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 مقدمه

اي هاکوسيستم ترينتوليد پر و ترينمتنوع وجز مرجاني هايآبسنگ        

بيوم  از لحاظ تنوع زيستي دومينها باشند. اين اکوسيستمدريايي مي

، لذا وندشمي بباراني محسو هميشه سبز هايپس از جنگلجهان  غني

ت ها الزم و ضروري اسدر تخريب اين اکوسيستمبررسي عوامل موثر 

(Descombes  ،بسياري2015و همکاران .) هاي زيستي و فاکتور از

ني در هاي انساها، فعاليتشدگي، بيماريسفيدپديده زيستي نظير غير

نجر متوانند کننده با مرجان و غيره ميسواحل، حضور جانوران رقابت

، Kikuchiو  Elliffد )ناي مرجاني شوهبه تخريب جزئي يا کلي آبسنگ

دات بين مرجان با ساير موجوشده رقابت  بيان(. در بين موارد 2017

 کندمي تهديد را هامرجان سالمت ،زيستي فاکتور يک عنوانبه

(Raymundo  ،2008و همکاران .)ترين و ها يکي از متداولاسفنج

مکان محسوب  دست آوردن فضا وبهها در ترين رقباي مرجاناصلي

ها ناسکلت مرده مرجا از هاطورکلي اسفنج(. بهWulff ،2006) شوندمي

ها، نجاز اسف گروهي اما .کنندمي استفاده رشد مناسب براي بستر عنوانبه

رت صوتوانند بهداشته و مي (Bioeroderگري زيستي )فرسايش توانايي

ها سفنجين گروه از اآسيب برسانند. ا هاي زنده مرجانکلني به تهاجمي

ليد همراه با تو يروي کلني مرجان )که گاهواسطه رشد سريع خود به

ود ها شمرجانبه مرور زمان باعث مرگ توانند سمي است( مي ترکيبات

(Avila 2009 ،همکاران و.) نظير قشري هاياسفنجChlinula nematifera, 

Chalinula milnei و Terpios hoshinota، هاجم و کشنده م هايگونه

 نده اقيانوس هاي مختلف اقيانوس آرام وبخش ازکه  باشندمي مرجان

 استشده  استراليا، مالديو، اندونزي و غيره( گزارش ژاپن، تايوان، )چين،

(Shi  ،؛ 2012و همکارانDe Voogd  ،؛ 2013و همکارانHoeksema 

به راسته  قمتعل .Clathria sp (.2018 همکاران، و Raj ؛2016 همکاران، و

Poecilosclerida  و خانوادهMicrocionidae نوعي اسفنج قشري است ،

 مرجان کشنده و عنوان يک اسفنج مهاجمعدن به خليج ازپيش از اين  که

 هايدر رابطه با اسفنج(. 2008و همکاران،  Benzoni) است شده گزارش

 .دارد وجود محدودي بسيار گزارشات فارس خليج در مرجان کنندهتخريب

George  وJohn (2004) اسفنج هايي از گونهCliona  را روي اسکلت

در مرده مرجان در جنوب خليج فارس مشاهده و گزارش کردند. اما 

ان هاي زنده مرجکلني مستقيم روي صورتبهکه  هاييرابطه با اسفنج

د، نوشهاي زنده مرجان ميمنجر به مرگ و مير کلنيگيرند و قرار مي

  اسفنج حضور بررسي هدف از مطالعه حاضر .نيست دسترس در ياطالعات

Clathria sp.باشدمي کيش جزيره هاينمرجا زنده هايکلني روي. 
 

 هامواد و روش
شرقي جنوب تا شرق بخش درکيش  مرجاني جزيره اغلب اجتماعات       

؛ Shokri ،2001 و Fatemi) پراکنش دارندمتري  3-8در عمق و 

ايستگاه  4اساس،  اين بر .تقيم و پرسش از غواصان محلي(مشاهدات مس

هر ايستگاه  در و (1)شکل درنظر گرفته شد شرقيشرق تا جنوب بخش در

طي عمليات غواصي اسکوبا  .متر انداخته شد 20سه ترانسکت به طول

مستقيم مشاهده و صورت هاي مرجان بهکلنيدر طول هر ترانسکت، 

 . عرض(Seost  ،1997وAerts ) ند گرفتمورد بررسي قرار  تک به تک

ها و پوشش مرجاني متفاوت بود تا ترانسکت براساس تراکم کلني هر

 .حداقل يک کلني مرجان مشاهده شود

قيم صورت مستکه به .Clathria spتنها اسفنج ، در اين مطالعه       

، مورد بررسي و مرجان رشد کرده بودند زنده هايکلنسطح روي 

شمارش قرار گرفت. براساس نحوه قرار گيري و رشد اسفنج روي سطح 

گيري و رشد کامل اسفنج گروه اول قرار شد: گرفته گروه درنظر سه کلني

Clathria sp. گيري و روي سطح کلني زنده مرجان، گروه دوم قرار

روي سطح کلني زنده  .Clathria spدرصد از اسفنج  50رشد بيش از 

مرجان و گروه سوم قرارگيري و رشد اسفنج در حاشيه کلني زنده 

در فاصله مشاهده شده که اسفنج درصورتي .اي(مرجان )تماس حاشيه

کلني مرجان زنده قرار داشت، درنظر گرفته  يمترسانتي 5بيش از 

هاي مرجان کلني کل ايت، تعداد. درنه(Seost ،1997و  Aerts) شدنمي

در هر  بودنداسفنج که در تقابل با  هاي زندهکلني مرجان و تعداد

 گرديد.ايستگاه شمارش و درصد فراواني نسبي آن محاسبه 
 

  نتایج

طور بهترانسکت(  12ايستگاه ) 4کلني از  474در مجموع،        

ر اين تحقيق مستقيم مورد بررسي قرار گرفت. مساحت مورد مطالعه د

 (SE±16/0)مطالعه  مورد منطقه در هاکلني تعداد ميانگين و مترمربع 940

هر کلني منفرد )تک( ، در طول ترانسکت .کلني بر متر مربع بود 54/0

هاي مورد . سپس کلنيصورت مجزا مورد بررسي بصري قرار گرفتهب

 

 
 شرق جزیره کیشهای مورد مطالعه در شرق و جنوبایستگاه  :1شکل 
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جنس  سطح در بررسي با استفاده از کليدهاي شناسايي مرجان

، در اين مطالعه (.2018و همکاران،  Alidoost Salimiشدند ) اييشناس

هاي جنس ،فراواني براساس درصد کهجنس مرجان شناسايي شد  12

Acropora ،Porites  وDipsastrea تحقيق بودند  اين در غالب جنس سه

بود، براي  دو عددزير  Gonistreaکه تعداد کلني جايي(. از آن2)شکل

اساس بر يک گروه قرار گرفتند در Platygyra ا جنسب آماري محاسبات

ها و در تمام ايستگاه .Clathria spمشاهدات مستقيم، اسفنج قشري 

مشاهده  .Porites spهاي زنده مرجان کلني از 9± %18(SD) سطح روي

گونه اثري از اين هاي مرجان هيچدر ساير جنس اما .(3)شکل  ندشد

هاي بين تعداد نمونه در داريمعني تفاوت چنينهم اسفنج مشاهده نشد.

در تمام  .Clathria spها، وجود نداشت. مشاهده شده در بين ايستگاه

اي حضور اي، منشعب و تودهنظير شاخه .Porites spهاي کلني فرم

را  .Porites spهاي اي و کنار کلنيسطحي، پايه هايبخشداشت و 

حل رشد اسفنج، آثار مرگ و (. در اطراف م3)شکل  داشغال کرده بو

ها گيري رسوبات، جلبکمير بافت مرجان مشاهده شد که منجر به قرار

 (.، ب و هالف 3روي اسکلت مرجان شده بود )شکل  نشکالو خزه

         

  حثب

 در بين .Clathria spاسفنج  حضور باربراي اولين مطالعهدر اين       

 صورتبه ،.Clathria sp اسفنج شد. گزارش کيش جزيره مرجاني اجتماعات

اين نوع رشد،  واسطهبه و کندزنده مرجان رشد مي هايروي کلني قشري

را از توان آنکه نميطوريگيرد بهرجان را فرا ميهاي مکوراليت کامالً

بوده و متر ميلي 1حدود اين اسفنج ضخامت سطح مرجان جدا نمود. 

. ويژگي بارز و قابل تمايز شودمشاهده ميقرمز تا نارنجي هاي به رنگ

خوبي که در زير آب به منشعبي است کانال آبي سيستم اسفنج وجود اين

دست هنتايج ب (.2008 همکاران، و Benzoni)(3 )شکل است مشاهده قابل

 Poritesهاي زنده کلنيو آمده نشان داد اين اسفنج فقط روي اسکلت 

sp. هاي مرجان اين نوع اسفنج مشاهده و در ديگر جنس حضور دارد

هاي کشنده مرجان جدر اين مطالعه ساير اسفنچنين هم .(3 )شکل نشد

( 2008و همکاران ) Benzoniمشاهده نشد. هاي زنده در روي کلني

 

 
 های مشاهده شده در جزیره کیشبرای هر یک از جنس (SE±) درصد فراوانی: 2شکل

 
رشد اسفنج در اطراف ( ب) ،اسفنجمنشعب ( سيستم کانال آبي و د )الف ).  .Porites spهای زنده مرجانکلنی سطح مختلف هایدر بخش .Clathria sp رشد اسفنج: 3شکل 

 . .Porites spهاي زنده مرجانح کلنياست، )ه و ي( رشد اسفنج روي سط را پر کرده مرجانهاي کوراليت کامال ً .Clathria spمقطع عرضي اسکلت مرجان، اسفنج  اي مرجان، )ج(بخش شاخه
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 Porites زنده هايروي کلنيرا گيري آن حضور اين اسفنج و قرار

lutea ها پيشنهاد کردند آن. کردند گزارش خليج عدن درClathria sp. 

از طريق  و احتماالً شودمحسوب نمي گر زيستيفرسايش هايجز اسفنج

کند تا تمام ها پيشروي ميروي کلني مرجان ي،سمترکيبات توليد 

 ها شودنگرفته و منجر به مرگ آفرارا  .Porites spهاي سطح کلني

( Benzoni 2008 ،و همکاران). از  يدر اين مطالعه نيز در برش عرض

گري زيستي مشاهده نشد و نوار نارنجي آثار فرسايش ،اسکلت مرجان

ري رشد کرده صورت قشداد که اين اسفنج به رنگ اطراف اسکلت نشان

، چنينهم(. ، ج3کند )شکل هاي کلني را اشغال ميو تمام کوراليت

 آثار تخريب بافتي و نواحي مرده در ادامه رشد اسفنج و يا در حاشيه 

گيري براي قراررا مکان مناسبي  کهمرجان مشاهده شد  و اسفنج بين

سب شکالن و ساير موجودات بستر چها، خزهها، بارناکلانواع جلبک

تواند منجر به نابودي . در نهايت حضور اين عوامل ميکندايجاد مي

ساير  اين در حالي است که. (3شود )شکلکامل اسکلت مرجان مي

 Mycaleو Terpios hoshinota هاي قشري کشنده مرجان نظيراسفنج

grandis  اندهاي غربي اقيانوس آرام و هاوايي گزارش شدهبخش ازکه، 

هاي زنده و داشته و با رشد روي کلني يپذيري زيستتوانايي تخريب

شوند هاي مرجان ميسوراخ کردن اسکلت آن منجر به مرگ کلني

(Coles  وBolick ،2007.) اهميت در رابطه با اين نوع اسفنج  نکته حايز

را مورد  .Porites spهاي کلني فقطصورت تخصصي اين است که به

از  % 50در نيز فقط ( 2008مکاران )و ه Benzoniدهد، حمله قرار مي

چنين هم نمودند. مشاهده را اسفنج اين حضور Porites lutea هايمرجان

Seguin ( بيان کردند که در بين مرجان2008و همکاران ) هاي منتقل

در معرض  .Porites spهاي فقط کلني ،يمن در Bal Hafمنطقه  شده به

دليل رشد اين اسفنج روي بهاند و قرار گرفته .Clathria spحمله 

اين در از بين رفتند.  .Porites sp مرجان هايهاي زنده، کلنيکلني

هاي مختلفي از مرجان به جنسکشنده  هايکه ساير اسفنج حالي است

 Chalinula nematiferaکه اسفنج کشنده طوريرسانند. بهآسيب مي
،  Acropora،Pavona ها نظيروسيعي از مرجان به طيف تواندمي

Tubastraea ،Montipora  وGoniastrea و منجر به مرگ  کند حمله

 ، حضوراگرچه در اين مطالعه (.2018و همکاران  Turicchia) شود هاآن

 .Porites spهاي درصد از مرجان 18تنها در  .Clathria spاسفنج 

اما اطالعاتي از حضور اين اسفنج در ساير جزاير مرجاني مشاهده شد 

ترين يکي از مهم  Poritesندارد. اين درحالي است که وجود فارس ليجخ

باشد که فارس مي مرجاني در خليج دهنده اجتماعاتهاي تشکيلکلني

قرار گرفته و از بين بروند  .Clathria spاسفنج توانند تحت تاثير مي

(Alidoost Salimi  ،؛2018و همکارانBenzoni   ،؛ 2006و همکاران

Riegl و Purkis، 2012). درجه حرارت  تغييرات ،رسوبات حضور چنينهم

تواند در گسترش فعاليت انساني مي از ناشي استرس و فصل تغيير از ناشي

؛ Purkis ،2012و Rieglنقش داشته باشد )ها اسفنجو سرعت رشد 

Aerts  وSeost ،1997)،  با حضور تري در رابطه مطالعات بيشبنابراين

 نياز است. .Porites sp هايو اثر آن روي کلني.Clathria sp  اسفنج
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