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  چكيده
شناختي توليد مثل  ي زيست اند. بنابراين، مطالعه ترين منابع در توليدات طبيعي دريا شناخته شده ز مهمها يكي ا اسفنج

هاي آبي، امري ضروري است. با وجود گسترش  سامانه منظور محافظت و مديريت اين جانداران در بوم در آنها به
ها محدود  و توليدمثل در اجتماعات اسفنج ي ساختمان داخلي زيستي شناسي، اطالعات موجود در زمينه دانش زيست

، در مدت Dysidea fragilisها با نام علمي  اي از اسفنج شناختي در گونه است. اين مطالعه با هدف بررسي زيست
هاي  ي استقرار سازه متري از منطقه 12برداري توسط عمليات غواصي در عمق  نمونه سال انجام شد. زمان يك

% 96 ها در ابتدا در متانول ان واقع در شمال غربي خليج فارس صورت گرفت. نمونهمصنوعي در سواحل بحرك
شناسي نيز  منظور مطالعات بافت % قرار داده شدند. به70 داري و پس از جداسازي و شناسايي در الكل اتانول نگه
تناوب از مراحل الكل و گزيلول گيري شده و به  ي آب ها وارد مرحله ها تهيه و نمونه از نمونه 3m1هايي به ابعاد  برش

 5هايي به ضخامت  گيري شدند و سپس توسط دستگاه ميكروتوم برش عبور داده شدند. سپس توسط پارافين قالب
فوشين استفاده شد. نتايج حاصل  - آميزي از روش هماتوكسيلين منظور رنگ ها تهيه گرديد. در نهايت بهميكرون از آن

عنوان عامل مهم و موثر در توليدمثل  نشان داد، كه دما به Dysidea fragilisي  ي گونهشناسي بر رو از مطالعات بافت
ها در فصول سرد سال در اطراف اسپانگوسل  ها مشابه اووسيت شود. اسپرماتوسيست افراد اين گونه محسوب مي

ر اواخر فصل پاييز و (تخمك) د گيري كردند. رسيدگي كامل اوژنوس ها) شروع به شكل ي كانال آب دراسفنج (حفره
هاي اسپرم) در فصل  ها (سلول و حداكثر اندازه در اسپرماتوسيست µm 11/8±24/18ها به ابعادحداكثر اندازه در آن

 ثبت گرديد. µm05/0±302/75ي جنين  و همچنين اندازه µm11/5±47/8پاييز به ابعاد 
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  .، خليج فارسDysidea fragilis  هاي توليدمثلي، شناسي، سلول اسفنج، بافت :كلمات كليدي
   

  مقدمه. 1

شوند، كه  ترين جانوران آبزي محسوب مي ها يكي از مهم اسفنج
عمق ساحلي  هاي كم هاي آبي، از آب اي وسيع از محيط در محدوده

 ,Bergquistاند ( ي بسيار عميق گسترش يافته تا نواحي عميق منطقه

صورت  ه بهها ك ). با توجه به نوع تغذيه در اسفنج1978
ها نقش مهمي را در بهبود كيفيت شود، آن خواري انجام مي صافي

  كنند. هاي آبي ايفا مي بوم آب محيط اطراف خود در زيست
هاي سخت با دارا بودن سطوح  اي و زيستگاه سواحل صخره

مستحكم و پايدار مكان مساعدي براي رشد الرو موجوداتي نظير 
با توجه به اينكه غالب سواحل شوند.  هاي اسفنج محسوب مي كلني

استان خوزستان از نوع گلي هستند، اداره شيالت خوزستان طي 
هاي مصنوعي  عنوان زيستگاه اي را به منطقه 1383و  1382هاي  سال

ها در تقويت و باال بردن  در دريا ايجاد نمود، كه در نهايت اين سازه
جانداران ميزان توليد و بهبود كيفيت آب به لحاظ سكني گزيدن 

هاي اسفنج و افزايش ميزان پناهگاه براي ساير  خوار نظير گونه صافي
جانداران منجر به فراهم شدن شرايط رشد و نمو الرو ماهيان 

 شوند. مختلف موجود در منطقه مي
طوركلي، اطالعات كمي راجع به عواملي كه در توليد مثل  به
)، تنظيم Fell, 1974ها تأثيرگذارهستند، در دسترس است ( اسفنج

ها به عوامل طبيعي محيطي وابسته است،  زمان توليد مثل در اسفنج
 ;Simpson, 1980برخي از اين عوامل شامل: دماي آب (

Fromont, 1994; Witte et al., 1994; Fell, 1995; Corriero et 

al., 1996; Ereskovsky, 2000; Mercurio and Corrieo, 2007 (
) ميزان Simpson, 1980; Witte et al., 1994غذاي در دسترس (

 ,Simpsonنفوذ نور و تغيير و تحول در وضعيت ماه قمري (

1980; Fromont, 1994; Usher et al., 2004،ترين  كه مهم ) است
اين ميان، تغييرات دماي آب شناخته شده است  در عامل تأثيرگذار

)Kinne, 1970.( 
زي در  ان كفگمهررين بيت ها يكي از مهم با وجود اينكه اسفنج

هاي  روند و بخش عظيمي از توده شمار مي هاي آبزي به محيط
اند، از منابع عظيم  خود اختصاص داده هاي آبي را به ي محيط زنده

شوند و مطالعات چنداني در مورد  ي دريايي محسوب مي ناشناخته
شناسي و آناتومي صورت  ي بافت خصوص در زمينه ها بهآن

 ).Hooper, 2000( نگرفته است

عالوه براين لزوم شناخت هر چه بيشتر اعضاي اين شاخه به 
دهد كه اين گروه را از جوانب مختلفي  محققين اين امكان را مي

  مورد بررسي قرار دهند.
ترين منابع در توليدات طبيعي دريا  ها يكي از با ارزش اسفنج

جديد مند هستند كه داروهاي  شوند. محققين عالقه محسوب مي
ها توليد كنند  ي اسفنج واسطه ضد سرطان و ضد قارچي را به

)Taylor et al., 2007 براي مثال در ونيز ايتاليا تركيبات ،(
آوري شده است كه داراي  جمع D. fragilisاستروييدي از اسفنج 

خواص سيتوتوكسيك در برابر دو رده سلول توموري در محيط 
)، كه اين هدف با شناخت Aiello et al., 1995آزمايشگاه هستند (

شناختي توليد  ي زيست هر چه بيشتر اعضاي اين شاخه و مطالعه
 پذير است. مثل و شرايط مناسب براي كشت اين گونه امكان

با توجه به موارد فوق و عدم وجود اطالعات كافي در  
هاي اسفنج در  ي شرايط مطلوب براي استقرار و كشت گونه زمينه

گردد. اين  م تحقيق در اين زمينه آشكار ميخليج فارس، لزو
هاي خليج فارس با هدف بررسي  پژوهش براي اولين بار در آب

متعلق به  Dysidea fragilisشناختي و هيستولوژيك گونه  زيست
ها در سواحل  كه پس از استقرار سازه Dysideidaeخانواده 

ت. اند، صورت گرفته اس بحركان به ميزان فراواني مشاهده شده
ي روند توليدمثل در  هدف اصلي اين پژوهش بررسي و مطالعه

طور كلي بررسي  فصول مختلف سال در اين گونه بوده است. به
هاي مختلف جانوري منجر به كنترل  تغييرات توليدمثلي در گونه

عبارت ديگر  شود. به هاي آبي مي  سامانه ها در بومجمعيت آن
گامت، الرو و جنين) در ي  بررسي الگوهاي توليدمثل (مطالعه

هاي مختلف جانوري و كسب اطالعات و بهترين شرايط  گونه
ها و همچنين شناخت  مطلوب براي رشد و افزايش الرو در گونه

ها  ها نقش مهمي را در كنترل و مديريت زيستگاههر چه بيشتر آن
  ).Whalan et al., 2005دارد (

  هامواد و روش. 2

هاي مصنوعي در  استقرار سازه ي ي حاضر در منطقه مطالعه
سواحل بحركان واقع در استان خوزستان انجام شد. استقرار 

در اين منطقه بر روي بستري  1383و  1382 هاي ها طي سال سازه
ها از دو نوع از جنس گل و شن صورت گرفت و در ساخت آن
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استفاده گرديد، كه جنس همگي  Reef ballو  Fish havenي  سازه
چهار  در نظر گرفته شد. مجموعاً 3m1تن و به ابعاد ها از بآن

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

در  Dو همچنين ايستگاه  A ،B ،Cهاي  كه شامل ايستگاه
ب شد. موقعيت تر) انتخا هاي قديمي (سازه 1382هاي سال  سازه

و  1 ي مورد مطالعه در شكل ها در منطقه انواع سازه و ها ايستگاه
  نشان داده شده است. 1 جدول

  هاي مورد مطالعه هاي موجود در ايستگاه ويژگي انواع سازه :1 جدول
  نوع سازه ايستگاه

A Fish haven 
B Reef ball 
C Reef ball and Fish haven 

+ old( RB & FH( قديم مواد از رده خارج   

  
هاي مصنوعي ايجاد شده در سواحل  ها در زيستگاه : موقعيت ايستگاه1شكل 

  خوزستان (بحركان)

صورت فصلي، با كمك شناور اختر توسط  برداري به نمونه
پروري جنوب كشور انجام شد. براي انجام  مركز تحقيقات آبزي

قيق عمليات ميداني نيز پس از تعيين موقعيت و شناسايي د
ي كاردك و  وسيله ها به ، نمونهGPSها توسط دستگاه  ايستگاه

ها جداسازي و پس از آن به بخش ساحلي  چكش از سطح سازه
منتقل شدند و به ظروف مخصوص برچسب زده شده انتقال 

% و پس از آن از الكل 96ها از متانول  منظور تثبيت گونه يافتند. به
هاي  ي شاخص گاه نيز كليهاستفاده شد. در هر ايست ٪70اتانول 

شيميايي آب شامل دما و شوري توسط دستگاه قابل  - فيزيكي
شناسي  گيري و ثبت گرديد. در آزمايشگاه بافت حمل اندازه

ها از  براي شناسايي نمونه دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر،
 ;Jones, 1986; Hooper, 2000كتب و كليدهاي شناسايي معتبر (

(Sterrer, 1985 و ) مقاالت علمي نظيرCompos et al., 2007; 
Graham Ackers and Moss, 2007  (Van Soest, 2009;ستفاده ا

، )1978( Bergquistو  )2008(و همكاران Abdo شد. طبق روش 
ها  شناسي از سطوح مختلف اسفنج براي انجام مطالعات بافت

ر ها جداسازي شد كه د صورت تصادفي از نمونه قطعاتي به
صورت تصادفي از  به 3m1ي حاضر قطعاتي به ضخامت  مطالعه

ي  ها تهيه گرديد و سپس كليه قسمت بااليي، وسط و پاييني نمونه
شود بر  ها اشاره مي شناسي كه در قسمت زير به آن مراحل بافت

 Whalan et al., 2005; Mercurio andگونه انجام شد ( روي اين

Corrieo, 2007; Abdo et al., 2008ها وارد  ). در ابتدا نمونه
 80ساعت، اتانول  2درجه  70گيري شده (اتانول  ي آب مرحله
 2درجه  100ساعت، اتانول  2درجه  90ساعت، اتانول  2درجه 

ساعت) و پس از آن با استفاده از  2درجه  100ساعت، اتانول 
) Leicaگيري شدند. سپس توسط دستگاه ميكروتوم ( پارافين قالب

 Whalan etها تهيه گرديد (ميكرون از آن 5ضخامت  ي بههاي برش

al., 2005; Mercurio and Corrieo, 2007; Mackie and Singla, 

ها از چندين روش مختلف  آميزي نمونه منظور رنگ ). به1983
 ;Abdo et al., 2008; Whalan et al., 2005استفاده شد (

Mercurio et al., 2007; Rutzler, 2003 در نهايت روش ) كه
كه اين روش  طوري فوشين بكار برده شد. به - هماتوكسيلين

ها از خود نشان داد. پس از  بهترين نتيجه را در ميان ساير روش
هاي مورد مطالعه در  ي نمونه شناسي، از كليه انجام مطالعات بافت

فصول مختلف در زير ميكروسكوپ با استفاده از دوربين ديجيتال 
)Sony Dsc-W230برداري شد. براي انجام مطالعات  ) عكس

ها  منظور بررسي سطوح (بااليي، وسط و پاييني) نمونه آماري و به
هاي توليدمثلي، از آناليز  از لحاظ وجود و يا عدم وجود سلول

 10طرفه استفاده شد كه در مجموع در هر فصل  واريانس يك
در گونه كه  ها جداسازي و همان نمونه از سطوح مختلف سازه

صورت  قسمت باال اشاره شد از هر نمونه سه برش بافتي به
الم تهيه گرديد.  3تصادفي انتخاب شد و در نهايت از هر كدام 

هاي نر و ماده و همچنين تعداد جنين و الرو و  تعداد گامت
 UTHSCA Imageي هر كدام از آنها نيز توسط نرم افزار  اندازه

tool ار گرفت.دقت مورد بررسي و شمارش قر به  



 )(Poriferaها  فنجاس ي ، از شاخهDysidea fragilisي  هاي توليد مثلي در گونه شناسي برخي شاخص درخشش و همكاران / بررسي بافت

88 

  جاينت .3

ها، نرم، كشسان و فاقد  طور كلي سطح اين گونه از اسفنج به
صورت متراكم و فشرده شده  ها بهاسپيكول بوده و بافت آن

هاي ظريف  مشاهده شد. سطح كلني نيز توسط برجستگي
شكلي احاطه شده بود. رنگ اعضاي اين گونه سفيد  اي ستاره

هاي  ها متفاوت و در ايستگاهي آن متمايل به خاكستري و اندازه
دست  متر به سانتي 15تر از  طور ميانگين كم مختلف اين منطقه به

همراه منافذ  به D. fragilisآمد. شكل ظاهري اعضاي گونه 
  نشان داده شده است. 2ورودي و خروجي آب در شكل 

 
 - همراه منافذ ورودي و خروجي آب به D. fragilisشكل ظاهري گونه  :2شكل 

a منفذ ورودي آب :b40نمايي : منفذ خروجي آب، ميزان بزرگ×  

ي  دهندهي ساختار كلي اعضاي اين گونه نشان مطالعه
هاي آب بود كه اين موضوع تاييدكننده ساختماني منسجم از كانال

هاست. در  نوع ساختمان لوكونوييد در اين گروه از اسفنج
يي از ساختمان ها هاي آب و بخش ساختمان داخلي منافذ و كانال

  نشان داده شده است.  3كلي اين گونه در شكل 
هاي توليدمثلي (اسپرماتوسيست،  ي سلول براي مشاهده

اووسيت و جنين)، اين اسفنج در مدت زمان چهار فصل 
برداري (بهار، تابستان، پاييز و زمستان) مورد بررسي و  نمونه

گونه هاي توليدمثلي در اين  مطالعه قرار گرفت. كه سلول
اختالفاتي را از لحاظ ميزان اندازه و تعداد در فصول مختلف سال 

هاي اسپرماتوسيست در فصول مختلف  از خود نشان دادند. سلول
نشان داده شده  4ها در شكل ي تكامل آن برداري و نحوه نمونه
 است.

  

  
اي : تارهb: كانال آب (اسپانگوسل)، D. fragilis .a  : ساختمان داخلي گونه3شكل 

 mm 02/0مقياس= - ×40نمايي بزرگ - : منافذ ورودي آب، ميزان cاسپونژين، 

  
. D. fragilisهاي اسپرماتوسيست در گونه  سلول مراحل مختلف تكامل :4شكل 

Aهاي اسپرماتوسيست در فصل تابستان ( : مراحل ابتدايي تشكيل سلولs =
توسيست در فصل هاي اسپرما : تراكم بيشتر سلولBهاي اسپرماتوسيست) سلول
- ×40نمايي هاي اسپرماتوسيست در فصل زمستان، ميزان بزرگ : سلولCپاييز. 

  mm  02/0مقياس=

هاي اسپرماتوسيست در ابتدا درون منافذ اسپانگوسل  سلول
گونه كه در شكل  كنند. همان شروع به رشد و افزايش تراكم مي

هاي اسپرماتوسيست در فصول سرد سال  شود سلول مشاهده مي
ي خود در درون فضاي  به بيشترين ميزان تراكم و اندازه

هاي اووسيت نيز  اند. اين موضوع در سلول اسپانگوسل رسيده
ي  شكل اووسيت در حفره هاي كروي مشاهده شد. در سلول
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 5ها در فصل پاييز در شكل همراه زوايد جانبي آن اسپانگوسل به
ها  ين در اين اسفنجي جن اند. حداكثر ميزان اندازه نشان داده شده

نشان داده شده است. شايان ذكر  6در فصل زمستان نيز در شكل 
  اند. هاي جنين فقط در فصل زمستان مشاهده شده است كه سلول

  
  

همراه  هاي كروي شكل اووسيت به ل هاي اووسيت. سلو : سلولo: 5شكل 
- ×40ينماي ، ميزان بزرگD. fragile  زوايد جانبي در فصل پاييز در گونه

  mm  02/0مقياس=

  
هاي بيضوي شكل جنين در فصل زمستان  ل هاي جنين. سلو : سلولj :6شكل 

  mm  02 /0مقياس= -×40نمايي ، ميزان بزرگD. fragilisدر گونه 

ترين  ي تغييرات دما در فصول مختلف سال نيز كم مطالعه
) و C °7/17± 13/0ميزان دما را در فصل پاييز با ميانگين دماي (

 ±49/0يشترين ميزان را در در فصل تابستان با ميانگين دماي (ب
C°47/31هاي توليد  ي بين دماي آب و سلول ) نشان داد. با مقايسه

مثلي مشخص شد كه با كاهش دماي آب در فصول سرد سال 

ها در بافت  ها و اسپرماتوسيست (پاييز و زمستان) رشد اووسيت
ت. اختالف اندازه در اسفنج به حداكثر ميزان خود رسيده اس

هاي توليد مثلي (اسپرماتوسيست، اووسيت و جنين) در  سلول
 ).2فصول مختلف سال نشان داده شده است (جدول 

  برداري : ميانگين قطر اسپرماتوسيست، اووسيت و جنين در فصول مختلف نمونه2جدول 
 فصل )µmاسپرماتوسيست ( )µmاووسيت (  )µm( جنين

 بهار         019/1±13/5 56/0±5/11 -
 تابستان        70/0±14/3 43/0±76/10 -
 پاييز        79/4±27/14 43/4±25/29 -

 زمستان        199/2±36/11 19/1±45/21 07/6±30/70
   

شود و طبق نتايج  گونه كه در جدول فوق مشاهده مي همان
گونه  شناسي در فصول مختلف سال، هيچ حاصل از مطالعات بافت

هاي جنين در بافت اسفنج در فصول گرم سال  اي از سلول ونهنم
(بهار و تابستان) مشاهده نشد. ميانگين تعداد (اسپرماتوسيست و 

 نشان داده شده است.  7اووسيت) با تغيير دماي آب نيز در شكل 

    
 .D ها (اسپرماتوسيت و اووسيت) در گونه  ميانگين تعداد گامت :7شكل 

fragilis برداري ختلف نمونهدر فصول م  

هاي  از نمودار نيز نشان داد كه تعداد سلول نتايج حاصل
هاي  ي فصول بيشتر از تعداد سلول اسپرماتوسيست در كليه

هاي  دست آمده، تعداد سلول اووسيت است. همچنين طبق نتايج به
اسپرماتوسيست و اووسيت در فصول پاييز و زمستان بيشتر از 

بستان) محاسبه شد. نتايج آماري فصول گرم سال (بهار و تا
محاسبه شده نشان داد كه بين سطوح (بااليي، وسط و پاييني) 

هاي  داري از لحاظ وجود سلول ها اختالف آماري معني اسفنج
  .<P)05/0توليدمثلي در هيچ يك از فصول مشاهده نشد (

  گيريجهيبحث و نت .4

نواحي هاي  سامانه ها در بوم با توجه به اهميت نقش اسفنج
ي بيولوژي و آناتومي  ساحلي و كمبود اطالعات موجود در زمينه
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ي بررسي  ي حاضر در زمينه هاي مختلف اسفنج، مطالعه گونه
در  D. fragilisهاي دريايي  اي از اسفنج شناسي بر روي گونه بافت

طور  شمال غربي خليج فارس (سواحل بحركان) انجام گرفت. به
ي  اطالعات موجود در زمينه كلي با توجه به محدود بودن

 Abdo et al., 2006; Mercurioهاي اسفنج ( شناسي گونه بافت

and Corrieo, 2007; Abdo et al., 2008خصوص عدم  ) و به
ي مطالعاتي  ، پيشينهD. fragilisاطالعات موجود در مورد گونه 

  هاي موجود با ساير گزارشات فراهم نبود. ي داده جهت مقايسه
هاي اسفنج در  ي زنده در گونه د و تغييرات تودهميزان رش 

فصول مختلف سال متغير است. تغييرات فصلي وابسته به 
باشد  تغييرات زودگذر دماي آب و غذاي در دسترس مي

)Duchworth and Battershill, 2001هاي انجام  ). طبق بررسي
هاي  هاي اسفنج درسازه شده ميزان بقاء و پايداري غالب گونه

 ساير فصول بوده است. از مطالعه در فصل زمستان بيشتر مورد

هاي سرد به چند طريق منجر به  افزايش ميزان  در مجموع، آب
رسد كاهش  نظر مي اند، به هاي اسفنج شده بقا و پايداري گونه

ها  هاي سرد منجر به كاهش استرس در اسفنج تنفس در آب
) Burlando et al., 1992; Cheshire et al., 1995گردد ( مي
تر رشد كرده  چنين پيناكودرم در اين آبها سريع هم

)Duckworth et al., 1997(  و رشد ميكروبي در ساختار بافتي
 Vacelet et al., 1994; Hummelدهد ( تر رخ مي ها كم اسفنج

et al., 1988 درنتيجه عفونت و بيماري كاهش يافته و در ،(
ها افزايش  زنده در گونهي  نهايت ميزان بقا و پايداري توده

مطالعات كشت و پرورش  يابد، به همين دليل غالباً مي
هاي مناطق سردسير  آب فصول سرد سال و در ها، در اسفنج

تغييرات  .)Duckworth and Battershill, 2003گيرد ( انجام مي
 استگزار  هاي توليدمثلي تاثير ي سلول فصلي در تعداد و اندازه

)Gilbert and Simpson, 1976كه خليج  ). با توجه به اين
هاي  ي گرمسيري واقع شده است، غالب گونه فارس در منطقه

كنند. بنابراين  اسفنج در فصول سرد سال توليدمثل مي
ي ساختار بافتي و به حداكثر رسيدن ميزان حجم و  مشاهده

ي زنده در اين گونه نشان داد كه فصول سرد سال بهترين  توده
ها فراهم كرده است. با توجه به  ي توليدمثل گونهشرايط را برا

اينكه حداقل ميزان دماي مشاهده شده در اين منطقه در فصل 
رسد كه  نظر مي پاييز محاسبه شد، بنابراين كامالً طبيعي به

هاي توليدمثلي اسپرماتوسيست و  حداكثر ميزان اندازه در سلول
  اووسيت در فصل پاييز گزارش شود.

 )2008(و همكاران  Abdoنجام گرفته توسط طي مطالعات ا
هاي دريايي مشخص  اي از اسفنج در شمال غربي استراليا در گونه

گونه،  ي زنده در افراد اين زمان با حداكثر ميزان توده شد كه هم
شوند. در  سازي مي ي رها ها آماده ها و اووسيت اسپرماتوسيست

در  D. faragilis  ي گونه اين مطالعه نيز، حداكثر ميزان اندازه
ي  زمان با به حداكثر رسيدن ميزان اندازه فصول سرد سال هم

ها بود.  ها در ساختمان بافتي نمونه ها و اووسيت اسپرماتوسيست
اي  ي گونه ي زنده در بررسي ميزان توده )Barthel )1988همچنين 
هاي دريايي در مناطق معتدله بيان نمود كه كاهش ميزان  از اسفنج

ي زنده در اين گونه، مقارن با زمان پس از توليدمثل و فساد  توده
هاي اسفنج تغيير كرده  جاندار بالغ است، در اين زمان شكل گونه

شود. در  ها كاسته ميآن ي زنده در و از ميزان اندازه و توده
ي مشاهده شده  ي زنده ي كنوني نيز بيشترين ميزان توده مطالعه

دست آمد كه در اين زمان جاندار  ان بهمقارن با فصل پاييز و زمست
رسد و با توجه به مطالعات  به حداكثر ميزان رشد خود مي

ها و  شناسي انجام شده مشخص شد كه اسپرماتوسيست بافت
ها در فصول سرد سال به بيشترين ميزان بلوغ خود  اووسيت
تدريج  اند و با اتمام فصل زمستان و با شروع فصل بهار به رسيده
ي زنده و در نهايت از تعداد و اندازه  ان تودهاز ميز

گيري كاسته شده  ميزان چشم ها به ها و اووسيت اسپرماتوسيست
  است.

نتايج حاصل از آناليز آماري نشان داد كه تفاوت آماري 
هاي توليدمثلي در  داري از لحاظ ميزان وجود و عدم سلول معني

 Abdoتوسط (هاي مختلف اسفنج وجود ندارد. اين نظريه  قسمت

et al., 2007ي  ) در دوگونهHaliclona simulans  وHaliclona 

oculata هاي دريايي تاييد شده است.  از اسفنج  
) مشخص شده Ilan, 1995طبق گزارشات انجام گرفته توسط (

ها، انواع مختلفي از  است كه در فصول توليدمثل جنسي در اسفنج
بقا و احتمال افزايش منظور افزايش  هاي توليدمثلي به حالت

كل، با توجه به اينكه در هر  گيرد. در ها صورت ميآن باروري در
هاي نر نيز  هاي ماده، گامت الم مورد مطالعه عالوه بر گامت

 .D توان به اين نتيجه دست يافت كه گونه  اند، مي مشاهده شده

faragilis  مشاهده  1گونه كه در جدول  هرمافروديت است. همان
تواند نشان  ها مي ها و الرو ي اووسيت د، اختالف اندازهشو مي

ي وجود مواد غذايي غني در الرو تشكيل شده از اعضاي  دهنده
ي بزرگ الروها سبب موفقيت در  اين گونه باشد. همچنين اندازه

شود.  تر مي ها بر روي سطوح مستحكمنشست و سكونت آن
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ها در دو فصل  سفنجهاي نابالغ در بافت مزوفيل ا ي اسپرم مشاهده
مدت زمان فصول  ها در ي حضور اسپرم متوالي نيز نشان دهنده

) نشان داد كه تغييرات شرايط Simpson )1980توليدمثلي است. 
محيطي نسبت به تغييرات ژنتيكي تاثير بيشتري را در به حداكثر 

هاي مختلف  ها و آزادسازي الروها در گونه ي گامت رسيدن اندازه
ي حاضر با سرد شدن آب در  عهده دارد، كه در مطالعه هها ب اسفنج

فصول سرد سال، بهترين شرايط الزم براي رشد و رسيدن به بلوغ 
اين گونه و آزادسازي الروها فراهم شده است. با توجه به اينكه 

شود  توليدمثل اعضاي اين گونه در فصول گرم سال انجام نمي
ي  ها و افزايش پديده رسد كه ازدياد فيتوپالنكتون نظر مي به

دهقان و همكاران، (پرغذايي در فصول گرم سال در اين منطقه 
شود،  هاي اسفنج مي ) كه باعث خورده شدن الرو گونه1384

ممكن است يكي از داليل سازش توليدمثلي اين گونه در فصول 
  سرد سال باشد.

ي  ي چرخه دست آمده از اين گونه و مطالعه با توجه به نتايج به
ي زنده و  ترين ميزان توده وليدمثلي آن مشخص گرديد كه بيشت

منظور تشكيل جنين در فصول سرد سال انجام  آزادسازي الروها به
دهند كه با فراهم كردن  شود. بنابراين نتايج حاصل نشان مي مي

شرايط مناسب آزمايشگاهي (نظير دما) مطابق با شرايط طبيعي 
منظور افزايش ميزان  اسفنج بههاي  توان اقدام به كشت گونه مي

ي توليد مثلي  ي چرخه توليدات طبيعي در دريا نمود و يا مطالعه
هاي  ي الزم را براي كشت گونه توان زمينه ها، مي در ساير گونه

  اسفنج را فراهم نمود.
اي نه چندان دور، با انجام تحقيقات  اميد است كه در آينده 

ها و همچنين با شناخت  ي هر چه بيشتر گونه مشابه و مطالعه
ي كشت  ها، زمينهشناسي و آناتومي آن ي زيست كافي در زمينه

ندرت و در  هاي طبيعي به هاي با ارزش دريايي كه در محيط گونه
 هاي يابند را در محيط هاي خاصي رويش مي شرايط و مكان

 .مصنوعي و آزمايشگاهي فراهم سازيم

  ي. سپاسگزار5

پروري جنوب كشور كه  ت و آبزيدر پايان از مركز تحقيقا
عهده داشته است و از  برداري اين پروژه را به ي مراحل نمونه كليه

شناسي دانشگاه علوم و فنون دريايي  آزمايشگاه بخش بافت
خرمشهر و همچنين خانم دكتر سالمات كمال تشكر و 

  سپاسگزاري را داريم.
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