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چکیده
اسفنجها جانورانی چندسلولی و متعلق به شاخه پوریفرا هستند و یکی از مهم ترین اجتماعات جانوران کفزی در خلیج فارس محسوب
میشوند .این تحقیق در جزیره الرک در طی دو فصل زمستان  1389و تابستان  1390انجام گردید .در مجموع  6ایستگاه برای نمونهبرداری
انتخاب شد .در هر ایستگاه سه بار نمونهبرداری بهطور تصادفی صورت پذیرفت .نمونهبرداری با استفاده از کوادرات در مساحت  1×1مترمربع
انجام گرفت .پس از نمونهبرداری و هضم مواد آلی در نمونهها ،اسپیکول ها جهت شناسایی اسفنجها مورد بررسی قرار گرفتند و در مجموع 4
گونه شناسایی شدند .گونههای شناسایی شده در این مطالعه متعلق به رده بررسی پراکنش اسفنجها نیز با استفاده از روش ترانسکتها در اعماق ،0
 15 ،10 ،5و  20متری دریا صورت گرفت .اسفنجهای شناسایی شده متعلق به رده  Demospongiaeو راستههای ،Haplosclerida
 Dictyoceratida ،Agelasidaو خانوادههای  Agelasidae ،Niphatidae ،Irciniidaeو  Chalinidaeبودند .گونههای شناسایی شده
شامل  Niphates furcate ،Agelas dilatata ،Haliclona caeraleaو  Ircinia sp.بودند .که فراوانترین آنها

گونه Agelas dilatata

تعیین گردید .تغییرات فصلی در فراوانی تمام گونههای یاد شده موثر بود بهطوریکه بیشترین فراوانی در فصل تابستان مشاهده گردید.

کلمات کلیدی :اسفنج ،اسپیکول ،جزیره الرک ،خلیج فارس
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مقدمه
اسفنجها جانداران سادهای میباشند ،آنها را میتوان چنین تعریف
کرد ،جاندارانی غیرمتحرک ،از متاوزآهایی میباشند که بهروش فیلتر
کردن تغذیه میکنند ،به این ترتیب که یک الیه سلولهای تاژکدار
سبب حرکت یکطرفه آب در بدن میشوند .اسفنجها قدیمیترین و
موفّقترین گروه جانداران بهشمار میآیند (بلوچ .)1380 ،قدمت حیات
اسفنجها در آبهای کره زمین به بیش از  800میلیون سال میرسد
بهطوریکه در دوره پالئوزوییک بیش از نیمی از بیوماس صخرههای
دریایی به این گروه از جانداران تعلّق داشته است .امروزه آنها در
دریاها و بسیاری از زیستگاههای آب شیرین حضور دارند (،Barnes
 .)1987گستره حضور اسفنجها از رودخانهها و نهرها ،استخرهای
صخرهای تا اعماق اقیانوسها ،آبهای منجمد قطبی تا آبهای گرم
حارهای میباشد .شاید زیباترین اسفنجها ساکن آبهای حارهای
باشند ( Campbellو .)2005 ،Dawes
شاخه اسفنجها دارای سه رده  Demospongiae ،Calcareaو
( Exactinellidaمقصودلو و همکاران 25 ،)1993 ،راسته127 ،
خانواده و  700جنس میباشند و تاکنون حدود 9000گونه از اسفنجها
گزارش شده است ( Hongو همکاران .)2014 ،اکثر گونههای اسفنج
ساکن آبهای کم عمق ساحلی بوده و به بستر یا اجسام شناور در آب
متصل میباشند .معدودی نیز در آبهای عمیق و آبهای شیرین
بهسر میبرند .بسیاری از خانوادهها و حدود  90درصد جنسهای شاخه
اسفنجها در رده  Demospongiaeقرار دارند ،در این رده حدود 4000
گونه زنده شناسایی شده است ( Campbellو  .)2005 ،Dawesاسفنجهای
رده  Demospongiaeدر آبهای کم عمق و ساحلی تا آبهای عمیق،
آبهای گرم و حارهای تا آبهای سرد و در آبهای دریایی و آبهای
شیرین پراکنش دارند ( Reitnerو  .)1996 ،Mehlرده  Calcareaدر
بسیاری از منابع به رده فوق اسفنجهای کلسیمی نیز اتالق میگردد،
که علت این نامگذاری حضور اسپیکولهایی از جنس کربنات کلسیم
میباشند ( Erpenbeckو  .)2007 ،Worheideرده  Exactinellidaاین
رده به اسفنجهای شیشهای معروف هستند .اسفنجهای متعلق به این
رده دارای اسپیکولهایی از جنس سیلیس و شش محوری میباشند.
اعضای این رده بهراحتی از سایر ردهها قابل تشخیص میباشند ،زیرا
بدن مشبکی در اشکال فنجانی ،گلدانی و استوانهای دارند ،که اغلب
به رنگ سفید ویا بیرنگ میباشند ( Reiswigو .)1983 ،Mackie
تاکنون تحقیقات کمی در مورد اسفنجهای خلیجفارس انجام
شده است که از آنها میتوان به تحقیقات  Nazemiو همکاران
( )2015در آبهای اطراف جزیره هرمز Sadeghi ،و همکاران ()2008
در جزیره هنگام ،درخشش و همکاران ( )1392در سواحل بحرکان و
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مقصودلو و همکاران ( )1393در کیش ،الرک و نایبند ،کاظمپور و
همکاران ( )1396در مناطق جزر و مدی جزیره هرمز ،مرامیزنوز و
همکاران ( )1396در جزیره هرمز ،روشن و همکاران ( )1396در آبهای
ساحلی بوشهر اشاره نمود.
از آنجاییکه اطالعات کمی در خصوص اسفنجهای خلیجفارس
وجود دارد ،شناسایی گونههای اسفنج اطراف جزیره الرک اطالعات
مناسبی در خصوص فون منطقه ارائه خواهد نمود.

مواد و روش:
نمونهبرداری :نمونههای اسفنج در دی ماه سال  1389و خرداد
ماه  1390توسط غواصی ) (SCUBAاز جزیره الرک ،یکی از
جزیرههای ایران در خلیج فارس که جزئی از استان هرمزگان ،با 48/7
کیلو متر مربع مساحت ،در فاصله  18مایل دریایی از مرکز استان شهر
بندرعباس و  6مایل دریایی از شهر قشم قرار گرفته است ،در 6
ایستگاه نمونهبرداری از ساحل تا عمق  20متر که در شکل  1مشخص
شده است انجام گردید .بهمنظور بررسی پراکنش اسفنجها در هر یک
از مناطق  3ترانسکت عمود بر ساحل برای نمونهبردای در نظر گرفته
شد و ترانسکتها در عمقهای  15 ،10 ،5 ،0و  20متری دریا بودند.
نمونهبرداری با استفاده از کوادرات در مساحت  1×1مترمربع صورت
گرفت و در هر ناحیه سه بار نمونهبرداری تصادفی انجام شد .نمونهها
با استفاده از چاقو از بستر جدا شده ،سپس بهصورت منجمد با هواپیما
بهمنظور شناسایی به آزمایشگاه منتقل گردیدند.

شکل :1موقعیت جغرافیایی منطقه نمونهبرداری

شناسایی نمونهها :الف) شناسایی براساس جداسازی
اسپیکولها -1 :روش هضم توسط ماده سفیدکننده :اسپیکولهای

کلسیمی اسفنجها با استفاده از ماده سفیدکننده جداسازی شدند.

فصلنامه علمی پژوهشی محیط زیست جانوری

بهمنظور آمادهسازی نمونهها برشهای کوچکی از بافت که شامل
تکههایی از سطح و قسمتهای عمقی اسفنج است در یک لوله
آزمایش قرار داده شدند سپس مقداری از ماده فعّال سفیدکننده
هیپوکلریت سدیم به برشها اضافه گردید ،پس از زمان کوتاهی
ترکیبات آلی غیرمحلول جدا شده و تنها اسکلتهای معدنی باقی ماند.
سپس محلول سفیدکننده با دقت رقیق شده و چندین بار بافتها با
آن شست و شو گردیدند .چندین بار با آب و سپس با اتانول شست و
شو شده و در نهایت اسپیکولهای جدا شده توسط پیپت به المهای
شیشهای منتقل گشته و بهمنظور مشاهده با میکروسکوپ نوری و
الکترونی مورد استفاده قرار گرفتند (.)2000 ،Hooper
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(هاللی) میباشد ......................................................راسته Haplosclerida

به شکل پوسته بر روی بستر گسترده شده ،دارای اشکال متنوع
ماکرواسپیکول و دارای اسپونژین ،در صورت حضور میکرواسپیکول
تنها به شکل سیگما (هاللی) مشاهده میگردد......خانواده Chalinidae
در رنگهای متنوع آبی تا متمایل به سبز ،دارای ماکرواسپیکولهای
تک محوری که گاهی تا  17میلیمتر طول داشته ،دارای
میکرواسپیکولهای سیگما (هاللی).............گونه Haliclona caeralea

 -2روش هضم اسیدی :بهمنظور جداسازی اسپیکولهای
سیلیسی از روش هضم اسیدی استفاده شد .برشهای اسفنج را روی
الم شیشهایی قرار داده ،چند قطره از اسید را در روی برشها ریخته،
به آرامی روی شعله حرارت داده تا به جوش آمده و این کار را تکرار
کرده تا تمام مواد آلی هضم شوند ،نمونه اسپیکولهای سیلیسی پس
از خشک و خنک شدن توسط میکروسکوپ نوری مورد بررسی قرار
گرفتند (.)2000 ،Hooper

شکل  :2اسفنج Haliclona caeralea

ب) شناسایی براساس بافت اسفنج -1 :تهیه بافت اسفنجی:
اسفنجها را پس از شست و شو با برشهای دستی در ابعاد 50-100
میکرومتر برش داده و بهمدت یک هفته در محلول فنل و زایلن به
میزان هر کدام  50درصد قرار داده ،پس از گذشت زمان مذکور نمونهها
بهمدت  24ساعت در اتانول قرار داده شدند .پس از طی این مرحله
نمونهها توسط میکروسکوپ نوری مورد بررسی قرار گرفته شد
(.)2000 ،Hooper

نتایج
مطابق با نتایج بهدست آمده مشخص گردید که جنس اسپیکول
در گونههای جمعآوری شده متعلق به رده  Demospongiaeبودند .در
مطالعه حاضر  4گونه متعلق به رده  Demospongiaeو  6خانواده
شناسایی شدند .گونههای شناسایی شده بههمراه شکل آنها در زیر
آورده شده است.

شکل  :3نمودار فراوانی اسفنج گونه Haliclona caeraleaدر
ایستگاههای مورد بررسی

کلید شناسایی گونه Haliclona caeralea

اسکلت معدنی اغلب از جنس سیلیس ،بهندرت کرنبات کلسیم و یا
الیاف اسپونژین...........................................................رده Demospongiae
دارای ماکرواسپیکوهای متنوع که توسط الیاف اسپونژین به دام افتاده،
ماکرواسپیکولها به شکل تک محوری تا سه محوری مشاهده شده،
در اغلب گونهها میکرواسپیکول یا حضور نداشته یا به شکل سیگما

شکل  :4نمودار فراوانی اسفنج گونه Haliclona caeraleaدر دو
فصل تابستان و زمستان
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نتایج در مورد اسفنج گونه  Haliclona caeraleaنشان
میدهد که در سطح معنیدار ( )P>0/05فصلهای متفاوت بر میزان
فراوانی این نوع اسفنج موثر نیست .ولی دو عامل دیگر بر میزان فراوانی
تاثیر دارند و با تغییر سطوح این عوامل میزان فراوانی این نوع اسفنج
تغییر میکند .با توجه به شکل  3این تغییر در عمقهای مختلف
بهصورت  20>5>15>10و در موقعیتهای مختلف بهصورت
 A>D>E>B>F>Cاست .شکل  4نشان داد که اثر متقابل بین عوامل
فصل ،عمق و همچنین مکان و عمق وجود ندارد (.)No interaction
کلید شناسایی گونه Agelas dilatata

اسکلت معدنی اغلب از جنس سیلیس ،بهندرت کرنبات کلسیم و یا
الیاف اسپونژین..........................................................رده Demospongiae
اشکال متنوع لولهای ،شاخهای ،تودهای و بادبزنی ،دارای الیاف
اسپونژین بسیار زیاد ،فاقد میکرواسپیکول ،دارای ماکرواسپیکولهای
کوتاه و پهن تا نازک و سوزنی.........................................راسته Agelasida
اشکال متنوع صفحهای ،شاخهای ،لولهای و تودهای ،رنگهای متنوع
از قهوهای تا نارنجی متمایل به قرمز ،بافت بسیار سخت و محکم که
سبب شده اسفنج به سختی پاره شود ،دارای ماکرو اسپیکولهای
طویل و سوزنی.............................................................خانواده Agelasidae
دارای ماکرواسپیکولهای سیلیسی و کلسیمی با اشکال متعدد و
متنوع که حداقل در یک رأس به شکل گروی و یا پهن و یا سوزنی
در آمده است.............................................................گونه Agelas dilatata

شکل  :6نمودار فراوانی اسفنج  Agelas dilatataدر ایستگاههای
مورد بررسی

شکل :7نمودار فراوانی اسفنج  Agelas dilatataدر فصلهای تابستان
و زمستان
کلید شناسایی گونه Ircinia sp.

شکل  :5اسفنج Agelas dilatata

نتایج در مورد اسفنج  Agelas dilatataنشان میدهد که هر سه عامل
بر میزان فراوانی این اسفنج موثر هستند و با تغییر سطوح این عوامل،
میزان فراوانی آن تغییر میکند .با توجه به شکلهای  6و  7این تغییر
در عمقهای مختلف بهصورت  20<15<10<5<0و در موقعیتهای
مختلف بهصورت  A>B>C>E>F>Dو در فصلهای مختلف فراوانی آن
در تابستان بیشتر از زمستان است.
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اسکلت معدنی اغلب از جنس سیلیس ،بهندرت کرنبات کلسیم و یا
الیاف اسپونژین..........................................................رده Demospongiae
اغلب فاقد اسپیکول معدنی ،در برخی از خانواده اسپیکولهای کوچک
مشاهده شده ،دارای بافت محکم که بهراحتی پاره نشده این
خصوصیت بهعلت وجود الیاف اسپونژین میباشد..راسته Dictyoceratida
اشکال تودهای ،مرکب از چند قطعه ،کروی ،پنجهای و فنجانی شکل،
دارای الیاف اسپونژین و کالژن که سبب استحکام اسفنج شده و باعث
شده به سادگی بافت آن پاره نشود ،اسپیکول در برخی از گونهها یافت
شده....................................................................................خانواده Ircinidae
دارای الیاف اسپونژین که سبب استحکام اسفنج شده ،دارای ماکرو
اسیپکولهای سوزنن کلسیمی و گاهی دارای میکرواسپیکولهای
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سیلیسی ،به شکل کروی و به رنگ زرد تا قهوهای که بالفاصله تغییر
رنگ داده و تیره میشود......................................جنس Ircinia sp.
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نتایج در مورد اسفنج Ircinia sp.نشان میدهد که هر سه عامل
بر میزان فراوانی این اسفنج موثر هستند و با تغییر سطوح این عوامل
میزان فراوانی آن تغییر میکند .با توجه به شکلهای  9و  10این
تغییر در عمقهای مختلف بهصورت  20<15<10<5و در موقعیتهای
مختلف بهصورت  E>C>D>F>A>Bو در فصلهای مختلف فراوانی آن
در تابستان بیشتر از زمستان است.
کلید شناسایی گونه Niphates furcata

شکل  :8اسفنجIrcinia sp.

اسکلت معدنی اغلب از جنس سیلیس ،بهندرت کرنبات کلسیم و یا
الیاف اسپونژین..........................................................رده Demospongiae
دارای ماکرواسپیکوهای متنوع که توسط الیاف اسپونژین به دام افتاده،
ماکرواسپیکولها به شکل تک محوری تا سه محوری مشاهده شده،
در اغلب گونهها میکرواسپیکول یا حضور نداشته یا به شکل سیگما
(هاللی) میباشد.......................................................راسته Haplosclerida
اشکال تودهای ،قشری ،بادبزنی و شاخهای ،در اغلب گونهها اوسکولوم
به شکل لوله در آمده ،دارای اسپیکولهای تک محوری و یا دو محوری
که در رأس حالت شانهای پیدا کرده ،ماکرواسپیکولها اغلب تک
محوری میباشند ،میکرواسپیکول در اغلب گونهها یا حضور ندارد یا
به شکل سیگما (هاللی) است....................................خانواده Niphatidae
ماکرواسپیکولهای تک محوری که شکل خشن و زبر به اسفنج
داده..........................................................................گونه Niphates furcata

شکل  :9نمودار فراوانی اسفنج  Ircinia sp.در ایستگاههای
مورد بررسی

شکل  :11اسفنج Niphates furcata

شکل :10نمودار فراوانی اسفنج  Ircinia sp.در فصول تابستان و
زمستان

نتایج در مورد اسفنج  Niphates furcataنشان میدهد که
فصلهای متفاوت بر میزان فراوانی این نوع اسفنج موثر نیست.
ولی دو عامل دیگر بر میزان فراوانی تاثیر دارند و با تغییر سطوح
این عوامل ،میزان فراوانی این نوع اسفنج تغییر میکند .با توجه به
شکلهای  12و  13این تغییر در عمقهای مختلف بهصورت
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 0< 5>20>10>15و در موقعیتهای مختلف بهصورت
 A>B>D>E>C>Fاست .بنابراین نتایج مطالعات نشان میدهد که
عمق و درجه حرارت در پراکنش و فراوانی اسفنجها تأثیرگذار
هستند.

شکل  :12نمودار فراوانی اسفنج  Niphates furcataدر
ایستگاههای مورد بررسی

شکل :13نمودار فراوانی اسفنج  Niphates furcataدر دو فصل
تابستان و زمستان

بحث
آب بهعنوان محیط زیست آبزیان ،تمامی نیازهای حیاتی آنها را
برطرف مینماید .دو پارامتر مهم درجة حرات و شوری آب ،از جمله
دالیل اصلی پراکنش و مهاجرت آبزیان محسوب میگردند (،Kinne
368

 .)1970حرارت نظیر شوری یکی از عوامل محدودکننده در محیط
زیست آبزیان در دریا محسوب میشود و باعث تغییر در تنوع و فراوانی
موجودات میشود ( Derekو همکاران .)2010 ،شوری و حرارت هر
دو از عوامل مهم در تعیین چگالی هستند و از عوامل مهم در گردش
آب محسوب میشوند .چگونگی توزیع موجودات زنده وابسته به دما
است .ظرفیت حرارتی آب دریا باالست و بههمین دلیل باعث محدودتر
شدن گستره حرارتی دریا نسبت به خشکی میگردد ( Alessiو
همکاران .)1996 ،حد متوسط دمای آب اقیانوسها  17/5درجه
سانتیگراد است که دمای متوسطی برای کل سیستمهای آبی است.
تغییر دمای آب سطحی در فصول مختلف در رابطه با عرضهای
جغرافیایی میانه است زیرا در مناطق قطبی دما معموالً ثابت و در حد
صفر است و در استوا دما همواره باال و در حد  30درجه سانتیگراد
است .درجه حرارت همچنین بر موجودات تأثیر مستقیم دارد و بهطور
غیرمستقیم با اصالح برخی از ویژگیهای آب نظیر تراکم ،چسبندگی،
حاللیت گازها ،شناوری ،حرکت و تنفس موجودات اثر دارد.
حضور  Haliclonaتوسط درخشش و همکاران ( )1392و Soest
و همکاران ( )2012در شمال غربی سواحل بحرکان در خلیجفارس
نیز گزارش شده است .از سوی دیگر ،مقصودلو و همکاران ()1393
حضور این جنس را در مناطق کیش ،الرک و نایبند و  Sadeghiو
همکاران ( )2008و  Khoshkhoو همکاران ( )2012حضور آن را در
جزیره هنگام گزارش دادهاند .درخشش و همکاران ( )1392دو گونه
 Haliclona simulansو  Haliclona oculataرا در مناطق احداث
سازههای مصنوعی در سواحل بحرکان ،شناسایی کردند .در مطالعه
حاضر  Haliclona caeraleaدر جزیره الرک مورد شناسایی قرار
گرفت .سالمات و درخشش ( )1392جنس  Irciniaرا در در مناطق
احداث سازههای مصنوعی در سواحل بحرکان ،شناسایی و معرفی
کردند که در مطالعه حاضر نیز در جزیره الرک شناسایی گردید.
 Nazemiو همکاران ( )2015در نمونهگیری از اعماق 15 ،10 ،5 ،0
و  20متری گونه  Niphates furcatedرا برای اولینبار گزارش کردند
که در این مطالعه نیز مورد شناسایی قرار گرفت .کاظمپور و همکاران
( )1396و مرامیزنوز و همکاران ( )1396نیز از حضور این گونه در
مناطق جزر و مدی جزیره هرمز خبر دادند .در مطالعه حاضر نیز این
گونه در جزیره الرک یافت شد.
این مطالعه اولین بررسی و شناسایی اسفنجهای جزیره الرک در
خلیجفارس میباشد 4 .گونه از  3راسته4 ،خانواده و  4جنس شناسایی
شدند که متعلق به رده  Demospongiaeبودند .فراوانترین گونه،
 Agelas dilatataتعیین گردید .تغییرات فصلی در فراوانی تمام گونههای
یاد شده موثر بود بهطوری که بیشترین فراوانی در فصل تابستان
مشاهده گردید.
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