مجله پژوهشهای علوم و فنون دریـایــی/سال ششم/شماره چهارم/زمستان 09

08

شناسایی اسفنجهای منطقه بین جزر و مدی در شمال غربی جزیره هنگام ،خلیج فارس
15

سیّد سهند عیسی پور ،*1شیال صفائیان ،2اکبر اسماعیلی،3هایده وکیلی 4و ربابه باوندی

1ـ دانشکده علوم و فنون دریایی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شمال و عضو باشگاه پژوهشگران جوان واحد میانه
 4 ،2و 5ـ دانشکده علوم و فنون دریایی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شمال
3ـ دانشکده شیمی،دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شمال
تاریخ دریافت90/6/7 :

تاریخ پذیرش09/19/14 :

چکیده
نمونههایاسفنجباگشتزنیدرمنطقهبینجزرو مدیجزیرههنگامدرزمانبیشینهجزرازایستگگاهب 

شیرینکندرشمالغربیجزیرهبهمخگصاتجغرافیایی62˚04΄55˝Nو55˚56΄71˝Eدرمردادماهستال
7811جمعبوریگردید.نمونهبرداریدریکنوبتوبدوناسگفادهازتجهیزاتخاصانجتامگرفتت.بترای
هایاسفنجازروشهضماسیدیوبرشگیتریستاخگاراستی گیاستگفادهگردیتد.همته

شناسایینمونه
نمونههایاستفنجشناستاییشتدهزازردهDemospongiaeوستهراستگهHadromeridaزHaploscleridaز
DictyoceratidaوشتتتتتتتدختتتتتتتانوادهSuberitidaeزClionidaeزCallyspongidaeزChalinidaeز
Niphatidaeز Spongiidaeبودنتد.ازایتنایستگگاهدرکتششتدگونتهCallyspongia sp.1ز Gelliodes
fibrosaزHaliclona sp.ز Spongia officinalisز Cliona dioryssو Pseudosuberites mollisشناساییشتد.
اینپژوهدازنخسگینمطالعاتجهتشناساییاسفنجهتایجزایترایرانتیبتراستاشبترشگیتری
درایرانمیباشد .

مییروتومیساخگماناسی گی

واژگانک یدی
اسفنج دریایی ،شناسایی ،برشگیری میکروتومی ،جزیره هنگام ،خلیج فارس

مقدمه
اســفنجهــا بــه شــاخه  Poriferaیــا منفــذ داران تدلــد دارنــد .آنهــا از پســت تــریر جــانوران پرســلو ی هســتند
( .)Hooper, 2000اسفنجها موجوداتی بی تحرک و ثابت هستند که زندگی آنها به جریانهای دریـایی بسـتگی دارد،
ایر جریانها مواد غذایی و اکسیژن را به داخل سیستم کانالهای منحصر به فرد ایر جاندارن وارد و مواد دفدـی را از
بدن آنها خارج میکند .اسفنجها از منفذهای کوچک و کانال بیشمار تشکیل شـده انـد .یـک سیسـتم فیلتـر فیـدری
پیشرفته برای زندگی غیر فدال آنها وجود دارد ( .)Hickman et al., 2001همه اسفنجها ساکر آب هسـتند و بیشـتر
آنها دریازی اند و از نواحی عمید دریا تا مناطد کم عمد دریاها گسترش دارند (.)Moore, 2006 ; Hooper, 2000
اسفنجها گسترش وسیدی دارند و از اوایل دوران کامبریر در بسیاری از دریاها و نواحی کم عمد ساحلی گسترش
یافته اند .در آخریر بررسیها  15999گونه زنده از آنها شناسایی شده است .ایر آبزیان دارای دامنه وسیدی از اشکال
رشدی هستند ( .)Hooper & Soest, 2002اسفنجها فاقد اندام حرکتی (دست و پا) ،اندامهای حسی و عضله هسـتند
و حرکت فیزیکی ندارند .اسفنجها برای دور کردن دشمر و انگلها ،از مواد شـیمیایی اسـتفاده مـیکننـد .آنهـا قـادر
هستند به صورت فداالنه در هر ساعت  19برابر وزن بدن خود ،آب را پمپ کنند .اسفنجها را به عنوان جاروبرقیهـای
دریا یی مدرفی میکنند ( .)Hooper, 2002اسفنجها مواد فدال زیستی تو ید میکنند که برای انسان سودمند اسـت و
بسیاری از ایر مواد خواص ضد باکتریایی دارند .اغلب اسفنجها از نظر اکو وژیک بر حسـب تدـداد گونـه و بیـوم از
مهمتریر جانوران در اکوسیستمهای دریایی محسوب میشوند ،بویژه راسته  Demospongiaeرا میتوان در محـدوده
* نگارنده پاسخگو:

eisaporsahand@yahoo.com
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وسیدی از دریاها از اعماق تا آبهای کم عمد دریایی مشاهده کرد ( .)Bergquist, 1978اسفنجها نقـش مهمـی را در
بسیاری از محیطهای دریایی ایفا میکنند اما تاکنون در مورد تنوع آنها اطالعات کمی وجـود دارد (.)Hooper, 2000
تحقید در باره اسفنجها در در مدیترانه ،کارائیب ،جزایر انگلستان دارای سابقه طـوالنی اسـت و حـدود  599تـا 999
گونه اسفنج در هر کدام از ایر مناطد شناسایی شده است .در بدضی مناطد که سابقه تحقیقـات بـر روی اسـفنجهـا
چندان طوالنی نیست و به  29سال پیش بر میگردد از جمله ماداگاسکار ،کا ـدونیای جدیـد ،نیوز نـد ،سـری النکـا،
میکرونزی و ژاپر ،در هر کدام از ایر مناطد حدوداً  499تا  699گونه اسفنج شناسایی شده است که  199گونه آنها
مشترک میباشد .در سایر مناطد اطالعات درباره اسفنجها کـم اسـت و بیشـتر اطالعـات در ایـر زمینـه مربـو بـه
پژوهشهای قدیمی است (قبل از سال  1099میالدی ) و ی ایر اطالعات مبهم و مشکوک است .ایر نواحی عبارتنـد
از استرا یا ،اندونزی ،گینه نو و بخشهایی از هند و مجمع ا جزایر م االیا ،اگـر چـه در ایـر منـاطد بـر اسـاس همـیر
مطا دات سایر گروههای جانوری دریایی دارای تنوع زیستی بیشتری هستند .در استرا یا حدود  1499گونه اسفنج در
مقاالت علمی مختلف توضیح داده شده است .و ی تخمیر زده میشود حـدود  5999گونـه در آبهـای کـم عمـد و
قارهای استرا یا زندگی کنند .جمعآوری مدارک و توضیح تنوع زیستی فرآیندی زمان بـر اسـت کـه نیـاز بـه دقـت و
حوصله زیادی دارد اگر چه ایر جمعآوری اطالعات یک پیش نیـاز مهـم و حیـاتی بـرای حفاتـت و مـدیریت منـابع
دریایی است (.)Hooper, 2000
در باره اسفنجهای خلیج فارس اطالعات کمی وجود دارد که میتوان به موارد زیر اشاره نمود:
 0گونه اسفنج از آبهای کویت گزارش شده است ( .)Soest, 2008در حدود  199گونه از آنها در آبهای سواحل
عمان گزارش شده است ( .(Soest & Beglinger, 2002در جزیره هنگام در دو منطقه شرقی و غربـی ایـر جزیـره از
طرید غواصی در عمد  5ـ  29متری  7گونه اسفنج شناسایی گردیده اسـت (صـادقی .)1396 ،همچنـیر در منطقـه
بیر جزر و مدی خلیج نایبند  6گونه اسفنج شناسایی شده است (عباس پوراسدا ه.)1397 ،
با توجه به اهمیت اسفنجها به عنوان منبع مهمی از متابو یتهای ثانویه سودمند و موجوداتی کهـر کـه توانسـته
اند نسل خود را از دوران کامبریر تا کنون حفظ نمایند .در بسیاری از کشـورها جسـتجوهـای گسـتردهای در زمینـه
شناسایی و بررسی متابو یتهای اسفنجها صورت میگیرد .بنابرایر شناسایی و گزارش گونـههـای اسـفنج موجـود در
سواحل خلیج فارس و دریای عمان به عنوان موجودات ارزشمند و قدیمی مهم به نظر میآید.
هدف از ایر تحقید شناسایی گونههای اسفنج موجود در بخشی از منطقه بیر جزر و مدی جزیره هنگام به عنوان
یکی از جزایر ایرانی خلیج فارس در راستای گسترش شناسایی اسفنجهای موجود در سواحل و آبهای ایران است.

موادوروشها

نمونهبرداری در مرداد ماه سال  1399با توجه به نوع بستر و شرایط محیطی و نزدیکـی بـه تاسیسـات صـندتی از
منطقه آب شیریر کر در جزیره هنگام انجام گرفت .منطقه آب شیریر کر دارای بستر ماسهای ـ سنگی بود و منافذ
و پناهگاههای زیادی در زمان جزر در ایر منطقه دیده میشد .همچنیر وجود بقایای یک کشتی فلـزی در منطقـه از
حاظ بستری مناسب جهت ساکر شدن اسفنجها حائز اهمیت بود ،ایر ایستگاه در نزدیکی دستگاه آب شـیریر کـر
جزیره هنگام قرار داشت.
نمونهبرداری از اسفنجهای مربو به منطقه بیر جزر و مدی بدون استفاده از تجهیزات خـاص بـا گشـت زنـی در
ساحل قابل انجام است ( ،)Soest et al., 2006جمعآوری نمونه با گشت زنـی در سـاحل و در زمـان بیشـینه جـزر از
منطقه بیر جزر و مدی ایستگاه آب شیریر کر با مختصات جغرافیایی  26˚49΄55˝Nو  55˚52΄17˝Eانجام گرفـت
(شکل  .)1تکههای جدا شده از اسفنجها در اتانول  99درصد فیک شد ( .)Hooper, 2000نمونههـای فـیک شـده
پ از کدگذاری ،ثبت مشخصات تاهری و تهیه عکـ هـایی در محـل نمونـهبـرداری بسـتهبنـدی و بـه آزمایشـگاه
دانشکده علوم و فنون دریایی منتقل شد .برای شناسایی اسفنجها دو روش آماده سازی بافت نیاز است:
 .1آماده سازی اسپیکول (برای گونههایی که اسکلت مدـدنی دارنـد) بـه منظـور تدیـیر تنـوع و شـکل هندسـی
اسپیکول موجود در اسکلت.
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 .2برش بافتی اسفنج ،برای تدییر ساختار اسکلتی و سیستم کانال آبی و سایر جنبههای بافت شناسی (.)Hooper, 2000
بمادهسازیاسپییول


برای شناسایی نمونههای اسفنج ابتدا باید نوع و شکل هندسی اسپیکول در هر نمونه بررسی شود .جهـت بررسـی
شکل هندسی و نوع اسپیکولها ی موجود در هر نمونه اسفنج از روش هضم اسیدی استفاده گردید ،به ایر ترتیب که
قطده کوچکی از اسفنج در و ه آزمایش وارد شد و در زیر هود طی چند مرحله قطره قطره اسید نیتریک غلیظ به آن
اضافه گردید .اجازه داده شد تا بخار ناشی از واکنش شیمیایی خارج گردد .پ از اینکه هضم اسـیدی کامـل گردیـد،
و ه در دستگاه سانتریفیوژ با 4999دور در دقیقه به مدت  39ثانیه گذاشته شد ( .)Soest et al., 2006بدـد از خـارج
کردن اسید نیتریک ،اسپکولهای ته نشیر شده در و ه با اتانول شستشو داده شد .سپ اسپیکولهای جـدا شـده از
هر نمونه توسط پیپت روی الم برده شد .المهای تهیه شده در زیر میکروسکوپ بـا نزهـایی بـا بزرگنمـایی مختلـف،
جهت بررسی طول ،نوع و شکل هندسی اسپیکولها مشاهده شد و از اسپیکولهـای هـر نمونـه عکـ تهیـه گردیـد
(.)Hooper, 2000
برشگیریمییروتومی

جهت مشاهده ساختار اسکلتی و مطا ده ویژگیهای سلو ی از روش برشگیری میکروتومی استفاده گردیـد .بـرای
تهیه برشها یی با ضخامت یک اندازه و یکنواخت با مقاطع نازک به روش پارافیر دهی و میکروتوم نیـاز اسـت .بـرای
ایر منظور قطدات فیک شده اسفنجها ابتدا در سریهای آبگیری وارد شد ،پ از شفاف سازی نمونهها ،بـا گزیلـل،
نمونهها به مدت  2ساعت پارافیر دهی شد .سپ بلوکی از هر نمونه آماده شـد و توسـط میکروتـوم بـرشهـایی بـه
ضخامت بیش از  59میکرومتر از هر نمونه گرفته شد .هر برش پ از پارافیر زدایی نمونه روی الم قـرار گرفتـه و در
زیر میکروسکوپ مشاهده و عک برداری شد .پ از مشاهده اسپیکولها ،ساختار اسکلتی و ویژگیهای تـاهری هـر
نمونه بر اساس کلید شناسایی اسفنجهای دکتر هوپر و دکتر سائست ( ،)2992شناسایی انجام گرفت.

هاینمونهبرداریدرجزیرههنگام()Google Earth


تموقعیتایسگگاه
شیش7
نگایج
پ از بررسی ویژگیهای اختصاصی نمونههای اسفنج جمعآوری شده و تهیه جدول اطالعات نمونهها با اسـتفاده
از منابع ،شناسایی نمونهها انجام گرفت .در ایر بررسی کلیه نمونهها متدلـد بـه رده  Demospongiaeو راسـتههـای
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 Dictyoceratida ،Haplosclerida ،Hadromeridaبودند .در جدول ( )1مشخصات نمونهها به صـورت خالصـه آورده
شده است.
اسفنج هایشناساییشدهازایسگگاهب شیرینکندرمنطقهبینجزرومدیجزیرههنگامزسال

جدول7ت

7811
شمارهنمونه

راسگه

1

خانواده

گونه

مشخصاتک یدی

Clionaidae

Cliona dioryssa

به رنگ نارنجی ،حفار در
بستر سنگی ـ آهکی،دارای
مگا اسکلر از نوع
Oxeas ،Tylosttyles

Hadromerida

2

3

Dictyoceratida

4

به رنگ آبی خاکستری ،بستر
ماسه ای ،چند قسمتی ،مگا
اسکلر Tylosttyles

Suberitidae

Pseudosuberites mollis

Spongiidae

Spongia officinalis

Niphatidae

Gelliodes fibrosa

Callyspongiidae

Callyspongia sp.1

صورتی روشر ،بر روی صدف،
رشد و های متصل به هم،
مگا اسکلر از نوع ،Oxeas

Chalinidae

Haliclona sp.

آبی خاکستری ،بستر سنگی،
و ه منشدب،Oxeas ،

در سطح سیاه ـ قهوه ای،
قسمت درونی کرم ،بستر
سخت ،اسپیکول سایر
اسفنجها ،شبکهبندی
اسپونجیر
آبی خاکستری ،بستر سنگی،
شاخه شاخه ،مگا اسکلر از
نوع  ،Oxeasمیکرو اسکلر
Sigmas

5

Haplosclerida

Strongyles

6

Sigmas

7تمشخصاتگونهCliona dioryssa

گونه  Cliona dioryssaمتدلد به راسته Hadromeridaو خانواده  Clionaidaeاسـت .ایـر گونـه از ایسـتگاه آب
شیریر کر و از بسترهای سنگی ـ آهکی در استخرهای جـزر و مـدی و سـنگهـای آهگـی در قسـمت بـاالی جـزر
جمعآوری شد .گونهای بسیار کوچک به ابداد  2×2×1سانتیمتر بود و به صورت کلنیهایی به تدداد سه ا ی پنج تایی
درکنار هم تجمع داشت .دارای یک منفذ اسکلوم در راس هر نمونه و تدداد زیادی منفذ در کـل سـطح بیرونـی بـود،
رنگ نمونه جمعآوری شده نارنجی بود (شکل .)2ایر گونه سنگهای آهکی موجود در منطقه را حفـر کـرده ،توسـط
پایهای محکم به بستر متصل شده بود و به سختی از بستر جدا میشد .بدضی از نمونههـا از روی زوانتیـدهـا (آنتـوزا)
جمعآوری شد .نمونه از نوع تودهای بود ،حا ت سفت و اندطاف پذیر داشت .دارای تنوعی از انواع اسـپیکولهـای تـک
محوری ،شامل  Tylosttylesبه طول 539µmـ 959و  Oxeasبه طول 05 µmـ 169بود(شـکل .)2ایـر گونـه فاقـد
میکرو اسکلر بود .در برش میکروتومی دارای ساختار منظم اسپیکو ی بود و اسپیکولها در پایه به هم متصـل و نـوک
آنها به سمت بیرون قرار گرفته بود .اسکلت داخلی دارای اسکلتی نامنظم از مگا اسکلرها بود که به صورت نـامنظم در
تمام اسکلت داخلی پخش شده بودند و سبب استحکام و سفتی ایر گونه شده بودند (شکل .)3
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سانگیمگرزانواعمگااسی رهایجداشدهاز Cliona

شیش6تاسفنجگونهCliona dioryssaدراندازه6×6×7

08



dioryssa




شیش8تبرشمییروتومیگونهCliona dioryssزسمتراستاسی تداخ یز بزرگنمایی×644زسمتچپاسی ت

داخ یوخارجیزبزرگنمایی×744

6تمشخصاتگونهPseudosuberites mollis

ایر گونه متدلد به خانواده  Subertidaeبود .به صورت نسبتا روکش کننده بـا سـطحی صـاف و نـرم بـدون هـی
برآمدگی در سطح ،از ایستگاه آب شیریر کر در بستر ماسهای در آخریر حد منطقه جزر جمعآوری شد .ایـر نمونـه
دارای بخشهایی ( وبهایی) به شکل گالبی بود ،رنگ آن آبی متمایل به خاکستری و به اندازه  5/3×1×1سـانتیمتـر
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و بسـیار کوچـک بـود (شـکل  )4دارای مگـا اسـکلر  Tylotylesبـه طـول  599 µmبـود .در بررسـی میکروسـکوپی
اسپیکولها فاقد میکرو اسکلر بود (شکل.)5


سانگیمگر

شیش0تاسفنجگونهPseudosuberites mollisبهاندازه5/8×7×7




شیش5تمگااسیرTylostylesبهطول 544µmزجداشدهازگونهPseudosuberiets mollis

8تمشخصاتگونهSpongia officinalis

ایر گونه متدلد به راسته  Dictyoceratidaو خانواده  Spongiidaeبود .گونه مورد نظـر در محـل بقایـای کشـتی
فلزی جمعآوری شد .رنگ سطح گونه قهوهای مایل به سیاه و قسمت درونی آن کـرم رنـگ بـود .در قسـمت بیرونـی
منافذ با چشم غیر مسلح مشخص نبود .شکل تاهری آن گرد با حا ت االسـتیکی و محکـم بـود ،انـدازه آن2×2×2 ،
سانتیمتربود .ایر گونه با گسترش سطح در قسمت پایی به بستر چسبیده بود (شکل .)6انواع مختلفی از اسپیکول بـا
تدداد کم از آن جدا شد که نشانگر انباشته کردن اسپیکولهای سایر اسفنجها به ساختار فیبرهای خود بود .ایر گونـه
جزو اسفنجهای کراتوز محسوب میشود یدنی نمی تواند اسپیکول مددنی بسازد و اسپکولهای سایر اسـفنجهـا را در
بافت خود جمع میکند.در برش عرضی نیز ساختار اسپونجیر زرد رنگ و اشکال آن بدست آمد .اسکلت در ایر گونـه
به صورت فیبرهای همگر بدون الیههای مجزا بود .همچنیر در برش میکروتومی شبکههای فیبرهـای اسـپونجیر در
اندازههای مختلف دیده میشد که در بدضی قسمتها دارای تراکمی از اسپیکول بود (شکل.)7
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سانگیمگر

شیش2تگونهSpongia officinalisدراندازهبن6×6×6



شیش1تساخگاراسی گی Spongia officinalisبزرگنمایی×644
0تمشخصاتگونهGelliodes fibrosa

ایر گونه متدلد به راسته  Haploscleridaو خانواده  Niphatidaeبود و از بستر سنگی جمعآوری شد ،رنگ گونه
در محیط آبی مایل به خاکستری ،و شکلی شاخه شاخه با تدداد چند اسکلوم در هر شاخه داشت ،نمونه دارای حا تی
االستیکی و تقریبا نرم و ی پایدار و مستحکم بود .اندازه آن  9×5×2سانتیمتر ،و توسط یک پایه به بستر متصل شده
بود .دارای مگااسکلر  Oxeasکوتاه و فیوز فرم به طول 55µmـ169و میکرواسکلر  Sigmasبه ابداد 15 µmبود
(شکل .)9ساختار اسکلتی دارای شبکه چگال چند اسپیکو ی و سه بددی از اسپیکولهای دایاکتینال ( )Oxeasو فاقد
اسپونجیر بود (شکل .)0
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شیش1ـ گونهGelliodes fibrosaدراندازه1×5×6سانگیمگرزمگااسی رOxeasومییرواسی رSigmasجداشدهازبن




شیش9تساخگاراسی گیگونهGelliodes fibrosaزبزرگنمایی×644

5تمشخصاتگونهCallyspongia sp.1

گونه Callyspongia sp.1متدلد به راسته  Haploscleridaو خانواده  Callyspongiidaeبود .ایـر گونـه بـر روی
صدف دو کفهای چسبیده بود .رنگ نمونه صورتی مایل به روشر بود و دارای رشد و های با و ههای چسبیده به هـم
بود ،اسکلومها در راس هر و ه به صورت منفرد و مجزا قرار داشت .نمونه دارای اندازهای به ابداد 12×7×3سـانتیمتـر
بود .دارای سطحی نسبتاً سفت بود .مگا اسکلرهای آن از نوع  Oxeasبا طول  55 µmو  Strongylesدر سه شـکل بـه
طولهای  55µm ،39µmو 79µmبود (شکل  .)19در برش میکروتومی ساختار اسـکلتی دارای دو نـوع شـبکهبنـدی
او یه ،ثانویه و گاهی اوقات با فیبرهای اسپونجیر ثا ثیه بود ،که فیبرها با هستهای از  Oxeasکوچک و کم تدداد و یـا
خردههای  Oxeasیا Strongylesپر شده بود (شکل .)11
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سانگیمگروانواعمگااسی رهایاسگخراجشدهازبن

شیش74تاسفنجگونهCallyspongia sp.1دراندازه76×1×8


شیش77تبرشمییروتومیاسفنجsp.1



Callyspongiaزبزرگنمایی×04



2تمشخصاتگونهHaliclona sp.

ایرگونه متدلد به راسته  Haploscleridaو خـانواده  Chalinidaeبـود Haliclona sp. .رنگـی آبـی متمایـل بـه
خاکستری داشت .از حاظ استحکام دارای پایداری سست و نرم بود .ایر گونه رشد و های داشت که انتهای هـر و ـه
گسترده و منشدب شده و شکلی شبیه پنجه دست را به وجود آورده بود .اندازه آن  5×5×3سانتیمتر بود (شکل .)12
ایر گونه دارای مگا اسکلر از نوع  Oxeaبه طول 134µmو میکرو اسکلر از نوع  sigmaدر پـنج نـوع متفـاوت و طـول
 26µmبود (شکل .)13
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سانگیمگر

شیش76تاسفنجگونهHaliclona sp.دراندازه5×5×8



شیش78تمگااسی رOxeasز780µmوانواعمییرواسی رSigmasجداشدهازHaliclona sp

بحثونگیجهگیری

در ایــر تحقیــد همــه اســفنجهــای شناســایی شــده از رده  Demospongiaeو ســه راســته ،Hadromerida
 Dictyoceratida ،Haploscleridaو شـــــــــــش خـــــــــــانواده Callyspongiidae ،Clionidae،Suberitidae
 Spongiidae،Niphatidae،Chalinidae،بودند .که در کل از ایستگاه آب شیریر کر شش گونه ،Callyspongia sp.1
 Cliona dioryssa ،Spongia officinalis ،Haliclona sp. ،Gelliodes fibrosaو Pseudosuberites
mollisشناسایی شد .تا کنون تنها یک گزارش از حضور اسفنجهای دریایی در شرق و غرب جزیره هنگام از اعمـاق 5
تا  29متری در خلیج فارس شده است (صادقی .)1397 ،نتایج تحقیـد ککـر شـده و تحقیـد حاضـر در سـه راسـته
( ،)Dictyoceratida ،Haplosclerida ،Hadromeridaسه خـانواده ( )Clionidae ،Chalinidae ،Calylspongiidaeو
دو جن ( Callyspongiaو ) Haliclonaمشترک هستند و هی شباهتی بیر گونههای شناسایی شده وجـود نـدارد.
همچنیر در تحقیقی که در شمال خلیج فارس در خلیج نایبند و بستانه صورت گرفت (عبـاس پـور اسـدا ه،)1399 ،
نمونــههــای شناســایی شــده درآن تحقیــد و تحقیــد حاضــر در ســه راســته (،Haplosclerida ،Hadromerida
 ) Dictyoceratidaو چهار خانواده ( )Niphatidae ،Chalinidae ،Clionidae ،Suberitidaeو دو جن (،Haliclona
 ) Gelliodesمشترک هستند .در مقایسه نتایج تحقید حاضر و تحقید صادقی میتوان به موارد زیـر اشـاره کـرد :در
ایر دو تحقید به علت شباهت مکان نمونهبرداری (جزیره هنگام) انتظار میرفت که میزان نمونههـای مشـترک زیـاد
دیده شود ،و ی در کل ،ایر دو تحقید در سه راسته ،سه خـانواده و دو جـن  Callyspongiaو  Haliclonaبـا هـم
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مشترک بودند و هی اشتراکی در مورد گونههای شناسایی شده وجود نداشت .علت کمی تدداد جن هـای مشـترک
در دو تحقید را میتوان به تفاوت در موقدیت ایستگاههای نمونهبرداری (شرق و غرب جزیره ـ شمال غربی جزیـره) و
تفاوت در عمد نمونهبرداری (عمد  5تا  29متری ـ منطقه بیر جزر و مدی ) نسبت داد .در بررسی ایر دو تحقیـد از
نظر جن های مشترک میتوان چنیر بیـان کـرد کـه جـن هـای  Callyspongiaو  Haliclonaدر جزیـره هنگـام
گسترش خوبی دارند و از منطقه بیر جزر و مدی تا اعماق  29متری در شمال ،غرب و شرق جزیره دیـده مـیشـوند.
در مقایسه نتایج ایر تحقید با تحقید عباس پور اسدا ه نتایج زیر حاصل شد :دو منطقه جزیره هنگام و خلیج نایبنـد،
بستانه در سه راسته ،چهار خانواده و دو جن  Gelliodes ،Haliclonaبا هم مشترک بودنـد و در ایـر تحقیـد نیـز
گونه مشابه وجود نداشت .تدداد جن های مشترک در ایر تحقید و مقا ه حاضر کم بود که علـت کمـی نمونـههـای
مشترک را میتوان به تفاوت در منطقه نمونهبرداری نسبت داد .همچنیر وجود دو جن مشترک در ایر دو تحقیـد
میتواند به د یل منطقه نمونهبرداری (منطقه بیر جزر و مدی ) مشابه باشد .با توجه به پژوهشهای صادقی و عبـاس
پور اسدا ه و تحقید حاضر میتوان چنیر نتیجهگیری نمود که بیشتر اسفنجهـای موجـود در آبهـای خلـیج فـارس
مربو به رده  Demospongiaeبوده و به احتمال قوی سه راسته Dictyoceratida ،Haplosclerida ،Hadromerida
در سواحل خلیج فارس و جزایر واقع در آن از منطقه بیر جزر و مدی تا اعماق  29متری گسـترش دارنـد .همچنـیر
میتوان گفت که دو خانواده  Chalinidae ،Clionidaeدر آبهـای خلـیج فـارس سـازگاری بیشـتری دارنـد و تحـت
شرایط دمایی و شوری خلیج فارس توانسته اند خود را سازگار کرده و تنوع گونهای خود را در خلـیج فـارس و جزایـر
آن گسترش دهند .با مشاهده جن  Haliclonaدر هر سه تحقید (صـادقی ،عبـاس پـور اسـدا ه و تحقیـد حاضـر)
میتوان سازگاری ایر جن را با شرایط خلیج فارس تائید کرد.
 0گونه اسفنج از آبهای کویت گزارش شـده اسـت ( .)Soest, 2008در حـدود  199گونـه از آنهـا در آبهـای
سواحل عمان گزارش شده است ( (Soest & Beglinger, 2002که تمام گونههای شناسایی شده با  6گونه شناسـایی
در ایر تحقید مشابهتی ندارند.
در دیگرتحقیقات انجام شده گزارشی مبنی بر حضور  6گونه شناسایی شـده در ایـر پـژوهش در آبهـای خلـیج
فارس و دریای عمان وجود ندارد .تنها در برخی از جن های شناسایی شده گزارش گردیده ،که در ادامه به آن اشاره
میشود .در باره اسفنجهای شناسایی شده در تحقید حاضر گزارشهایی در نقا مختلف جهان بدست آمده است که
شامل :گونه Cliona dioryssaاز آبهای فلوریدا ،باهاماس و دریای کارائیب ،گونـه  Spongia officinalisاز سـواحل
کشور پرتغال و دریای مدیترانه ،گونه  Gelliodes fibrosaاز سه ایستگاه در جزایرهاوایی و گونـه Pseudosuberites
 mollisاز سواحل فرانسه و دریای مدیترانـه مـیباشـد ( .)Soest, 2008از جـن  Haliclonaگونـههـای متفـاوتی از
مناطد مختلف جهان گزارش شده است .و ی نمونه شناسایی شده  Haliclona sp.از حاظ ویژگیهـای سـاختمانی و
شکل تاهری و اندازههای اسپیکولها هی تشابهی با گونههای گزارش شـده در مقـاالت دیگـر نداشـت .تـا کنـون از
آبهای خلیج فارس از جن  Pseudosuberitesگونه  Pseudosuberites sp.و از جـن  Gelliodesتنهـا دو گونـه
 Gelliodes nossibea ،Gelliodes sp.از خلیج نایبنـد و بسـتانه گـزارش شـده اسـت (عبـاس پـور اسـدا ه.)1397 ،
همچنیر از جن  Spongiaدو گونه Spongia sp.و  Spongia arabicaاز جزیره هنگام گزارش شده است (صادقی،
 .)1396ـذا گونـههـای Cliona dioryssa ،Spongia officinalis ،Pseudosuberites mollis ،Gelliodes fibrosa
برای او یر بار از خلیج فارس و منطقه بیر جزر و مدی جزیره هنگام گزارش میشود.
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بخش بی مهرگان موزه جانور شناسی آمستردام که تائید نمونههای شناسـایی

 رئیSoest با تشکر از آقای دکتر
.شده را انجام دادند
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