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  چكيده
هاي  ي استقرار سازه ترين اجتماعات جانوري در خليج فارس هستند. اين تحقيق در منطقه ها يكي از مهم اسفنج

هاي دريايي  خليج فارس)، بر روي دو گونه از اسفنج(شمال غربي  مصنوعي واقع در سواحل بحركان، استان خوزستان
)Haliclona simulans  وHaliclona oculataي ) از خانواده Haliclonidae تا اواخر  1388، طي چهار فصل از بهار

متري انجام  12در عمق  cm 25×25صورت تصادفي با انداختن كوادرات  برداري به انجام شد. نمونه 1388زمستان 
) و Dهاي قديمي (ايستگاه  برداري در نظر گرفته شد، يك ايستگاه در محل سازه ايستگاه براي نمونه 4جموع شد. در م

ي زنده و  ) انتخاب شد. در اين مطالعه تغييرات فصلي تودهCو   B, Aهاي جديدتر (ايستگاه سه ايستگاه در محل سازه
هاي مختلف در  ي زنده در فصول و ايستگاه ميزان تودهترين  در نهايت ميزان توليد بر اساس اختالف بيشترين و كم

ها نشان داد كه بيشترين ميزان  برداري مورد بررسي قرار گرفت. نتايج حاصل از بررسي مدت زمان يك سال نمونه
ترين ميزان، در فصول گرم سال ثبت گرديد. ميانگين توليد فصول در  ي زنده متعلق به فصول سرد سال و كم توده
محاسبه  gAFDWm-2yr- 39/7 1برابر با  H. oculata و در گونه  gAFDWm-2yr-1  01/7برابر با   H. simulansگونه

 AFDWm-2yr-1 و gAFDWm-2yr-101±09/12 ترتيب برابر با  ها به شد. همچنين ميانگين توليد در ايستگاه

65/0±g47/6 .ها نشان داد  ي اسفنج ي زنده ان تودهي فيزيكوشيميايي آب و ميز ها نتايج حاصل از بررسي گزارش شد
) در اين دو گونه افزايش و با كاهش ميزان آن در g/m2ي زنده ( كه با افزايش شوري در فصول سرد سال ميزان توده

 ها كاسته شده است. ي زنده در اين اسفنج فصول گرم سال از ميزان توده
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  .مصنوعي، خليج فارسهاي  ي زنده، توليد، سازه اسفنج، توده :كلمات كليدي
 

  
  مقدمه. 1

هاي دريايي  بوم ي زنده و توليد در زيست بخش مهمي از توده
هاي كفزي است كه در ميان تمام  خوار ساحلي متعلق به پاليده

تنان تمايل بيشتري براي زندگي  نرمها و  هاي جانوري اسفنج گروه
و سكونت در اجتماعات بسترهاي سخت موجود در مناطق 
ساحلي نواحي گرمسيري، درياهاي معتدل، بسترهاي كلپ و 

ترين جانداران  ها يكي از متنوع اسفنج آبهاي قطبي را دارا هستند.
هاي دريايي،  بوم غالب زيست ها درشوند. آن كفزي محسوب مي

 De)، نواحي گرمسيري (Witte, 1996ق اقيانوسي (مناطق عمي

Weerdt, 2000چنين در مناطق قطبي ( ) و همBarnes, 1995 (
صورت صافي خواري  ها بهاند. نوع تغذيه در آن گزارش شده

است كه اين گروه از جانداران با فيلتر كردن آب، پاكي و تميزي 
مي در دهند. بنابراين نقش مه آب محيط اطراف را نتيجه مي

سكونت جانداران ساكن آبزي بر عهده دارند. ازدياد مواد غذايي 
جانداران سكونت يافته، در نهايت  در منطقه از طريق افزايش

گردد. بنابراين  منجر به افزايش ماهيان و اجتماعات چراكننده مي
ها كه در قسمت باال توضيح داده شد،  با توجه به نقش مهم اسفنج

منظور استقرار الرو آنها، منجر به  هايي به كانتوان با احداث م مي
د ئها و ساير مواد زا فيلتر شدن آب محيط اطراف از كلني باكتري

ها نقش مهمي در بازچرخش  زيستي شد. عالوه بر اين، اسفنج
هاي مهم زيستي از جمله نيتروژن و اكسيژن دارند كه با به  چرخه

يل عمل چرخش در آوردن اكسيژن در محيط منجر به تسه
 Taylor etشوند ( هاي ابتدايي جانوري مي فتوسنتز در سايرگروه

al., 2007; Wulff, 2006; Kotpal, 1998 .(  
ي  ها، رشد و افزايش توده در اغلب موجودات از جمله اسفنج

ها با گذشت زمان  ي كلني اي ضروري است. اندازه زنده پديده
يش اندازه تحت )، كه اين افزاSebens, 1987يابد ( افزايش مي

تاثير عوامل طبيعي همانند: ميزان رقابت، دسترسي به مواد غذايي 
هاي  ي گونه ي زنده و مواد مغذي قرار دارد. رشد و تغييرات توده

) و Wilkinson and Vacelet, 1979ها، اعماق ( اسفنج در مكان
همچنين در فصول مختلف سال متغير است. تغييرات فصلي 

زودگذر دماي آب و غذاي در دسترس موجود  وابسته به تغييرات
  ).Duckworth and Battershill, 2001در ستون آب است (

ها از هاي آبي، آن بوم ها در زيست با وجود تنوع زياد اسفنج
شوند و مطالعات  ي دريايي محسوب مي منابع عظيم ناشناخته

چنداني در مورد آنها در سواحل خليج فارس صورت نگرفته 
  ). Joens, 1986; Foad Ahmad, 2002  ;1385دقي، است (صا

ها،  ي شناسايي اسفنج با توجه به عدم اطالعات كافي در زمينه
هاي مصنوعي و در سواحل  بخصوص در مناطق احداث سازه

گردد.  شمالي خليج فارس، لزوم تحقيق در اين زمينه آشكار مي
اي ه طور كلي بيشتر مطالعات انجام شده در مناطق سازه به

مصنوعي به مراحل ابتدايي تشكيل كلني مربوط بوده و مطالعات 
جامعي بر روي ساختار اجتماعات جانداراني كه چند سال پس از 

  اند، صورت نگرفته است. ها بر روي آنها مستقر شده احداث سازه
ها هاي اسفنج با توجه به عدم حضور آن وجود و گسترش گونه

ها با در منطقه و همكاري آنهاي مصنوعي  قبل از احداث سازه
هاي كوچك و  هاي جانوري منجر به ايجاد زيستگاه ساير گروه

بزرگ براي محافظت از ساير جانداران در برابر شكارچيان 
)Taylor et al., 2007; Webster et al., 2004; Wulff, 2006; 

Kotpal, 1998 فراهم نمودن غذا (به صورت مستقيم يا غير ،(
ها و در نهايت باعث افزايش توليد ثانويه در آن مستقيم) براي

ي حاضر نيز  گردد. در مطالعه چرخه ي زيستي جانوري مي
هاي مختلف اسفنج نزديك به  ي زنده در گونه تغييرات ميزان توده

هاي مصنوعي، در مدت زمان يك  يك دهه پس از احداث سازه
ها  سازهسال، مورد بررسي قرار گرفت. با توجه به نقش مهم اين 

در تقويت و باال بردن ميزان توليد و بهبود كيفيت آب به لحاظ 
سكني گزيدن جانداران صافي خوار، منجر به فراهم آوردن شرايط 
مساعدي براي رشد و نمو الرو ماهيان مختلف در منطقه شده 

هاي جانوري مستقر  است كه با برآورد ميزان توليد در ساير گروه
ي عملكرد مثبت  زندگان امكان بررسي نحوهها، به سا بر روي سازه

  شود. ها جهت دستيابي به هدف استقرار داده مي و منفي زيستگاه

  هامواد و روش. 2

اين بررسي در سواحل بحركان (استان خوزستان) واقع در 
صورت فصلي و در آخرين ماه هر  شمال غربي خليج فارس به

هاي ها طي سال سازههاي مصنوعي انجام شد.  فصل استقرار سازه
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متري بر روي بسترهاي گلي و شني  12در عمق  1383و  1382
ها از بتن  ي موجود در اين زيستگاه ها احداث شدند. جنس سازه

در نظر گرفته شد. در ساخت اين بسترها از دو نوع  3m1به ابعاد 
چهار  استفاده گرديد. مجموعاً  Reef ballو Fish havenسازه 

طقه جهت مطالعه در نظر گرفته شد كه سه ايستگاه ايستگاه در من
هاي جديدتر) (سازه 1383هاي احداث شده در سال  واقع در سازه

در  Dو همچنين ايستگاه  B, A C ,هاي كه شامل ايستگاه
تر) انتخاب شد. موقعيت  هاي قديمي (سازه 1382هاي سال  سازه

و  1عه در (شكل ي مورد مطال ها در منطقه ها و انواع سازه ايستگاه
  اند. ) نشان داده شده1 جدول

  هاي مورد مطالعه هاي موجود در ايستگاه انواع سازه ويژگي -1 جدول
  وع سازهن ايستگاه

A Fish haven 
B Reef ball 
C Reef ball and Fish haven 
 مواد از رده خارج + old( RB & FH(قديم

 
هاي مصنوعي ايجاد شده در سواحل  ها در زيستگاه موقعيت ايستگاه -1 شكل

  خوزستان (بحركان)

منظور بررسي اجتماعات كفزي نشست كرده بر روي  به
صورت فصلي با روش بررسي  برداري به نمونه هاي مصنوعي، سازه

در محل استقرار، توسط دو غواص از سه وجه شمالي، شرقي و 
راي انجام عمليات ميداني پس از تعيين ها انجام شد. ب غربي سازه

ها  ، نمونهGPSها توسط دستگاه  موقعيت و شناسايي دقيق ايستگاه
با كمك كاردك  cm25×25 ي كوادرات  توسط غواص در محدوده
هاي نايلوني  ها خراشيده و به درون كيسه و چكش از سطح سازه

ي ها هاي موجود در بسته حاوي بر چسب انتقال يافتند. نمونه
نايلوني پس از انتقال شناور به بخش ساحلي در ظروف مخصوص 

 % قرار داده شدند. 90بر چسب زده شده حاوي الكل اتيليك 
و شوري   (C°)در هر ايستگاه به كمك دستگاه پرتابل، دما

(ppt) گيري و ثبت گرديد.  ها اندازه در هر يك از فصول و ايستگاه
هاي اسفنج و  دقيق گونهمنظور شناسايي  در آزمايشگاه نيز به

ي ساختار اسكلتي (اسپيكول) از هر نمونه برش نازكي  مشاهده
تهيه و به آن چند قطره اسيد نيتريك اضافه گرديد. اين مرحله تا 

 ,Chanas and Pawlikزمان هضم كامل مواد آلي ادامه داشت (

 ,Sterrerهاي شناسايي موجود ( ). پس از آن توسط كليد1995

1985; Jones, 1986; Hooper, 2000ي ) دو گونه Haliclona 

simulans   وHaliclona oculata .شناسايي شدند  

 ي ميزان توليد ثانويه محاسبه .1- 2

ها از روش  ي ميزان توليد ثانويه در اسفنج منظور محاسبه به
Barthel  )1988 و (Melao  وRocha )1999 استفاده شد. بر (

ي زنده بر حسب وزن عاري از  دهاساس اين روش، ميزان تو
ي كوادرات در  هاي مختلف اسفنج در محدوده خاكستر در گونه

ها ميزان ترين آن هر فصل محاسبه و از تفاضل بيشترين و كم
گردد. همچنين ميانگين توليد ساالنه  ها محاسبه مي توليد در اسفنج
  .) در هر گونه محاسبه شدP/B( ي زنده نسبت به ميانگين توده

تر و خارج شدن آب اضافي در   ي وزن منظور محاسبه به
دقيقه در كاغذ خشك كن قرار داده  5مدت  ها به ها نيز، گونه نمونه

 60شدند و پس از آن براي تعيين وزن خشك از آون در دماي
ساعت استفاده شد. براي تعيين  46مدت  ي سانتيگراد بهدرجه

ي سانتيگراد  درجه 550يها در دما وزن عاري از خاكستر نيز نمونه
ي بعد پس از  ساعت در كوره قرار گرفتند. در مرحله 4مدت  به

ها با استفاده از ترازوي ها در ديسيكاتور، آن قرار دادن نمونه
گرم توزين شدند  001/0با دقت  MDS14000ديجيتال مدل 

)Melao and Rocha, 1999.(  

  آناليزهاي آماري .2- 2

طرفه براي  آماري از آناليز واريانس يكبراي انجام محاسبات 
ها و فصول  ي زنده در بين ايستگاه بررسي اختالف ميانگين توده

همچنين براي مشخص شدن ارتباط ميزان  مختلف استفاده شد.
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ها با عوامل محيطي آب (دما و شوري) نيز  ي زنده در اسفنج توده
استفاده از  ها با ي آزمون از آزمون همبستگي استفاده گرديد. كليه

ي  انجام و نمودارها توسط برنامه SPSS 11.5 ي نرم افزاري برنامه
Excell 2003 .تهيه گرديد 

 . نتايج3

 H. simulans ي ميزان توليد در گونه محاسبه .1- 3

 .H) در گونه g/m2ي زنده ( روند تغييرات ميانگين ميزان توده

simulans برداري مورد  هاي مختلف نمونه در فصول و ايستگاه
). طبق نتايج مشاهده شده، 3و 2هاي  بررسي قرار گرفت (شكل

زمستان و  ) در فصلg/m2ي زنده ( بيشترين ميزان ميانگين توده
ترين ميزان، در فصل تابستان ثبت شد. همچنين نتايج حاصل  كم

هاي مختلف  هي زنده در بين ايستگا از ميانگين ميزان توده
ترين ميزان را  و كم Bبرداري، بيشترين ميزان را در ايستگاه  نمونه

  نشان داد. Dدر ايستگاه 

 
ي زنده برحسب وزن عاري از خاكستر  روند تغييرات ميانگين توده - 2شكل 

)g/m2 در گونه (H. simulans  سالمختلف در فصول  

  
ي زنده برحسب وزن عاري از خاكستر  روند تغييرات ميانگين توده - 3شكل 

)g/m2 در گونه (H. simulans ها در ايستگاه  

ين ميزان  مترك ،شود مشاهده مي 2گونه كه در جدول  همان
و بيشترين  g/m2 85/4 ي زنده در فصول مختلف برابر با توده

برآورد  گزارش شد. نتايج حاصل از g/m286/11 ميزان برابر با 
برداري نيز برابر با  ميانگين توليد فصلي در فصول مختلف نمونه

gAFDWm-2yr-1 01/7  ثبت گرديد. همچنين نتايج حاصل از
ترتيب  ) بهP/Bهاي مختلف و نسبت ( ميانگين توليد در ايستگاه

  محاسبه شد. 88/0و  gAFDWm-2yr-1 09/12 برابر با

ها و  در ايستگاه H. simulansنتايج حاصل از بر آورد ميزان توليد گونه  - 2 جدول
  فصول مختلف سال

H. simulans گونه  
 

 پارامتر
  توليد

gAFDWm-2yr-1 
ي زنده  حداكثر توده

)g/m2( 
ي  حداقل توده

 )g/m2زنده (
 ميانگين توليد فصلي 85/4 86/11 01/7
 ها ايستگاهميانگين توليد در 43/1 52/13 09/12
88/0     P/B 

  H. oculata  محاسبه ميزان توليد در گونه. 2- 3

در  )g/m2ي زنده ( نتايج حاصل از روند تغييرات ميزان توده
بيشترين ميزان  H. oculata  گونه هاي موجود در برداري نمونه

ترين  ) را در فصل زمستان و كمg/m2ي زنده ( روند تغييرات توده
). همچنين گزارشات 4بهار نشان داد (شكل ميزان را در فصل 

) در g/m2ي زنده ( ثبت شده از ميزان روند تغييرات توده
تري  هاي مختلف حاكي از وجود اين گونه به ميزان كم ايستگاه

  ).5برداري بود (شكل  ها در تمام فصول نمونه نسبت به ساير گونه

  
زن عاري از خاكستر ي زنده بر حسب و روند تغييرات ميانگين توده - 4 شكل

)g/m2 در گونه (H. oculata  سالمختلف در فصول  

ترين ميزان  شود كم مشاهده مي 3گونه كه در جدول  همان
و بيشترين  g/m296/19 ي زنده در فصول مختلف برابر با  توده
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گزارش شد. نتايج حاصل از برآورد  g/m235/27 ميزان برابر با 
 برداري نيز برابر با لف نمونهميانگين توليد فصلي در فصول مخت

gAFDWm-2yr-1 39/7  ثبت گرديد. همچنين نتايج حاصل از
ترتيب  ) بهP/Bهاي مختلف و نسبت ( ميانگين توليد در ايستگاه

  محاسبه شد. 30/0و gAFDWm-2yr-147/6 برابر با 

  H. oculataدر گونه  ها و فصول مختلف سال تخمين ميزان توليد در ايستگاه -3جدول
H. oculata گونه  

 
 پارامتر

  توليد
  gAFDWm-2yr-1 

ي  حداكثر توده
 )g/m2زنده (

ي  حداقل توده
 )g/m2زنده (

 ميانگين توليد فصلي 96/19 35/27 39/7
 ها ميانگين توليد درايستگاه 22/29 69/35 47/6

30/0     P/B 

  
ي زنده بر حسب وزن عاري از خاكستر  روند تغييرات ميانگين توده - 5شكل 

)g/m2 در گونه (H. oculata ها  در ايستگاه  

  پارامترهاي فيزيكو شيميايي آب. 3- 3

گيري پارامترهاي فيزيكو شيميايي آب  نتايج حاصل از اندازه
) در g/m2ي زنده ( همراه ميزان توده به(ppt)) و شوري   (C°)دما(

نشان  4برداري در جدول  دو گونه در فصول مختلف نمونهاين 
  داده شده است.

نتايج حاصل از تغييرات پارامترهاي فيزيكوشيميايي آب به همراه ميزان  - 4 جدول
 و H. simulans  (ي) در گونهmean±SD( ) در فصول مختلف سالg/m2ي زنده ( توده

H. oculata(  
  فصل

 زمستان پاييز تابستان بهار پارامتر 

 51/30±45/1 47/31±49/1 07/17±13/1 37/18±11/1 (C°) دما
 80/37±005/0 43/40±001/0 79/45±005/0 93/42±005/0 (ppt) شوري

 .Hدر)g/m2ي زنده (توده
simulans 

11/5 ± 43/1  8/4 ± 005/1  2/10 ± 68/1  99/11 ± 86/0  

 .Hدر)g/m2ي زنده (توده

oculata 
11/10 ± 77/1  99/26 ± 80/1  11/28 ± 49/1  99/32 ± 31/2  

عنوان دو عامل مهم و تاثيرگذار بر تنوع  دما و شوري به
گيري شد. بررسي  برداري اندازه ها، در تمام فصول نمونه اسفنج

قابل توجهي  كه تفاوت دمايي نسبتاً تغييرات دماي آب نشان داد
 ^07/17) با ميانگين دماي 1388بين سردترين فصل سال (پاييز 

) با ميانگين دماي 1388(تابستان  ترين فصل سال گراد وگرم سانتي
گراد وجود دارد. سنجش شوري آب منطقه نشان سانتي ^47/31

 % وppt  8/37ترين ميزان شوري به فصل بهار با داد، كه كم

   % تعلق دارد.ppt79/45 بيشترين ميزان آن در فصل پاييز با 
ي زنده  با ميزان توده شوري و ارتباط بين عوامل محيطي دما

)g/m2بستگي مورد سنجش قرار گرفت.  ها با آزمون هم ) اسفنج
ها با  ) در اسفنجg/m2ي زنده ( نتايج مشخص كرد كه ميزان توده

) و ميزان توده p<0.05ي ( دار ي مثبت و معني شوري داراي رابطه
ي معكوسي را نشان داد، به  ها با دما رابطه ) اسفنجg/m2ي ( زنده
ي زنده و  اي كه افزايش دما منجر به كاهش ميزان توده گونه

ي موجود  ي زنده در دو گونه كاهش دما باعث افزايش ميزان توده
نسبت به دو عامل  7و  6هاي  در شكلشده است. اين تغييرات 

ج حاصل از آناليز محيطي دما و شوري نشان داده شده است. نتاي
ي زنده  داري را در بين ميزان توده آماري نيز اختالف آماري معني

)g/m2 در گونه (H. simulans برداري  را در فصول مختلف نمونه
  نشان نداد.

 
ها و  در دما H. oculata  ي) گونهg/m2ي زنده ( ميزان تغييرات توده -6 شكل
 برداري هاي مختلف نمونه شوري

ايج حاصل از اختالفات دما و شوري آب در فصول برآورد نت
نشان داده شده است. در  6در شكل  H. oculataمختلف گونه 

با كاهش دما در فصول  H. simulansاين گونه نيز مشابه با گونه 
) نسبت به g/m2ي زنده ( سرد سال (زمستان و پاييز)، ميزان توده

). 7است (شكل  فصول گرم سال (بهار و تابستان) افزايش يافته
داري بين ميزان  آماري معني طبق نتايج آماري محاسبه شد، افزايش
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در فصول مختلف  H. oculata) درگونه g/m2ي زنده ( توده
  برداري گزارش نشد.  نمونه

  
ها و  در دما H. simulans يگونه )g/m2ي زنده ( ميزان تغييرات توده -7شكل
  برداري هاي مختلف نمونه شوري

 گيريهنتيجبحث و . 4

ي زنده  ها از لحاظ ميزان توده با توجه به اهميت نقش اسفنج
هاي نواحي ساحلي و كمبود اطالعات موجود در  بوم در زيست

ي زنده در دو  ي تغييرات توده ي حاضر در زمينه اين زمينه، مطالعه
ي مختلف اسفنج در فصول مختلف سال مورد بررسي قرار  گونه

 Rochaو  Melaoت انجام شده توسط طي مطالعا .گرفت
هاي آب شيرين رده  از اسفنج .Metania spي  )، در گونه1999(

Demospongiae ي حاصل پس  مشخص گرديد كه بيشترين ماده
ها، سيليكات است، كه ميزان اين عنصر  از سوزاندن بافت اسفنج

ي توليد در اين گروه از جانداران مورد سنجش قرار  در محاسبه
ي حيات جانداران بر  گيرد. سيليس نقش اساسي را در چرخه مي

به سيليس در ها براي رشد خود نياز  مثال اسفنج  عهده دارد. براي
هايي كه توسط سيليس اشباع شده  هاي آبي دارند و آب محيط

هاي اسفنج فراهم  باشد، بهترين شرايط را براي رشد گونه
خصوص  سازد. توانايي استخراج ميزان سيليس در آب دريا به مي

،  در نهايت منجر به كاهش  Demospongiae  هاي رده در اسفنج
كنترل آن در آب دريا شده و  ميزان سيليس و در نتيجه باعث

 Petersonشوند.  بدين طريق مانع از شكوفايي جلبكي در دريا مي
كنند كه افزايش شكوفايي جلبكي،  ) بيان مي2006و همكاران (

دهد. در  ها رخ مي ي افزايش تلفات زياد اسفنج در نتيجه احتماالً
پ ها و در نتيجه پم ها توسط اسفنج واقع برداشت فيتوپالنكتون

گردد.  كردن آنها، منجر به كنترل جمعيت فيتوپالنكتوني مي
هاي اسفنج  هايي براي استقرار الرو گونه بنابراين احداث مكان

عالوه بر افزايش ميزان توليد ثانويه منجر به كنترل جمعيت 
 شود. هاي آبي مي ها در محيطها و مانع از ازدياد آن فيتوپالنكتون

ود بودن اطالعات موجود در طوركلي با توجه به محد به
هاي مختلف اسفنج و همچنين  ي ميزان توليد ثانويه در گونه زمينه

ها در فصول  با توجه به اينكه عوامل متعددي در ميزان رشد گونه
ها با ساير  ي داده مختلف سال تاثيرگذار هستند، امكان مقايسه

بوط به ها فراهم نبود. تنها گزارشات موجود در اين زمينه مر گونه
هاي  اي از اسفنج در گونه )Barthel )1988مقاالت 

بود كه  Demospongiaeي از رده  Halichondria paniceaدريايي
با توجه به متفاوت بودن مناطق مورد مطالعه، امكان مقايسه 

هاي موجود با گزارش مربوطه وجود نداشت. اما در مجموع  داده
يد در فصول مختلف سال و با توجه به افزايش ميزان ميانگين تول

ي  ) در اين دو گونه نسبت به گونهP/Bهمچنين افزايش نسبت (
امكان دارد،  2، با توجه به شكل Barthelگزارش شده توسط 

ي زنده بر حسب وزن عاري از  روند تغييرات ميانگين توده
در فصول سال، محيط  H. simulans) در گونه g/m2خاكستر (

  هاي اسفنج فراهم كرده باشد. الرو گونهمناسبي را براي سكونت 
) به عوامل مختلفي وابسته است كه يكي از اين P/Bنسبت (

هاي مختلف جانوري است  عوامل، نسبت رشد پايين در گروه
)Kennish, 1994ي  ). اين نسبت براي موجوداتي كه چرخه

بيشتر است. بنابراين  تر است غالباً ها يك سال و يا كمزندگي آن
) در P/Bرسد كه ميزان توليد و نسبت ( نظر مي طبيعي به كامالً

 )1380(ماكروبنتوزهاي خورموسي كه توسط نبوي و همكاران 
ي زندگي آنها،  گزارش شده است، با توجه به محدود بودن دوره

 تواند در بقا و تغييرات محدود در دماي آب مي بيشتر باشد.

 ,Battershill and Pageهاي اسفنج تأثيرگذار باشد ( پايداري گونه

و همكاران  Barthelطبق تحقيقات انجام گرفته توسط . )1996
ها  ، آزادسازي الرو اسفنج)2007(و همكاران Riesgo  و )1991(

دماي آب منطقه است.  در زمان توليد مثل وابسته به زيستگاه و
در گزارشات خود بيان كردند كه دما عامل اصلي  هاهمچنين آن

ي اسفنج هاي بالغ در زمان توليد توده زنده و اندازهكاهش ميزان 
مثل است. بنابراين، تغيير فصول به خصوص تغيير در درجه 

ها داشته  تواند اثرات چشمگيري بر جوامع اسفنج حرارت آب مي
ي گرمسيري واقع  باشد. با توجه به اينكه خليج فارس در منطقه

دماي منطقه  رسد كه كاهش نظر مي به 4شده است، طبق جدول 
در فصول سرد سال شرايط مطلوب تري را براي رشد و افزايش 

  ي جانوري فراهم نموده باشد. ي اين شاخه ي زنده ميزان توده
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هاي جزرومدي و مقادير ورودي آب  تغيير فصول با جريان
تواند سبب بروز نوسانات شوري در يك منطقه شود  شيرين مي

(Kanaya and Kikuchi, 2008)هاي  رات شوري درآب. تغيي
ساحلي داراي دامنه وسيعي است و مقاديرآن به محل، عمق ، 

 ,.Vizakat et al(هاي جزر و مدي بستگي دارد  فصل و جريان

هاي مناطق گرمسيري، شوري تاثير مثبتي در توليد  در آب ).1991
ي كنوني  ي تغييرات شوري در مطالعه جوامع كفزي دارد. دامنه

كيلوگرم بوده است. از آنجايي كه تفاوت  گرم در 8/37-79/45
در ميزان شوري به تغييرات دماي ساالنه و سرعت تبخير بستگي 

رسد تغيير در مقادير شوري، متاثر از شرايط جوي  نظر مي دارد، به
  منطقه باشد.

 سپاسگزاري. 5

پروري جنوب كشور كه  در پايان از مركز تحقيقات و آبزي
اين پروژه را به عهده داشته و از  برداري ي مراحل نمونه كليه

آزمايشگاه بخش بيولوژي دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر 
و همچنين آزمايشگاه بخش اكولوژي مركز تحقيقات كمال تشكر 
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