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 چکیده

در اکوسیستم  مؤثراورکین دریایی به عنوان فرسایشگر زیستی، از عوامل 

سنجی ظاهری توتیا و  های مرجانی است که مطالعه ریخت سنگ آب

اورکین دریایی رو،  این ارتباط آن با آرواره حائز اهمیت است. از

Echinometra mathaei ،دیر  بندر مدی و نواحی بین جزر در

(N̋̋51/39ʹ53˚21 ،E̋̋99/19ʹ59˚51)  درفصل تابستان )تیر تا شهریور

ه ساحل ب نمونه پس ازبرداشت از 91. بررسی قرار گرفتمورد  (1999

 ارتفاع و با ترازو و زنده به آزمایشگاه انتقال داده شدند. وزن ترکل طور

(. 31/3کولیس دیجیتالی سنجیده شد )دقت  قطر پوسته، طول آرواره با

های محاسباتی،  وزن برحسب شاخص قطر با سپس رابطه بین ارتفاع و

که  نتایج نشان داد  قطر به دست آمد. ارتفاع و ه، ووارتباط بین آروار

قطر )شیب نزدیک به  (، مستقل ازHDR)شاخص  نسبت ارتفاع به قطر

قطر پوسته برقرار  ای مستقیم بین ارتفاع و نتیجه رابطه صفر( است و در

 طول خار مربوط به (. با وجود آنکه بلندترین ارتفاع وa=11/3است )

 قطر، ارتفاع و بیشتری از ر کلی جنس ماده مقادیربود، اما به طو جنس نر

داد )متوسط ارتفاع، قطر و  به خود اختصاص می ضخامت پوسته را

، و mm52/9±19/21جنس ماده به ترتیب:  ضخامت پوسته در

mm11/5±99/11 و ،mm11/3±39/3جنس نر به ترتیب:  در ؛ و

mm32/1±22/21 ،mm21/12±11/91  وm23/3±19/3  .)بود

از  هایی کمتر و وزن mm23ای کمتر از  های نابالغ، قطرهای پوسته نمونه

gr 11/1 تواند باشد. دو رسیدگی جنسی می را دارا بودند که معیاری از 

گیری با  ، در جنس نر و ماده اختالف چشمDWRو  HWRشاخص 

. تواند به جنسیت نابالغ ارتباط داده شود ها داشتند که می کل نمونه

 تقریباً( و a ،31/3=r=19/3همچنین طول آرواره نصف ارتفاع )

خوبی نشان داد  ( به دست آمد. نتایج بهa ،39/3=r=25/3چهارم قطر) یک

تواند در شناسایی  های بلندتر دارند که می های بزرگتر، آرواره که نمونه

 گیرد. هایی با فرسایش بیشتر مورد توجه قرار نمونه
 

، بندر دیر، پوستهورکین دریایی، خلیج فارس، ا :یکلیدهای واژه

Echinometra Mathaei. 
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Abstract 
Sea urchin as a bioerosion, is a factor influencing 

coral reef ecosystems. The observable biometry of 

urchin and its relationship with the jaw is important. 

This study examined sea urchin Echinometra 

mathaei  for the summertime (July–September, 2014) 

in the intertidal areas of Dayyer Port (51˚53’49.39ʼ’E, 

27˚50ʼ3.57’’N), Iran. A total of 91 live individuals 

were transferred to a lab. Total wet weight was 

weighed by a digital scale, and the height and 

diameters and the jaw length were measured by 

caliper (0.01 precision). The relationships between 

heights and diameters with weights were calculated 

according to the indices and the relationships 

between the jaw lengths and heights and diameters 

were studied. The results demonstrated that the 

relationship between test height to its diameter (HDR 

index) is independent of the test diameter (the slop 

near to zero) and therefore, there is a direct 

relationship between test height and diameter 

(a=0.47). Although the highest values of test height 

and spin length referred to the males, but the females 

achieved bigger values of test diameter, height and 

thickness with the mean test height, diameter and 

thickness of the females as 24.13±3.52 mm, 

44.93±5.71 mm, 0.83±0.16 mm respectively; and 

with the males’ as 21.22±6.82 mm, 37.67±12.27 mm, 

and 0.73±0.20 mm, respectively. The test diameter 

and weight of immature samples were less than 20 

mm and 6.66 gr, respectively which can be a primary 

criterion of Echinometra mathaei sexual maturity. 

Two indices HWR and DWR of both females and 

males had obvious differences with the total samples, 

which also can be related to immature samples. 

Moreover, the jaw length was half of the height 

(a=0.49, r=0.87) and a quarter of the diameter 

(a=0.25, r=0.89). Results also well demonstrated that 

larger samples had longer jaws which could help 

identify higher erosive samples. 

 

Keywords: Dayyer Port, Echinometra Mathaei, 

Persian Gulf, Sea Urchin, The Test.  
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 مقدمه
ها را  منبع عظیمی از اورگانیسم ،های دریایی محیط

ای و دارویی  کند، که از نظر تغذیه برای ما فراهم می
های  ان، اورکیناهمیت شایان توجهی دارند. در این می

استفاده از گنادهایشان  برایدریایی در سطح جهانی 
 لذا مبحث .(Siikavuopio, 2009اهمیت دارند )

یستی و اکولوژیکی آنها در شناسایی، رشد و مطالعات ز
های دریایی به  علمی دنیا مطرح است. اورکین جوامع

کننده در نواحی ساحلی  ترین مصرف عنوان عمده
شوند. آنها به  ای، در مطالعات زیستی یاد می صخره

عنوان مدلی آزمایشی برای رشد زیستی، بیولوژی 
سلول و مطالعات ایمنولوژی حائز اهمیت هستند. 

رای های دریایی، موضوعی عالی ب مطالعه اورکین
شناسی و جانوری در  های زیست استفاده در آزمایش

 ,.Amemiya et alشناسی ) زمینه تکامل و جنین

ای آزمایشی،  و از طرفی دیگر به عنوان نمونه (2005
 ,.Marin et alشناسی زیستی ) در تخمین سمیت

2007; Mohebbi et al., 2016زیرا  ؛( مطرح است
اثرات سمیت  های مختلف، موجودات با مکانیسم این

 Mohebbi etکنند ) خود را بر قربانیان خود اعمال می

al, 2016) .دست آمده از اورکین ههای ب اثر عصاره 
زای انسانی شامل ـهای بیماری ریـر باکتـایی بـدری

Vibrio alginolyticus، Escherichia coli، 
Enterococcus faecalis، Staphylococcus 

aureus  وShigella flexneri نیز تست شده است  
(Aslian, 2014به طوری که پوسته دارای بیشترین ) 

 (. الزم بهAslian, 2014اثر ضد باکتری بوده است )
معموالً در پاسخ  این موجوداتجابجایی ذکر است که 
نشان داده شده است  است، به طوری کهبه کمبود غذا 

کی ـای جلبـرهـدر بستکـه ی ـایـدری ایـه نـاورکی
Lithothamnion glaciale  وPhymatolithon 

rugulosum دارند، رشد کندتری ساکن هستند 
(Meidel & Scheibling, 1999 .) همچنین در

 هـونـر گـب Ebert et al. (2014)ه ـالعـمط
Strongylocentrotus purpuratus  نشان داده شد

که  طوری به ،ثر از غذاستحتی اندازه آرواره متأ که
اختالفات بین اندازه کل بدن با اندازه آرواره به میزان 

( با یک 1002-1003دسترسی غذا در طول سال )
باتوجه به رابطه خطی در چرخه سالیانه بستگی دارد. 

های دریایی الزم دارند، آنها  شرایط خاصی که اورکین
مدی و در مجاورت  و معموالً در نواحی بین جزر

سکنی  آن ی ساحلیهای مرجانی و نواح آبسنگ
های سنگ روی آببر چرا کردن آنها با گزینند.  می

ها، در مطالعات اکولوژیک مرجانی و کنترل رشد جلبک
واحی ساحلی دریایی، ـطی نـمحیستـش زیـایـو پ
های شاخص زیستی مورد بررسی قرار هـعنوان گونبه

 & Coppard) نقش مهمی در اکولوژیو گیرند  می

Campbell, 2006) یـهای مرجانو سالمت آبسنگ 
(Macfarlane, 2007ای )س ـجن د.ـنـکنیـا مـفـ

Echinometraهای  آبسنگ های دریایی، در اورکین ، از
 ودـش یـمت ـافـول یـور معمـه طـز بـانی نیـرجـم
(McCartney et al., 2000) الف، نمایی از -6. شکل

شرایط زیستگاه طبیعی آنها را در یکی از سواحل 
دهد. این جنس  فارس نشان میای منطقه خلیج رهصخ

 و عمق بین حداقل متوسط جزر های کم معموالً در آب
 McClanahan)اند  متری گزارش شده دهمدی تا عمق 

& Muthiga, 2013ای  پراکنش لکه (. اغلب آنها با
فرد در  600تا  6/0های متنوع از  ب( و با تراکم-6)شکل 

(. از Dumas et al., 2007) هستندهر متر مربع 
 ، گونههای پراکنش یافته وسیع این جنس گونه

Echinometra mathaei (de Blainville, 1825 )
پراکنش جهانی است و توجه زیادی را به دارای است که 

که  ایخود در مباحث علمی به واسطه نقش اکولوژیکی
 دارند، اختصاص داده است. 

 6گونه چراگر ، یکEchinometra mathaeiگونه 
 ,Coppard & Campbellها است ) بر روی جلبک

دهد. این  می ، نمایی از آن را نشانب-6(. شکل 2006

                                                                      
1. Grayzer 
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گر زیستی های زیاد، دارای نقش فرسایش گونه، در تراکم
است که به عنوان یک فاکتور محدودکننده برای رشد و 

 Bronstein) آیندبه شمار میمرجانی های  آبسنگ یبقا

& Loya, 2014 .) 
 

   
خلیج فارس. )ب( نمایی  شمالای از  ، در ساحل صخرهEchinometra mathaei)الف( نمایی از زیستگاه طبیعی اورکین دریایی  .1شکل 

 ای است. به صورت چراگر جلبک در ساحل صخره که E. mathaeiی ا نزدیک از پراکنش لکه

 
های  هـاز گونان، ـارپوستـه از خـن گونـه ایـرچـاگ

گونه  فارس هستند، اما متأسفانه هیچ  ارزشمند خلیج
ن ـشناسایی آنها در ایبرای مطالعه جامع مستقلی 

 توجهی بهانجام نشده است. مهمترین دلیل بیمنطقه 
آنها، نداشتن نقش و جایگاه غذایی حالل در سبد 

اسایی ـذا شنـت. لـه اسـومی منطقـردم بـی مـغذای
یایی در این منطقه، با مشکالتی از های در اورکین

این  لذاجمله نبود دانش بومی در منطقه همراه است. 
این گونه   مطالعه به عنوان گام نخست در بررسی

 قرار گیرد.  مورد استفاده تواند آبزیان می
 

 ها مواد و روش
ول ـمدی در ط و ن جزرـدوده بیـه در محـن مطالعـای

ع ـوابـتوبی از ـجن یـای اولـروستای  رهـل صخـساح
 اییـرض جغرافیـع در عـواق رـدر دیـان بنـشهرست

N̋̋72/09ʹ70˚12  طول جغرافیاییو E 93/93 ʹ79 

ماهه  یک دوره سهمتری در یک تا  نیم در عمق 76˚
ام ـانج 6939 ماه(ورـشهری -ماهتیر) انـل تابستـاز فص

 .(1)شکل  پذیرفت
 

 های آزمایشگاهی گیری اندازه

های  در اندازه اهـر مـادفی، در هـتص هـنمون 90دود ـح

مدی  و در ناحیه بین جزر ، با استفاده از پنسمختلف
ال داده ـانتق آزمایشگاهطور زنده به بهو آوری  جمع
وزن تر کل هر نمونه، با ترازوی دیجیتال با  ند.شد

د شخارها از پوسته جدا  گرم  محاسبه شد. 06/0دقت 
)که این دو با توجه به شکل  و قطر پوسته و ارتفاع

گیری عمود بر هم  بیضوی اورکین، میانگین دو اندازه
و  خارطول تصادفی پنج میانگین ، (9است، شکل 

گیری مختلف  سه اندازه )میانگین ضخامت پوسته
هر نمونه با کولیس  در از سه قسمت پوسته(ضخامت، 

متر محاسبه شد. غشای  میلی 06/0دیجیتالی و با دقت 
فانوس ارسطو با پنس  و با اسکالپل بریده 6نیدها

فانوس ارسطو را در محلول  ،برداشته شد. در مرحله بعد
دقیقه قرار داده تا  دو تا یک سدیم به مدت هیپوکلریت

حذف شود و تنها اسکلت اضافی هر گونه مواد آلی 
 یمی باقی بماند؛ اجزای اسکلتی فانوسسکربنات کل

داده یقه شستشو نج دقپ در آب مقطر به مدت ارسطو
سپس طول پنج  .دشو در معرض هوا خشک شده 

متر  میلی 06/0با دقت  ارسطو ه از هر فانوسرآروا
وسیله مشاهده هجنسیت ب ،ه شد. در پایانـمحاسب

                                                                      
1. Peristome 

 ب الف



 6931تابستان  کم،یو  ستیب یاپیسال ششم، شماره اول، پشناسی جانوری تجربی، علمی ـ پژوهشی زیستمجله   619

بخشی کوچک از گناد زیر میکروسکوپ نوری تعیین 
های مختلف  جایی که رنگ گناد در جنسیت د. از آنش

 د.شلذا مقایسه بین نر و ماده ممکن  ،متفاوت است
 

 
دریایی  زیستگاه طبیعی اورکین تصویر هوایی از .2شکل 

Echinometra mathaeiروستای اولی  ای ، در ساحل صخره
 جنوبی، بندردیر.

 
 های مهم شاخص

زیر های  نسبتبا گیری  آنالیز اندازه برایهایی  شاخص
 تعریف شد:

(6) 
    

  

  
 

 

(1) 
    

  

  
 

 

(9) 
    

  

  
 

 
 ،6، نسبت ارتفاع به قطر پوستهHDRکه در آنها 

HWRو  1، نسبت ارتفاع به وزن بدنDWRنسبت ، 
 است. 9قطر پوسته به وزن بدن

 
 های آماری تحلیل

 ایـهزارـاف رمـاده از نـفـا استـاری، بـای آمـه لـتحلی
SPSS وExcel   صورت پذیرفت. توزیع پارامترهای
برداری و نتایج  سنجی اورکین در کل دوره نمونه ریخت

 SPSSانجام شد. عالوه بر این،  SPSSافزار آن با نرم
ها مورد استفاده  به منظور بررسی تقارن و فراوانی داده

برای محاسبه چارک ، Excelقرار گرفت. از نرم افزار 
و  9یـارکـان چـه میـن( و دامQ3و  Q1وم )ـاول و س

نمودارها  رسم برخی و 9تا  6، برای معادالت 7هـدامن
 استفاده شد.

 

 
از ( در یک طرح بیضوی شماتیک D2 و D1( و قطر پوسته )H2و  H1گیری ارتفاع ) میانگین مکان پارامترهای استفاده شده در .3شکل 

 اورکین دریایی. شکل پوسته
 

 
1. Test Height-Diameter ratio 
2. Test Height body Weight ratio 
3. Test Diameter Weight ratio 

4. Interquartile Range 
5. Range=Max(xi)-Min(xi) 

 

H2 

H1 

D

2 

D
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 نتایج
تا  ک دوره سه ماهه از تیرماهـه یـرم کـل گـفصدر 

نمونه از  36، تـگرف یـر مـرا در ب 6939ورماه ـشهری
اورکین دریایی، تشریح و بررسی شد. با تشریح 

 ، ارتفاعgr22/609 ها، بزرگترین فرد با وزن تر نمونه
mm10/97قطر پوسته ، mm16/73   و کوچکترین

 قطر پوستهو  mm1/1، ارتفاع gr02/0 فرد با وزن تر
mm96/9 .یافت شد 
 

 گیری شده اورکین دریایی اندازهتوزیع پارامترهای 

اجزای بدنی  شدهگیری اندازهتوزیع پارامترهای  فراوانی
: M : معرف جنس ماده وFبا تفکیک جنسیتی ) ها نمونه

است.  ارائه شده 9الی  6نمودارهای ، در معرف جنس نر(

نمونه، به  61در که نشان داده شده است،  طور همان
دلیل کوچک بودن و عدم تشکیل گناد در آنها، تفکیک 

و در نمودارها با جنسیتی آنها از یکدیگر مشخص نبود 
میانگین و انحراف معیار  نشان داده شده است. Oحرف 

محاسبه شده است. جنسیتی  با تفکیکبرای هر پارامتر 
ای های مربوط به فاکتوره گیری اندازه نتایج 6در جدول 

ده است. شدر دو جنس نر و ماده فراهم  مختلف پوسته
شده بین گیری های اندازه ضریب همبستگی دادهبه عالوه 

طول آرواره و قطر  r=12/0ارتفاع و قطر پوسته برابر 
و طول آرواره و ارتفاع  (،9نمودار ) r=11/0پوسته 

31/0=r ( 7نمودار،) نسبت 1در نمودار  .به دست آمد ،
قطر پوسته، در مقایسه با قطر پوسته ترسیم ارتفاع به 

 ه است.شد

 

 
 مورد مطالعهپوسته در دوره  قطر میانگین (ب)و  ، پوسته ارتفاعمیانگین  (الف) گیری فراوانی نتایج اندازه .1 نمودار

 

    
 مورد مطالعه پوسته در دورهمیانگین طول خار ( ب)و  پوسته،میانگین ضخامت  (الف)فراوانی  گیری اندازهنتایج  .2 نمودار

H2 H1 

D2 D1 
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 مورد مطالعهدر دوره  گیری وزن تر اورکین دریایی نتایج اندازه .3نمودار 

 
 جنسیتی با تفکیک Echinometra mathaei های مربوط به فاکتورهای مختلف پوسته گیری اندازهنتایج  .1جدول 

 چولگی کمینه بیشینه میانگین  ±انحراف معیار جنسیت پارامترها

 (mmارتفاع )
 -63/0 19/2 10/97 19/16±11/1 نر

 12/0 92/69 91/96 69/19±71/9 ماده
 -27/0 10/1 10/97 00/10±31/2 †کل

قطر پوسته 
(mm) 

 -36/0 96/9 17/71 11/92±12/61 نر
 -29/0 39/12 16/73 39/99±26/7 ماده
 -19/0 96/9 16/73 29/91±17/69 †کل

طول میانگین 
 (mmخارها )

 -11/0 11/2 11/11 69/11±96/9 نر
 13/0 91/3 16/16 66/69±61/1 ماده
 -92/0 93/1 13/11 13/61±19/9 †کل

ضخامت میانگین 
 (mmپوسته )

 69/0 91/0 61/6 29/0±10/0 نر
 11/0 71/0 92/6 19/0±61/0 ماده
 -91/0 02/0 92/6 13/0±12/0 †کل

 (grوزن کل )
 67/0 99/9 93/30 92/90±03/19 نر

 99/0 19/69 22/609 12/76±62/63 ماده
 026/0 02/0 22/609 26/91±91/11 †کل

 اند. در محاسبات این بخش افراد نابالغ از نظر جنسی مورد محاسبه قرار گرفته †

 

 
 جنسی( مورد مطالعه به طور کلی )و با تفکیکه و قطر پوسته در دوره رپوسته، طول آرواروابط بین ارتفاع و قطر  .4نمودار 
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 مورد مطالعهبین طول آرواره و ارتفاع پوسته در دوره  ابطهر .5نمودار 

 

 
 مورد مطالعهدر دوره  نسبت به قطر پوسته پوستهبه قطر ارتفاع  نسبتبین  ابطهر .6نمودار 

 
 ها  شاخص

ها،  های فیزیکی و زیستی اورکین آزمون ویژگی برای
مورد  9تا  6های بنیادی براساس معادالت  شاخص

 1دست آمده در جدول  محاسبه قرار گرفت. نتایج به
شود  طوری که مشاهده می به .نمایش داده شده است

 . در بینهستندها برحسب تفکیک جنسیتی  شاخص
 

و  11ها به ترتیب  کل جامعه آماری تعداد نرها و ماده
فرد از نظر جنسیتی  61ن ـهمچنی ود.ـرد بـف 92

های کوچک  زیرا این تعداد در اندازه ؛نامشخص بودند
الزم به ذکر است که در و در نتیجه بدون گناد بودند. 

غیر بالغ ، افراد 1جدول در  ها داده کلمحاسبه بخش 
  .اند د محاسبه واقع شدهنیز مور

 اساس جنسیت محاسبه شده بر های شاخصدست آمده برای نتایج به .2جدول 
 دامنه میان چارکی چارک سوم چارک اول انحراف استاندارد ± میانگین دامنه پارامترها جنسیت

HDR 

 01/0 77/0 71/0 02/6 29/0 21/7 نر

 07/0 77/0 70/0 03/0 79/0 11/0 ماده

 09/0 77/0 76/0 10/0 16/0 21/7 †کل

HWR 

 97/0 11/0 99/0 71/0 29/0 21/1 نر

 67/0 71/0 96/0 62/0 76/0 17/0 ماده

 71/0 06/6 99/0 11/7 61/1 36/91 †کل

DWR 

 29/0 73/6 19/0 07/6 91/6 96/7 نر

 96/0 01/6 22/0 99/0 31/0 19/6 ماده

 39/0 27/6 11/0 26/3 00/9 97/17 †کل
 اند. مورد محاسبه قرار گرفتهنیز افراد نابالغ از نظر جنسی  ،در محاسبات این بخش †
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 گیریو نتیجه بحث
ل ـارداران، تحلیـال خـرمـرنـل غیـل شکـه دلیـب

های دریایی در مطالعات قبلی  مورفومتریکی اورکین
 ,.Elliott et alبسیار مورد استناد قرار گرفته است )

2012; Padilla-Gamiño et al., 2013 ًمعموال .)
های دریایی  انواع مطالعات مورفومتریکی اورکین در
، تر های پیشرفته ی در گامـحتود دارد. ـالف وجـاخت

به تواند  از حالت طبیعی میتغییرات مورفومتریکی 
حائز که مطالعه آنها را  اشدبمرتبط نیز عوامل دیگری 

مشاهده  Mortensen  (1943)مثالً .کند اهمیت می
 و Salmacis bicolorه ـونـه در دو گـرد کـک

Holopneustes inflatus ،ر ـه قطـفاع بـت ارتـنسب
 کند که به علت عفونت ، افزایش پیدا می(H/Dپوسته )

 ها اختالفاغلب حلزون بوده است. گونه انگلی یک 
های قبلی و بازسازی  نتبه عفو نسبت به حالت طبیعی

 ,.Gambardella et al) گردد برمیناقص خارپوستان 

2013; Sadripour et al., 2013) هـه مطالعـک 
در  .بخشد ری زیستی را اهمیت میـرهای ظاهـپارامت

به بررسی ظاهری اورکین دریایی پرداخته  ،این مطالعه
شده است تا برآورد کلی از این خارپوست در منطقه 

طور که نتایج حاصل از  بندر دیر حاصل شود. همان
دهد، بیشترین فراوانی ارتفاع  ها نشان می گیری اندازه

 در هر دو جنس نر و mm 11-19 هپوسته در انداز
 تقریباًد؛ اگرچه جنس ماده، شو ماده، مشاهده می

فراونی بیشتری نسبت به نر دارد )حدود سه برابر(. در 
 ، هر دو جنس نر و مادهmm91-61ارتفاع پوسته بین 

اما باز هم قسمت عمده فراوانی  ،ودـش ده میـمشاه
یابد  صاص میـاده اختـس مـه جنـه بـاع پوستـارتف

گونه  ، هیچmm 91های بیش از  (. در ارتفاع6)نمودار
های  ای مشاهده نشد. ارتفاع پوسته نمونه فرد ماده

اگرچه در  ؛قرار دارد mm60نابالغ، غالباً در کمتر از 
هم مشاهده  mm 60برخی موارد ارتفاع بیش از 

توان نتیجه گرفت که  (. به عالوه می6)نمودار  شود می
غالب  mm 71-90جنس ماده در قطر پوسته بین 

فراوانی آن حدود سه برابر جنس نر است و مجدداً 
، اگرچه mm 90-10است، اما در قطرهای پوسته بین 

اما جنس نر تراکم بیشتری  ،تـم اسـی آن کـراوانـف
اده دارد. به عالوه قطر پوسته در ـه جنس مـت بـنسب

 6است. نمودار  mm 10های نابالغ، کمتر از  همه نمونه
زه، جنس ماده دهد که از نظر اندا به خوبی نشان می

، متوسط mm71/9±69/19)متوسط ارتفاع پوسته: 
(، نسبت به جنس نر mm26/7±39/99پهنای پوسته: 

، متوسط mm11/1±11/16)متوسط ارتفاع پوسته: 
( بزرگتر است. به mm12/61±12/92پهنای پوسته: 

تر، خارهای  های ضخیم عالوه، فراوانی بیشتر پوسته
ده اختصاص دارد ما بلندتر و وزن بیشتر به جنس

های کم،  ( و افراد نابالغ جنسی در اندازه9و  1)نمودار 
د ـشون یـده مـاهـمش gr1/1ر از ـی کمتـایـه ا وزنـب

دازه ـه نوعی انـه بـرا ببینید( ک 9الی  6ای ـودارهـ)نم
تواند رسیدگی جنسی آنها را نشان  ظاهری اورکین می

 دهد.
راستا به دیگر از پارامترهایی که در این یکی 

شود، نسبت ارتفاع به  عنوان معیار سنجش استفاده می
 Dafni (1980) هالعـدر مطت. ـه اسـر پوستـقط

( در H/Dهای نسبت ارتفاع به قطر پوسته ) گیری اندازه
 ،تـه جمعیـدر س Tripneustes cf.gratillaه ـگون

مورد محاسبه قرار گرفت و مشخص شد که نسبت 
دار است  قطر پوسته معنی ر پوسته بهـقط -اعـارتف

(06/0P<در این مطالعه، رابطه بین نسبت ارتفاع .)- 
 صورت  ( بهTD( به قطر پوسته )H/D)قطر پوسته 

H/D= -0.011 TD + 1.019 (r=-0.27) دست به
به  H/Dآمد و بیشترین و کمترین مقدار مربوط به 

طور  همان متر بود. میلی 11/0و  33/7برابر با  ترتیب
آید، شیب نزدیک به صفر  ه برمیـمعادل نـایاز ه ـک
(066/0=a)  حکایت از آن دارد که نسبتH/D به ،

قطر پوسته بستگی ندارد و این نسبت برابر با عدد 
تر بگوییم برابر با  اگر بخواهیم دقیق ثابت یک )که

را ببینید(. یعنی بین ارتفاع  1( است )نمودار 063/6
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به یک وجود دارد پوسته و قطر پوسته یک رابطه یک 
که افزایش ارتفاع پوسته موجب افزایش قطر پوسته و 

 ،Zhao et al. (2010)شود.  در مطالعه  میبرعکس 
 ترتیب ها به رها و مادهـه در نـر پوستـقط نـمیانگی
mm 63/92  وmm 76/92 بوده و وزن بدن در بین 

گرم در نر و  97/11ها مشابه بوده و برابر با  جنسیت
ها هیچ گونه  گرم در ماده بوده است. بین جنسیت 62/19

یافت  HWR و DWRدر فاکتورهای اختالف معناداری 
 اختالف معنادار بود. HDR ولی در ،دشن

دهد، دو شاخص  نشان می 1طور که جدول  همان
HWR  وDWRت، اختالف چشمگیری در کل جمعی 

هم از نظر دامنه )تفاوت بین  ،نسبیت به جنس نر یا ماده
اند  ها( و هم از نظر میانگین داشته حداقل و حداکثر نمونه

توان به نوسانات وزنی ناشی از قبل و بعد از  ه میـک
شاخص ها مرتبط باشد. اما در  ریزی در جنسیتتخم

HDRبرداری  نمونه ، تغییرات چشمگیری در طول دوره
شود؛ اگرچه نر  نمی ها مشاهده جمعیت کل و جنسیتبین 

 برخوردار است. درنسبت به ماده از میانگین بیشتری 
، نقشی DWRو  HWRنتیجه، وزن، در دو شاخص 

جنس بالغ و جنس  کننده در تفاوت قائل شدن بین تعیین
شود. برابر بودن دامنه کل و جنس نر  نابالغ محسوب می

ایت از آن دارد که جنس نر متر بر گرم( حکمیلی 21/7)
دامنه جمعیت داشته باشد. کننده در  تواند نقش تعیین می

، بیشترین دامنه میان DWRو  HWRدر دو شاخص 
کل و کمترین دامنه میان  چارکی مربوط به جمعیت

های  جمعیت ماده بود. دامنه در نسبتچارکی مربوط به 
( DWR( و قطر پوسته به وزن )HWRارتفاع به وزن )

در کل  HWRنسبت به  DWRنشانگر این بود که  
تفکیک جنسی مقدار بیشتری )حدود دو  جمعیت و به

 برابر( داشته است. 

بررسی های متفاوتی را از  مقاالت مختلف، هدفالبته 
 Hagen (2008)در مطالعه دهند.  طول آرواره نشان می

یک رابطه آلومتریک مستقیم بین قطر پوسته و طول 
و  Strongylocentrotus pallidusهای  آرواره در گونه

Strongylocentrotus droebachiensis  در نروژ

غذا  اختالف در دسترسی بههمچنین،  آورد. دست به
ای،  ندازه آرواره در سیستم تغذیهممکن است حتی روی ا

کل بدن  اندازهر مقایسه با یعنی اندازه فانوس ارسطو د
ه ـونـگ یـوانایـت Hagen (2008) گذارد.ـر بـتأثی

Stronglocentrotus pallidus  برداری  بهره برایرا
یافت که درد و کـر ررسیـب Mytilus edulisهـگون از

مرتبط با اندازه فانوس ارسطو است. برداری این بهره
 ه ان دادـنش Ebert et al. (2014) هـالعـدر مط

 ونهـگ ایـه ک از آروارهـریـومتـآلات ـه تنظیمـد کـش
Stronglocentrotus purpuratusه حضور غذاـ، ب، 

به صورت سالیانه وابسته  هم به صورت فصلی و هم
 Strongylocentrotus گونه رویای بر  در مطالعه است.

franciscanus وسیله آنالیزهای از شمال کالیفرنیا به
ANOVA  نشان داده شده است که شیب لگاریتم

طبیعیِ قطر پوسته، به عنوان تابعی از لگاریتم طبیعی 
توان نتیجه  ( و می=6/0Pاندازه آرواره، همگن است )

تر، اندازه  ساکن در نواحی عمیق های گرفت که اورکین
ای قوی بین اندازه آرواره  آرواره بلندتری دارند و رابطه

 r=31/0 به طوری که ؛استو قطر پوسته موجود 
 ,.Rogers-Bennett et al) ده استشمحاسبه 

2003.) 
، Echinometra mathaeiه ـونـگ هـالعـدر مط

دهد، طول آرواره و  نشان می 7که نمودار  طور همان
نصف یکدیگر بودند )شیب برابر با  تقریباًارتفاع 

93/0=a و با افزایش قطر پوسته، اختالف بین ارتفاع )
را ببینید(. رابطه  9شود )نمودار  و طول آرواره زیاد می

 برابر با شیببا ای  رابطهبین طول آرواره و قطر پوسته، 
176/0=a ،صورتبه  Mean Jaw Length = 

0.2514 Test Diameter + 2.2762 (r=0.79)  به
  .(9)نمودار  دست آمد

ب توجه در این نمودار آن است که ـجاله ـنکت
پوسته کمتر از الغ جنسی در قطرهای ـهای ناب هـنمون

mm10 در  ویژگی مجدداً ه اینـد کـشون ده میـمشاه
ه دست آمدن ـب ود.ـش )ب( نیز مشاهده می 6نمودار 

، خیلی دور 9نمودار  در a=176/0شیب نمودار برابر با 
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شیب نمودار را  Hagen (2008)زیرا  ؛از انتظار نیست
و  Strongylocentrotus pallidus های برای گونه

Strongylocentrotus droebachiensis به ترتیب 
محاسبه کرد. این بدین  63/0و  62/0 تقریباًمقادیر 

بین طول آرواره  نتایج حاصل از روابطمعنی است که 
. هایی با مطالعات گذشته دارد شباهت و قطر پوسته

 ،Pederson & Johnson (2008) ،اینعالوه بر 
 Heliocidarisمشابهی برای گونه  ضریب همبستگی

erythrogramma ایـرهـعی بستـم طبیـراکـدر ت 
ماکروجلبکی در تاسمانیای شرقی با رشد فصلی و 

 یافتند Ulva pinnatifidaفراوانی زیاد از رشد فصلی 
(23/0=r.) گونه ول آروارهـه طـد کـرس یـر مـنظهـب 

Echinometra mathaei هـه، مشابـالعـن مطـدر ای 
 در مطالعه Heliocidaris erythrogramma گونه

Pederson & Johnson (2008) ضریب  زیرا است؛
. اگرچه دست آمده استبه 23/0همبستگی برابر با 

راساس ضریب همبستگی، ـت بـا قاطعیـوان بـت نمی

زیرا در برخی   ؛دوگونه را به یکدیگر مشابه دانست
ده ـده شـتری مشاه گی قویـب همبستـضرای ،واردـم

 ر رویـه بـالعـدر مط ال،ـوان مثـعن هـبت. ـاس
Centrostephanus rodgersii  در نیوزیلند، این

 بویژه ؛(r=39/0دار، مقدار بیشتری داشت ) رابطه معنی
گاه آنها با پوشش ـان زیستـه مکـامی کـدر هنگ

 Ecklonia radiate متراکم از جلبکماکروجلبکی 
 یا در (.Pecorino et al., 2012ده بود )شمتمایز 
 ای رابطه ،Pederson & Johnson (2008)مطالعه 

 .H هـونـگه ـوستـر پـطـول آرواره و قـن طـبی

erythrogramma محیطی  زرعـیمـهای ل در محیط(
برابر  یا، ضریب همبستگی قویاز محیط طبیعی( غیر
و این به این معناست که شده است ، مشاهده 11/0

ن ـدازه اورکیـبر روی ان شرایط محیطی منطقه شدیداً
ات ـالعـد و مطـذار باشـرگـثیأواند تـت ایی میـدری

 Echinometra هـونـرای گـا بـن راستـایر در ـبیشت

mathaei رسد نظر می الزامی به. 
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