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  چكيده
هاي موجود در ارتباط با نقش توليدمثل اسفنج، يافته شناسيزيستهاي فراوان در ارتباط با دانسته با وجود

 شناسي بافت ايسه ساختارجهت مقحاضر  مطالعهدر اين راستا، . استدر ساختار و حفظ جمعيت اسفنج محدود 
 Haliclona( كوليو فاقد اسپ )Ircinia strobilina Lamarck, 1816( كولياسپ يدارا اسفنج دو گونه

simulans Johnston, 1842 ( متري به روش 12با كمك غواص در عمق  برداري نمونه. گرفتصورت scuba 
ها ابتدا به نمونه .، انجام پذيرفت)ربي خليج فارسواقع در شمال غ(هاي مصنوعي بحركان در منطقه استقرار سازه

تثبيت شده، جهت  70%ها در الكل سپس نمونه. صورت ماكروسكوپي و سيستماتيك مورد مطالعه قرار گرفتند
. ندشدگيري هاي الكل و گزيلل عبور داده شدند و در نهايت با استفاده از پارافين قالبشناسي از سريمطالعه بافت

فوشين  -هماتوكسيلين توسطميكرومتر با استفاده از ميكروتوم تهيه و  5بافتي به ضخامت  سپس مقاطع
در نهايت، . تهيه شده با استفاده از ميكروسكوپ نوري مورد مطالعه قرار گرفتند مقاطع. آميزي شدند رنگ

اصيت ارتجاعي قابل ذكر است كه خ. ها صورت گرفت، با كمك نوع كانال آب در آنها تشخيص رده در اسفنج
وجود و عدم وجود تارهاي اسپونژين منسجم در ساختار  و هابافت اسفنج، وجود و يا عدم وجود اسپيكول در نمونه

 .ها بوداند، تاكيد كننده نوع گونه در آنهاي متراكم در سر تا سر بافت پراكنده شدهها كه به صورت تودهبافتي آن
هاي مورد مطالعه در پاييز و ها در گونهترين تراكم آني و بيشدمثلتوليهاي همچنين حداكثر اندازه سلول

هاي اسكلروسيت ها نظير سلولعالوه بر اين تعدادي از سلول. مشاهده شد) هاي اين گونهتوليدمثلفصل (زمستان 
ها توليد هاي آنترين نقشكه يكي از مهم هاي داراي اسپيكول مشاهده شدند كه با توجه به اينتنها در گونه

 .رسيدهاي داراي اسپيكول منطقي به نظر ميها در گونه ، وجود و تراكم اين سلولاستاسپيكول 

  خليج فارسشناسي، بافت ،simulance Haliclona ،strobilina Ircinia : واژگان كليدي
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  مقدمه
و جزء جانوران غالب  هستندمهرگان كفزي ترين بيترين و متنوعها يكي از مهماسفنج

ها آن). McClintock et al., 2005(شوند ميهاي آبي محسوب اجتماعات بنتيك در اكوسيستم
با اين وجود، از منابع عظيم . اندهاي آبي را به خود اختصاص داده محيط بخش عظيمي از توده زنده

شناسي در زمينه بافت ويژهه ها بو مطالعات چنداني در مورد آن شودميدريايي محسوب  ناشناخته
  ). Hooper, 2000(و آناتومي صورت نگرفته است 

. شوندترين منابع در توليدات طبيعي دريا محسوب ميارزشها يكي از باهمچنين اسفنج
ها ند هستند كه داروهاي جديد ضد سرطان و ضد قارچي را به واسطه اسفنجمعالقه پژوهشگران
تر اعضاي اين شاخه و ، كه اين هدف با شناخت هر چه بيش)Taylor et al., 2007(توليد كنند 

اعضاي اين . استها امكان پذير و شرايط مناسب براي كشت آن توليدمثل شناختيزيستمطالعه 
 ;Reiswing, 1971; Kozloff, 1990( هستند ساده و ابتداييي جانوري جانوراني شاخه

Ruppert and Barnes, 1994.(  
ها توانايي فرار از اي هستند كه به علت ساكن بودن در آبها موجودات چسبندهاسفنج

ها يكي از در واقع اسپيكول. ها و ساير موجودات را ندارندپشتها، الكشكارچياني نظير ماهي
شوند و ها ديده ميكه به اشكال متنوع در گونه هستندبزارهاي شناسايي گونه در اسفنج ترين ا مهم
  .هاي اسفنج بر عهده دارندترين نقش را در طبقه بندي گونهبيش

به  هاآندر  شناختيزيستارزيابي ساختار شناسايي موجودات و شناسي ابزاري مهم براي بافت
شناسي از مطالعات بافت شناختيزيستور شناسايي تغييرات در اين مطالعه به منظ. رودشمار مي
دريايي و به  هاي پژوهشي مهم در ساير ها كه شناسايي موجودات از پايه جايي از آن. شداستفاده 

در  ها كه، تاكنون شناسايي اسفنج و با علم بر اين است غيرهشناسي، ارزيابي ذخاير و ويژه علوم بوم
شود ضمن بررسي  سعي مي مطالعهه قرار نگرفته است، در اين كشور ما چندان مورد توج

و بررسي ها اسفنجساختار بافتي هاي موجود در سلولمطالعه انواع اين موجودات، ماكروسكوپي 
 .مورد مطالعه قرار گيرد داراي اسپيكول و فاقد اسپيكول دو گونهها در آن ي موجود درها تفاوت

هاي اند امكان بررسي سلولها به صورت فصلي مطالعه شدههكه نمون با توجه به اين همچنين
نتايج  .نداسفنج مورد مطالعه قرار گرفت مختلف هايها در بافتمختلف و حضور و عدم حضور آن
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در كنترل و  مهمينقش كه داراي هاي جانوري گونهاين تر اعضاي شناخت بيشمطالعه حاضر به 
  .دكن، كمك ميهستندها ت زيستگاهريمدي

  
   ها مواد و روش

هاي مصنوعي در شمال غربي خليج فارس واقع در مطالعه حاضر در منطقه استقرار سازه
در اين منطقه  1383و  1382هاي ها طي سالسازه. سواحل بحركان در استان خوزستان انجام شد

و به ها از بتون كه در نهايت جنس همگي آن شدندبر روي بسترهايي از جنس گل و شن مستقر 
ي هرمي از دو نوع سازهدر مجموع، ها، آوري نمونهبه منظور جمع. در نظر گرفته شد 3mm1 ابعاد

. استفاده شد) Bايستگاه ( Reef ballشكل نوع  ي گنبديو سازه) Aايستگاه ( Fish havenشكل 
شان داده ن) 1 جدول(و ) 1شكل (ي مورد مطالعه در ها در منطقهها و مختصات آنموقعيت ايستگاه

  .شده است
هاي تعيين شده، برداري با روش بررسي در محل استقرار، توسط دو غواص در ايستگاه نمونه
براي انجام عمليات ميداني پس از تعيين موقعيت و شناسايي ايستگاه توسط دستگاه . انجام شد

GPSل ها با كمك خراشيدن سطوح توسط كاردك و چكش، جداسازي و پس از انتقا، نمونه
ها ابتدا در نمونه. دار، قرار داده شدندهاي نايلوني به بخش ساحلي در ظروف مخصوص برچسب بسته

  .تثبيت شدند 70%و پس از آن در اتانول  96%متانول 
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  )بحركان(هاي مصنوعي ايجاد شده در سواحل خوزستان ها در زيستگاهموقعيت ايستگاه :1 شكل

  
  هاي مورد مطالعهجود در ايستگاههاي موويژگي انواع سازه :1 جدول

 مختصات نوع سازه ايستگاه

A Fish haven 29°  52 /682΄N 49 ° 20 /165΄E 

B Reef ball 29° 52 /330΄N 49 ° 15 /55΄E 

  
در ابتدا به . به صورت فصلي انجام شد برداري نمونهها، تر بر روي گونهدقيق به منظور مطالعه
قبل و بعد از قرارگيري در  - شكل، نوع رنگ(شخصات ظاهري طريق مها از منظور شناسايي نمونه

 ,Sterrer( كليدهاي شناسايي ،از كتب) 2و خروجي 1الكل، اندازه نمونه و اندازه منافذ ورودي

1985; Hooper, 2000 (مقاالت علمي نظير  وCompos  همكاران  و)2007(، Graham 

Ackers  وMoss )2007( و van Soest )2009( ي اسفنج از هاسپس شناسايي گونه. شد استفاده
بدين منظور از هر نمونه برش نازكي تهيه و پس از آن  .انجام شد) اسپيكول(طريق ساختار اسكلتي 

اين . دشچند قطره اسيد نيتريك به آن اضافه  ،برش آماده شده را درون پتري ديش قرار داده
                                                 
1- Ostia 
2- Osculim 
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پس از آشكار ). Chanas and Pawlik, 1995(ادامه داشت مرحله تا زمان هضم كامل مواد آلي 
ميكروسكوپ استفاده ها از استريوآن ها، از طريق هضم با اسيد نيتريك، براي مشاهدهشدن اسپيكول

 ها نيز توسط دوربين ديجيتال و لوله رابط انجام و پس از آن اندازهعكس برداري از اسپيكول. شد
تر سپس به منظور شناسايي دقيق. ين زده شدبا استفاده از ميكرومتر تخم) طول(ها اسپيكول

شناسايي از طريق  پاتولوژي استفاده شد، كه اين روش تاييد كنندهاز روش هيستو) ايگونه(
به صورت تصادفي از قسمت بااليي،  3mm1از هر گونه، قطعاتي به ضخامت . استكليدهاي موجود 

هاي صعودي اتانول ها ابتدا در غلظتمونهن .)Abdo et al., 2008( شدو پاييني نمونه تهيه  يوسط
درجه  80ساعت، اتانول  2درجه  70اتانول (سازي شدند و در مرحله بعد در زايلن شفاف گيري آب
 .)ساعت 2درجه  100ساعت و اتانول  2درجه  100ساعت، اتانول  2درجه  90ساعت، اتانول  2

ها در گيري نمونهقالب. ته شدندگراد آغش درجه سانتي 56- 58ذوب  سپس با پارافين درجه
ميكرومتر  5به ضخامت ) Leica(ها توسط دستگاه ميكروتوم گيري نمونههاي پارافين و مقطع بلوك

 )2007( Corrieoو  Mercurioو ) 2005(و همكاران  Whalanهاي ارائه شده توسط روش با
. فوشين استفاده شد - توكسيلينآميزي همااز رنگ ها نيزآميزي نمونهبه منظور رنگ. انجام گرفت

گونه كه در  ها جداسازي و هماننمونه از سطوح مختلف سازه 10در مجموع به صورت تصادفي 
قسمت باال اشاره شد از هر نمونه سه برش بافتي به صورت تصادفي انتخاب شد و در نهايت از هر 

) Olympus CH-40(ري بررسي و مطالعه بافتي توسط ميكروسكوپ نو. اساليد تهيه شد 3كدام 
هاي مختلف و در نمايي گبا بزر Dino Captureمجهز به نرم افزار  Dino Litشمي مجهز به لنز چ

  . دو مكان تصادفي از هر اساليد انجام گرفت
  
  نتايج

 هابررسي مشخصات ظاهري در گونه

  Haliclona simulans گونه
ها، صاف و سطح پوششي اين گونه از اسفنج، برداري نمونههاي در اين مطالعه در كليه ايستگاه

تعداد اسكولوم در . هاي نامنظم متعددي تقسيم شده بودبدن به شاخه ،در لمس با دست نرم بوده
اي قهوه هارنگ آن. زياد و در رأس هر قسمت يك اسكولوم كروي شكل قرار داشت ها نسبتاًآن
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 برداري نمونههاي مختلف فاوت و در ايستگاهاندازه افراد اين گونه مت ،روشن متمايل به خاكستري
اعضاي اين شاخه جانوري ). 2شكل (متر به دست آمد سانتي 30تا  20شده با ميانگين تقريبي

ها كوتاه، سيگاري شكل و در هر دو انتها نوك تيز بود و اسپيكول در آن ،داراي اسپيكول بوده
و  A3 هاي شكل(ميكرون تخمين زده شد  100مطالعه  موردهاي ها در ايستگاهنميانگين طول آ

B3.(  
 

 Ircinia strobilina گونه

هاي مورد مشاهده شده از اين گونه در تمامي ايستگاه اعضاي، حاضر در مطالعهبه طور كلي 
 يهايها توسط برجستگسطح آن . اندديده شده شكل يو كرو ميحج يابه شكل توده بررسي،

. سطح گونه پراكنده شده است منافذ اسكولوم به صورت نامنظم در و احاطه شده يزيخارمانند ر
. مشاهده شد) يخاكستر - اي   قهوه( رهيمورد مطالعه به صورت ت يهاستگاهيا يها در تمامآنرنگ 
  ).2شكل (بود متر يسانت 25 اهآن دراندازه  حداكثر ،بوده كوليگونه فاقد اسپ نيا ياعضا

 

  
سمت ( Haliclona simulans و گونه ) سمت راست( Ircinia strobilina گونه شكل ظاهري :2شكل 
  برداري نمونهي ها شده از ايستگاه آوري جمع) چپ
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مشاهده راس و قسمتي از اسپيكول : Haliclona simulans .Aهاي مشاهده شده در گونه اسپيكول :3شكل 

  .7250×و  B: H&F. كول از طريق هضم با اسيد نيتريكمشاهده اسپي: B .در مقاطع بافتي
  

  ي اسفنجيهاگونهشناسي مطالعه بافت
بسـيار  دو گونه مورد مطالعه، سيستم كانـال آبـي   در بررسي اوليه و مقايسه ساختمان بافتي در 

 Haliclona simulansنسبت به گونه   Ircinia strobilinaتري در گونه منسجم و سازمان يافته
ديگـر قابـل   منافذ اسپانگوسل به خوبي از يك Ircinia strobilina همچنين در گونه .ده شدمشاه

 اي سيسـتم كانـالي سـازمان يافتـه     Haliclona simulans كه در گونه در حالي. تشخيص هستند
  ).A4شكل (شد ن همشاهد

شـده در ايـن    هاي آبي و وجود و تراكم زياد تارهاي اسپونژين عالوه بر گونه ذكـر  انسجام كانال
انسجام سيسـتم  . نيز مشاهده شد Dysidea fragilis هاي فاقد اسپيكول نظيرمقاله، در ساير گونه

  .شود   مشاهده مي D4و  C4 هاي كانال آبي و تراكم زياد تارهاي اسپونژين در اين گونه در شكل
 Haliclonaهمان گونه كه در قسـمت بـاال اشـاره شـد، از ميـان دو گونـه فـوق، تنهـا گونـه          

simulans    داراي اسپيكول بود كه به منظور مشاهده آن از طريق هضم با اسيد نيتريـك و مطالعـه
شود مشاهده مي 3همان گونه كه در شكل . نيز اختالفاتي مشاهده شد) هيستولوژيك(شناسي بافت

شـكل  ( نمايي يكسان در هر دو تصوير، تصوير اسپيكول مشاهده شده در مقطع بافتي با وجود بزرگ
A3 (نيتريـك   از هضـم بافـت بـا اسـيد    تـر  ها بسيار واضـح بسيار مشخص و انتهاي نوك تيز در آن
  .است) B3شكل(
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 Dysidea fragilis، گونه )Haliclona  simulans)A ميكروگراف نشان دهنده ساختار بافتي گونه  :4شكل 

)B و C( ، گونهIrcinia strobilina  )D .(قابل توجه ي فاقد اسپيكول ها سپونژين در گونهتراكم زياد تارهاي ا
  .725×و  D: H&F و A، B، C. تارهاي اسپونژين: Spoهاي اسپانگوسل، حفره: S.است

  
هاي متراكم  هاي مورد مطالعه، سلول هاي مشاهده شده در ساختار بافتي اسفنج از ديگر سلول 

در فصل بهار نسبت  Haliclona simulansها در گونه  تراكم سلول). A5شكل (اسكلروسيت بود 
ها به ميزان قابل توجهي در گونه  همچنين، پراكنش اين سلول. تر بود ها بيش به ساير فصل

Haliclona simulans  نسبت به گونهIrcinia strobilina  هاي آركئوسيت،  سلول. تر بودبيش
رد مطالعه مشاهده شدند هاي مو هاي نر و ماده در گونه در فصول توليدمثلي و با مشاهده گامت

ها  ها از ساير سلول ها، باعث تمايز آن ظاهر قلبي شكل و هسته يوكروماتين اين سلول). B5شكل (
هاي آركئوسيت در هر دو گونه مورد مطالعه در فصول پاييز و زمستان  ترين تعداد سلولبيش. بود
  .بود
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 .هاي اسفنج مورد مطالعههاي تشكيل دهنده ساختار بافتي گونهسلول دهنده انواع ميكروگراف نشان :5شكل 
SC :ي اسكلروسيت ها سلول)A (ي آركئوسيت ها و سلول)B ( در گونه Halicona simulansدر فصل بهار .

)C( هاي قابل مشاهده در گونه سلول عانواHaliclona simulans .A ،B  وC: H&F  7250×و. 

  
دار كوآنوسيت كه در تغذيه و گرفتن مواد غذايي ي تاژكها ر شده، سلولي ذكها عالوه بر سلول
و در كليه فصول مورد بودند يي از سطح داخلي اسپانگوسل را احاطه كرده ها نقش دارند، قسمت

همچنين ). C5شكل (مطالعه در سراسر بافت هر دو گونه به طور يكنواختي پراكنده شده بودند 
ي مورد مطالعه مشاهده شدند ها ترين اليه اسفنج پيناكوسيت نيز در خارجين و بزرگ ي پهها سلول

و  شوند ميتر محسوب  ي پوششي در اپيدرم جانوران عاليها آنالوگ سلول ها اين سلول). C5شكل (
  .دهند   ميديگر سطح بدن اسفنج را افزايش يا كاهش  با قرارگيري در كنار يك
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ي ها سلول .ي اسفنجي مورد مطالعهها ي اووسيت در گونهها رايش سلولدهنده آ ميكروگراف نشان :6شكل 

سلول  .)B و A(قابل مشاهده است  Haliclona simulansاووسيت در سراسر ساختار بافتي اسفنج گونه 
  .7250×و  C: H&F .2900×و  B: H&F .725×و  C(. A: H&F(اووسيت 

  
هسـتك مشـخص و سيتوپالسـم     ،اتينيوكرومـ  هسته داشتناووسيت با ي كروي شكل ها سلول

ترين تعـداد خـود   به بيش) پاييز و زمستان(، تنها در فصول سرد سال )C6شكل (كامال اسيدوفيلي 
  Ircinia strobilinaو  Haliclona simulans و در سراسر بافت اسفنج در هـر دو گونـه   رسيدند

ي اوسيت خيلـي  ها اندازه سلول، برداري نمونهدر ساير فصول ). B6و  A6 هايشكل(مشاهده شدند 
 .ي مورد مطالعه مشكل بودها در بافت گونه ها بسيار كم بوده، تشخيص آن ها كوچك و تعداد آن
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 بحث

و اقتصادي از اهميت و ارزش بااليي برخوردار هستند، كه با  ، دارويياكولوژيكياز نظر  ها اسفنج
در مورد  شناسي بافتدر زمينه  پژوهشم انجام توجه به ناشناخته ماندن اين منابع ارزنده آبزي و عد

تواند به باال بردن سطح آگـاهي در مـورد ايـن       ميدر كشور ما، هر گونه مطالعه در اين زمينه  ،ها آن
  . زيستي كمك شاياني نمايدمنابع با ارزش 

ر سـت، د ا هـا  ترين نوع كانـال در اسـفنج  حاضر، سيستم كانال لوكونوييد كه پيشرفته مطالعهدر 
وجـود ايـن سيسـتم كانـالي يكـي از       .شـد ي اسفنجي مورد مطالعـه مشـاهده   ها مقاطع بافتي گونه

ي قابل توجه مشاهده شـده در  ها همچنين تفاوت. است Demospongiaeي تشخيصي رده ها كليد
نسـبت بـه گونـه      Ircinia strobilinaسيستم كانال آبي و تراكم زياد تارهاي اسپونژين در گونـه  

Haliclona simulans در اين مطالعه، كليد شناسايي ارزشمند ديگري بـود كـه    ،در مقاطع بافتي
رسـد     ميبه نظر  .كرددر شناسايي اوليه دو گونه داراي اسپيكول و فاقد اسپيكول ايفا  را نقش مهمي

در ايجـاد حالـت   را نقـش مهمـي   ي فاقد اسـپيكول  ها گونهوجود سيستم كانال آبي منسجم در  كه
  .كند   مي فايا انيحفاظت جاندار در مقابل شكارچو  مانند االستيككشسان و 

تـري نسـبت بـه    با وضوح بـيش  ها ساختار اسپيكول ،از طرفي در مقاطع بافتي در مطالعه حاضر
رسد كـه مطالعـه      مياستفاده از روش هضم نمونه توسط اسيد نيتريك مشاهده شد، بنابراين به نظر 

جهـت   يتر در مقايسه با استفاده از مشخصات ظاهري و مورفولـوژيك قو دقي تربافتي روشي مطمئن
  .استي اي   شناسايي گونه

در تعـدادي   واسپيكول ي اسفنج ساختار ها در برخي از گونه) Bergquist )2001گزارش بر  بنا
 Haliclonaدر مطالعـه حاضـر نيـز در گونـه      .شـود    مـي مشـاهده  فيبرهـاي اسـپونژين    هـا  از گونه

simulans و در گونه  ها تراكم زياد اسپيكولIrcinia strobilina      تراكم زيـاد تارهـاي اسـپونژين
  . فوق مطابقت داشت مطالعهمشاهده شد كه با نتايج ارائه شده از 

ترشح عناصـر سـلولي نظيـر    اند، ي اسكلروسيت كه در مزانشيم اسفنج قرار گرفتهها سلول نقش
روسـيت در گونـه   لي متـراكم اسك ها وه بر اين، وجود بافتعال. استي آهكي و سيليسي ها اسپيكول

Haliclona simulans  در فصل بهار كه اندازه افراد اين گونه بسيار كوچك بود و در ابتداي رويش
در  هـا  ، نشـان دهنـده بـه وجـود آمـدن اسـپيكول      )1392درخشـش و همكـاران،   (بردند    ميبه سر 



 1392 زمستان، دومفيزيولوژي و بيوتكنولوژي آبزيان، سال اول، شماره  نشريه  66

. )Brusca and Brusca, 2002( ابتداي فصل بهار بود در ها ي مختلف اين گونه از اسفنجها قسمت
 Irciniaبـيش از گونـه    Haliclona simulansدر گونـه   هـا  سـلول  در مجموع تراكم اين نـوع از 

strobilina  بود.  
كه در مزوهيل اسفنج جاي  هستندي آمبوييدي ها ي قلبي شكل آركئوسيت از سلولها سلول

انجام  هاياز گزارش ،در سلول ها مراه محل قرارگيري آنبه ه ها ظاهري اين سلولشكل . دارند
نشان داده شده ) 2008(و همكاران  Abdoو همچنين ) Brusca )2002و  Bruscaگرفته توسط 

مطابق با گزارش ارائه شده شكل و محل قرار گيري آن در بافت اسفنج در مطالعه كنوني است كه 
نقش اساسي را در هضم و انتقال مواد غذايي و  ها اين سلول همچنين. بود پژوهشگرتوسط اين دو 

با . شوند   ميي به اسپرم و تخمك تبديل توليدمثلكنند و در مواقع لزوم و در فصول    ميدفعي بازي 
در فصول  ها رسد كه اين سلول   ميمنطقي به نظر  ها در توليد گامت ها توجه به نقش اين سلول

كه  جايي از آن .ترين تعداد را داشته باشندح بافت جاندار، بيشدر سط) پاييز و زمستان(ي توليدمثل
است، بنابراين  ها مصادف با زمان آزاد سازي الرو در آن ها حداكثر ميزان توده زنده در اسفنج

ي ها ي بالغ در گونهها و اوسيت ها يا اسپرماتوسيت ها مشاهده الروتوان با مطالعه ساختار بافتي و    مي
ي مختلف اسفنج، در چه ها به اين نتيجه رسيد كه حداكثر ميزان توده زنده در گونهمختلف اسفنج 

  .)1392درخشش و همكاران، (فصلي از سال بوده است 
بنابراين مطابق با نظريه باال، به حداكثر رسيدن ميزان حجم و توده زنده و همچنين مشاهده 

نشان دهنده   Haliclona simulansدر ساختار بافتي افرادگونه ها و اوسيت ها اسپرماتوسيت
و همكاران Abdo طي مطالعات انجام گرفته توسط . استدر فصل زمستان  ها جنسي آن توليدمثل

مشاهده شد كه اين گونه در فصل  .Haliclona spدر شمال غربي استراليا بر گونه ) 2008(
خود بيان  هايطي گزارشدر  ها زمستان به حداكثر ميزان توده زنده و رشد خود رسيده است، آن

 ها و اوسيست ها زمان با حداكثر ميزان توده زنده در افراد اين گونه، اسپرماتوسيستكردند كه هم
ي ها در نمونه،  Haliclona simulansبر گونه در مطالعه حاضر نيز عالوه .شوند   ميآماده رهاسازي 

ترين ميزان توده زنده نيز كم Dysidea fragilisو  Ircinia strobilinaي ها گونه از مشاهده شده
ي ها بسيار محدود و در برخي از برش ها در فصل بهار مشاهده شد، كه در اين فصل تعداد گامت

  .ي مشاهده نشدتوليدمثلي ها بافتي هيچ نوع از سلول
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  نتيجه گيري نهايي
توجهي  ساختاري قابل تفاوتانجام شده در اين مطالعه  شناسي بافتدر مجموع طي بررسي 
ي آبي، ها در شكل و انسجام سيستم كانال ه ويژهو فاقد اسپيكول ب بين دو گونه داراي اسپيكول

كه با انجام اين  ،مشاهده شد ها در گونهاسپيكول وجود يا عدم وجود وجود تارهاي اسپونژين و 
از طريق  اي   نهتر گوكليدهاي شناسايي به شناسايي دقيق توان عالوه بر استفاده از   مي، ها يبررس

 اين جوامعباره پايه دربديهي است اطالعات . داختي جانوري پرها در گروه شناسي بافتمطالعات 
  .تر از اين منابع ارزنده آبزي شودوري بيشتواند منجر به بهره   مي

  
 تشكر و قدرداني

ليه مراحل پروري جنوب كشور كه كاز مركز تحقيقات و آبزي نويسندگان مقاله حاضر در پايان
به از دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر همچنين  و نداين پروژه را به عهده داشت برداري نمونه

  .دليل پشتيباني مادي و معنوي كمال تشكر و سپاسگزاري را دارند
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Abstract 
Despite broad biological knowledge, the data on the role of reproduction in the 

structuring and maintenance of sponge population is limited. In this regard, the present 
investigation carried out to compare the histological structure of two sponge species 
with spicule (Ircinia strobilina Lamarck, 1816) and without spicule (Haliclona simulans 
Johnston, 1842). Sampling was conducted by diving in artificial reefs (12m depth) in 
Bahrakan (located in the north of Persian Gulf) using Scuba method. The samples were 
firstly studied macroscopically and systematically. The samples were then fixed in 70% 
methanol and then were run through an alcohols and xylene sequence and finally were 
embedded in paraffin. 5 µm thick tissue sections were prepared using rotary microtome 
and were stained with Hematoxiline-Fuchsin. Tissue sections were studied using light 
microscope. Finally, the order of sponge was identified using the kind of water canal 
system. It should be noted the elasticity property of sponge species, spicules presence or 
absence in samples, existence or lack of a spongin fibers throughout the tissue structure, 
were emphasized the sponge species. Moreover, maximum size of reproductive cells 
and their density in studied species were observed in autumn and winter (reproductive 
season of these species). In addition, some cell types, such as sclerocytes have only 
been observed in species with spicules that with regard to the role of these cells in 
spicule production, their existence and density in speculated species was logical. 
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