجهای زیرک شندی
 نااایبنااد) تخمینی از تنوع، الرک،خلیج فااارس (کیش
. نشریه علمی پژوهشی اقیانوسشناسی.گونههای آلفا و بتا
.89  تا79  صفحات،19  شماره،11 جلد
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نتایج تحقیق حاضاار مربوط به پایان نامه کارشااناساای ارشااد
ر شته بیو سی ستماتیک جانوری دان شگاه آزاد ا سالمی واحد
 از معاونت پژوه شی واحد ورامین.ورامین – پی شوا می با شد
– پیشوا و پرسنل آزمایشگاه تحقیقاتی دانشکده علوم و فنون
دریایی انشاااگاه آزاد اساااالمی واحد تهران شااامال قدردانی
.میگردد
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