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ABSTRACT 

To identify the species of sea cucumbers belong to 

Holothuroidea in the intertidal zones of Chabahar Bay, field 

studies were conducted during one year from November 2008 

to September 2009. The area of study was located at the 

farthest end of southeast of Iran in province of Sistan and 

Balouchestan between 25°16   61  and 25°22  47   North, and 

between 60°39  90   and 60°24  38   East. 5 sampling stations 

along the shoreline zone was determined based on 

geomorphological characteristics, habitat and accessibility. 

Bimonthly Sampling was carried out in the selected stations in 

complete tide and all samples of each species were collected. 

Then samples were transferred to laboratory and identified 

based on extracted ossicles with valid identification keys .the 

four species of sea cucumbers were identified: Holothuria 

leucospilota, Holothuria arenicola, Holothuria insignis, 

Holothuria sp. Which bolnge to family of Holothuroidae and 

order of Elasipodida. The Maximum frequency of 

Holothuroidea Was measured in January (2009) in station 4. 

 

Keywords: Holothuroidea, Intertidal zones, Biodiversity, 

Chabahar Gulf. 
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 مقدمه
 خیارسانان رده ،خارپوستان شاخه در دریایی خیار

(Holothuroidea) گونه 2011 تقریباً .گیرد می قرار 
 (.Pawson, 2003) است شده گزارش رده این از

 دارند، شعاعی تقارن و کشیده دریایی خیارهای بدن
 ,Kotpal) دارند آزاد زندگی و ندارند خار و بازو

 خارپوستان سایر از رده این تمایز وجه .(2003
 و میکروسکوپی های اسپیکول به آنها اسکلت کاهش
 دور در تنتاکل از ای حلقه به دهانی پاهای تبدیل
 در دریایی خیارهای (.Grzimek, 2004) است دهان

 اعماق همه در قطبی مناطق تا استوا از جهان سرتاسر
 آب دمای با عمق کم گرمسیری مناطق .دارند وجود

 داده جای خود در را دریایی خیاران تنوع بیشترین باال
 در Holothuroidae خانواده افراد بیشترین و است
 مرجانی های پشته در و هستند ساکن مناطق این

 ,Grzimek) رسد می اوج به خانواده این تنوع

 که است مهرگانی بی جمله از موجود این. (2004
ی دارا آن از ای تغذیه و پزشکی ،سنتی های تفادهاس

 خیارهای (.James, 2001) تاس باالییقدمت 
 یا دیمر بچ شده آوری عمل و شده خشک دریایی
 خوراکی ماده یک عنوان به و شوند می نامیده ترپانگ

 یک اساس که شوند می فروخته آسیا بازارهای در
 آورند می بوجود را دالری میلیون مولتی صنعت

(Grzimek, 2004.) از بسیاری در دریایی خیارهای 
 به چین و آرام اقیانوس جزایر جمله از جهان نقاط

 خیار (.Kotpal, 2003) شوند می مصرف غذا عنوان
 فاقد البته و پروتئین از باالیی درصد دارای دریایی

 نیز نیروبخش غذایی مواد زمره در و است کلسترول
 در (.Carballo et al., 2002) گیرد می قرار

 از آمده ستبد عصاره روی اخیراً که تحقیقاتی
 خواص ،است گرفته صورت دریایی خیار ترکیبات
 ،(Sugawara et al., 2006) کسیسیتیسیتوتو

 باکتریایی، ضد ،(Ding et al., 2003) کسیدانیا آنتی
 سرطانی ضد ،توموری ضد ،ویروسی ضد ،التهابی ضد

(Farouk et al., 2007) است رسیده اثبات به آن. 

 از آمده بهدست های عصاره ضدباکتریایی تأثیر
 در دریایی خیار تخمهای و بدن مختلف های سمتـق

 در .است رسیده اثبات هـب بسیاری های پژوهش
 از آمده ستبد کیباتتر بر شده انجام بررسیهای

 غدد و ماهیچه ،جنسی غدد ،گوارشی سامانه
 دریایی خیار بدن قسمتهای دیگر و لیتولیدمث

Cucumaria frondosa اثرهای بر عالوه 
 نیز ها عصاره این اکسیدانی آنتی اثر ضدباکتریایی،

 (.Sugawara et al., 2006) است شده داده نشان
 گونه یک عصاره اثرات روی که مطالعاتی همچنین

 Holothuria leucospilota نام به دریایی خیار
 و ها زخم بهبود بر آن تأثیر دهنده نشان گرفته، انجام

 Ridzwan et) باشد می جراحی از پس درد کاهش

al., 2003). اجزای از دریایی خیارهای سویی، از 
 معتدل های اکوسیستم در غذایی زنجیره مهم

 عنوان به مهمی نقش و بوده مرجانی های آبسنگ
 تسریع ضمن که کند می ایفا خوار معلق یا و خوار پوده

 رسوبات در اکسیژن نفوذ باعث ای، پوده مواد بازچرخه
 کنند می کمک ها اکوسیستم سالمتی به و شوند می

(Bruckner et al., 2003.)  
 های گونه دارای دریایی خیارهای اینکه به توجه با

 شناسی ریخت خصوصیات نظر از که هستند متفاوتی
 پرورشی و داروئی نظر از یک هر و دارند تفاوت
 ها گونه دقیق شناسایی بنابراین دارند، ای ویژه خواص

 است ضروری آنها مورد در مطالعه منظور به
(Bruckner et al., 2003.) ترین بزرگ چابهار خلیج 

 .است عمان دریای های کرانه حاشیه در ایران خلیج
 مختلف های تیپ انواع دارای چابهار خلیج سواحل
 و باشد می ای صخره و گلی ای، ماسه قبیل از سواحل

 سفانهأمت ولی است برخوردار باالیی زیستی تنوع از
 بسیار آن موجودات روی گرفته انجام مطالعات
 در دریایی خیارهای شناسایی تاکنون .باشد می محدود

 صورت مدی و جزر پایین منطقه در تنها چابهار خلیج
 این و (Shakouri et al., 2009) است گرفته

 خلیج جزرومدی های پهنه در بار اولین برای بررسی

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86
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 و جانور این اقتصادی باالی ارزش .است شده انجام
 و بهداشتی ،آرایشی ،دارویی ،خوراکی های استفاده

 زنجیره و مغذی مواد چرخش در آن کلیدی نقش
 ناپذیر اجتناب را زمینه این در مطالعه ضرورت غذایی،

 .کند می
 یها گونه شناسایی مطالعه، این انجام از هدف

 چابهار خلیج سواحل زیستی تنوع و دریایی خیار
 .باشد می

 

 هاروش و مواد
 در ایران شرقی جنوب الیه منتهی در چابهار خلیج
 های آب مجاورت در و بلوچستان و سیستان استان
 و عرب دریای آزاد، های آب به که عمان دریای

 عمق .است شده واقع است، متصل هند اقیانوس
 دهانه عمق بیشینه و رمت 9 چابهار خلیج متوسط
 20 خلیج دهانه طول ،باشد می متر 23 ورودی
 و کیلومتر 12 حدود خلیج خود طول بیشینه و کیلومتر
 مساحت .است کیلومتر 21 حدود آن عرض بیشینه
 ,.Owfi et al) باشد می کیلومتر 131 چابهار خلیج

2007). 
 های تفاوت به توجه با برداری نمونه های ایستگاه

 دسترسی امکان و زیستگاهی تنوع ژئومورفولوژیکی،
 شدند انتخاب برداری نمونه جهت سواحل به
 توسط ها ایستگاه از یک هر موقعیت (.2جدول)

 .شد ثبت و تعیین GPS دستگاه
 

 در نمکاا رتصو در) کامل رجز در داریبر نمونه
 انتخابی هیستگاا 5 در (ماهانه رجز کثراحد مهنگا

 و ارینگهد رمنظو به .شد منجاا پیمایشی رتصوبه
 توسط ابتدا ،اساییـشن ایبر ها نمونه زیسا دهماآ

 های کنشوا منجاا از تا شدند بیحس منیزیم تسولفا
 جهت همچنین د،شو یجلوگیر نهاآ توسط فاعید

 طریق از لتانوا اریمقد خلیدا های بافت نماند سالم
 یقرتز یاییدر رهایخیا نبد خلدا به نهاد و جمخر

 منتقل همایشگاآز به و تثبیت %11 لتانوا در سپس و
 .(Serrato, 2006) یدنددگر

 در دریایی خیار بندی رده نمودن مشخص برای
 در حاضر های اسپیکول مبنای بر گونه و جنس حد

 خیار نمونه اپیدرمی بافت از ای تکه ابتدا ،پوست
 2×2 مساحت و متر میلی یک ضخامت با دریایی
 در و شد داده برش الپلاسک وسیله به مترمربع سانتی

 قرار نندهسفیدک مایع لیتر میلی 1 تا 9 حاوی فالکون
 سفید رسوب ،دقیقه 11 حدود گذشت از سـپ .گرفت
 همان که شد جمع ونفالک انتهای در رنگی

 قطره یک پاستور پیپت کمک با .هستند ها سپیکولا
 شد داده قرار آزمایشگاهی الم روی را رسوب این از
(Kelman, 2006.) توسط ها لسپیکوا از سپس 

 BA300 مدل (Motic) پسکووفوتومیکر دستگاه
 قیقد شناسایی برای همچنین .شد تهیه عکس

 توسط و هشد اجد نمونه هر هکیآ یها حلقه ها گونه
 Ez40 مدل (Lica) میکروسکوپستریوافوتو هستگاد

 برداری نمونه های ایستگاه انتخاب جهت بررسی مورد مناطق مشخصات .1 جدول
 بستر پوشش جغرافیایی موقعیت محلی موقعیت ایستگاه

 N    61΄16°25 بزرگ دریا 2
60°39΄90    E 

 ای صخره بستر

 N    62΄16°25 دانشگاه پشت 1
60°36΄90    E 

 سنگی قلوه -شنی بستر

 N    12΄19°25 غواصی کلبه 9
60°37΄28    E 

 مرجانی بستر

 N    71΄17°25 تیس 0
60°37΄17    E 

 سنگی -ای ماسه بستر

 N   47΄22°25 کنارک زیست محیط 5
60°24΄38    E 

 ای ماسه بستر
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 شناسایی های سپیکولا طرح .شد گرفته عکس آنها از
 ;Thandar, 2007) شناسایی کلیدهای با شده

Price, 1983; Clark and Rowe, 1971). 
 مشخص موردنظر نمونه جنس تا شد داده مطابقت

 برای شناسایی تأیید جهت ها نمونه عکس .شود
 دکتر) معتبر طبیعی تاریخ موزه چند کارشناسان

Paulay Gustav دکتر فلوریدا، طبیعی تاریخ موزه از 
Andrew Price و انگلستان کمبریج دانشگاه از 

 (استرالیا طبیعی تاریخ موزه از Frank Rowe دکتر
 ها گونه تر دقیق شناسایی برای آنها و شدند ارسال
 صحت پایان در و دادند انجام را همکاری نهایت

 .کردند تأیید را شده انجام های شناسایی
 

 
 برداری نمونه های ایستگاه موقعیت و چابهار خلیج نقشه .1 شکل

 

 نتايج
 0 به مربوط دریایی خیار نمونه 185 مطالعه این در

 شدند شناسایی خانواده 2 و راسته 2 جنس، 2 گونه،

 است زیر صورت به بررسی این از حاصل نتایج که
  (.1 جدول)

 .است آمده زیر در ها گونه این مهم خصوصیاتبرخی

 

 (2981-2988) چابهار خلیج سواحل در شده شناسایی یها گونه سیستماتیک .2 جدول
 رده راسته خانواده جنس گونه

Holothuria 

leucospilota 
    

Holothuria 

arenicola 
Holothuria Holothuriidae Elasipodida Holothuroidea 

Holothuria 

insignis 
    

Holothuria sp.     
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 Holothuria arenicola دریایی خيار .1

(Semper, 1868) 
 ای استوانه تقریباً بدنی ،cm8 تقریبی اندازه با ای گونه

 نوک نه اما) باریک جلویی گاه و عقبی انتهای در که

 بوده متوسط ضخامت دارای بدن دیواره .شود می (تیز
 مایل سفید زنده های نمونه رنگ .است زبر معموالً و

 جفت با اغلب و ای قهوه -نارنجی گاه سبز به
 سطح طول در ریز سیاه های خال یا سیاه های لکه
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 ثابت الکل در تثبیت از پس اغلب رنگ است، پشتی
 (.1 شکل) ماند می باقی

 

 Holothuria leucospilotaدریایی خيار .2

(Brandt, 1835)  
 ای استوانه نسبتاً بدن ،cm11 تقریبی اندازه با ای گونه

 .است شده تخت شکمی بخش در حدودی تا که
 تثبیت های نمونه در و نرم ضخیم نسبتاً بدن دیواره
 .است فراوان های خوردگی چین دارای اغلب شده
 از پس که است ارغوانی - سیاه زنده های نمونه رنگ

 (.9شکل) شود می صورتی-ای قهوه الکل در تثبیت
 

 
 Holothuria arenicola .2 شکل

 
 

 
 Holothuria leucospilota .3 شکل

 
  Holothuria insignis دریایی خيار .3

 ای استوانه تقریباً بدنی ،cm8 تقریبی اندازه با ای گونه
 نوک نه اما) باریک جلویی گاه و عقبی انتهای در که
 بوده متوسط ضخامت دارای بدن دیواره .شود می (تیز

 خاکستری زنده های نمونه رنگ .است لزج معموالً و

 جفت با اغلب و ای قهوه -نارنجی گاه سبز به مایل
 سطح طول در ریز سیاه های خال یا سیاه های لکه

 باقی الکل در تثبیت از پس اغلب رنگ است، پشتی
 (.0شکل) ماند می
 

  .Holothuria sp دریایی خيار .4

 نسبتاً بدن و cm11 تقریبی اندازه با ای گونه
 شده تخت شکمی بخش در حدودی تا که ای استوانه

 های نمونه در و نرم ضخیم نسبتاً بدن دیواره .است
 فراوان های خوردگی چین دارای اغلب شده تثبیت
 است صورتی - ای قهوه زنده های نمونه رنگ .است

 شود می سفید -کرم الکل در تثبیت از پس که
  (.5شکل)

     

  
 Holothuria insignis .4 شکل

 

 
 .Holothuria sp .5 شکل

 

 در دریایی خیارهای حضور عدم و حضور
 های ماه در و برداری نمونه مختلف های ایستگاه
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 های جدول) است زیر صورت به برداری نمونه مختلف
 (.0 و 9

Holothuria leucospilota و ماه آبان در تنها 
Holothuria arenicola در ها ماه تمامی در 

 در Holothuria insignis .داشتند وجود 0 ایستگاه
 و 0 ،9 ،1 های ایستگاه در و ها ماه تمامی

Holothuria sp. 0 ایستگاه در و ماه دی در تنها 
 .شدند مشاهده

 

 برداری نمونه ایستگاه 5 در خارپوستان یها گونه حضور .3 جدول

 گونه 2 1 9 0 5

- + - - - Holothuria leucospilota 
- + - - - Holothuria arenicola 
- + + + - Holothuria insignis 
- + - - - Holothuria sp. 

 - :حضور عدم      + :حضور
 

 برداری نمونه مختلف های ماه در خارپوستان یها گونه حضور .4 جدول

 گونه 81 آبان 81 دی 81 اسفند 88 اردیبهشت 88 تیر 88 شهریور
- - - - - + Holothuria leucospilota 
+ + + + + + Holothuria  insignis 
+ + + + + + Holothuria arenicola 
- - - - + - Holothuria sp. 

 -:حضور عدم + :حضور

 
 در و 0 ایستگاه در ها گونه این فراوانی بیشترین

 .گردید مشاهده 88 ماه دی
 

 بحث
 غذا منبع عنوان به سنتی صورت به دریایی خیارهای

 آسیایی کشورهای در آرام اقیانوس سواحل سرتاسر در
 ,Hasbun and Lawerence) شوند می استفاده

 غذایی و تجاری اقتصادی، اهمیت دلیل به و (2002
 .است پذیرفته صورت آن روی بیشتری مطالعات

H.insignis از 0 و 9 و 1 های ایستگاه سواحل در 
 باالدست منطقه در ها سنگ زیر ای ماسه های گودال

 توسط تاکنون گونه این .شد آوری جمع میانی و
 .است نشده گزارش داخلی محققین

H.insignis و H.leucospilota توسط Price 
 بستر از سریالنکا و نگومبا از ترتیب به Reid و

 بستر از گاله و سریالنکا عمان، مسقط، و مرجانی
 و ای ماسه سواحل و صخره و مرجان مخلوط

 از مرجانی های پشته و مدی و جزر زیر های صخره
 Price and) است شده گزارش متری 5 تا 1 عمق

Reid, 1985). 
 بار یک تنها H. leucospilota گونه از نمونه دو

 سنگی قلوه -ای ماسه ساحل در 2981 ماه آبان در
 قرار ها سنگ شکاف در که است شده یافت 0 ایستگاه

 چابهار خلیج های آب در گونه این .بود گرفته
(Shakouri, 2009 )م قش سواحل و(Izadi, 2009 )
 ،Toral- Granda .است شده مشاهده یزن

H.leucospilota و H. arenicola 03 لیست در را 
 سودآوری علت به که کرده لحاظ اقتصادی مهم گونه
 قرار رویه بی برداشت معرض در ساحلی جوامع برای

 خطر معرض در را آنها طبیعی زیست قابلیت و گرفته
 (.Toral-granda, 2007) است داده قرار جدی

 قلوه -ای ماسه سواحل در H. arenicola گونه
 در که است شده مشاهده 0 و 9 های ایستگاه سنگی

 در همچنین .بودند مدفون ماسه در ها سنگ تخته زیر
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 جزایر ،(Karimzadeh, 2007) لنگه بندر سواحل
 های آب و (Badri, 2008) نایبند و خارکو خارک،

 شده مشاهده نیز (Shakouri, 2009) چابهار خلیج
 دریایی خیارهای لیست در Chen گزارش در .است

 .(Chen, 2003) است گرفته قرار خوراکی
H.arenicola و H.leucospilota توسط 

Tahera and Tirmizi (2335) پاکستان سواحل از 
 صورت به را H.arenicola آنها .است شده گزارش
 ها صخره زیر مدی و جزر زیر های ماسه در مدفون

 آرام، اقیانوس از گونه این همچنین .اند کرده پیدا
 سوئز، خلیج ماداگاسکار، شرقی، هندافریقای جزایر
 مالدیو، سرخ، دریای فارس، خلیج آکابا، خلیج

Lakshadweep، خلیج بنگال، خلیج منار، خلیج 
 ،Tuticorin، Rameswaram پالک،

Mandapam، Burma، Andaman، Nicobar، 
Mergui Archipelago، Indies، ،فلیپین، استرالیا 

 و هاوایی تا جنوبی آرام اقیانوس جزایر ژاپن، چین،
 از نمونه سه .است شده گزارش نیز پاکستان

H.arenicola منطقه ای ماسه مدی و جزر ناحیه از 
 زیر که است شده آوری جمع کایومنور از لیوارد

 25 عمق در تقریباً برجسته مخروطی های تپه
 بودند شده مدفون ای ماسه بستر در متری سانتی

(Hasbun and Lawerence, 2002.) 
H.arenicola متعلق که است ساحلی گونه یک 

 برزیل تا برمودا از و است گرمسیری اطراف منطقه به
 است یافته گسترش فلوریدا و مکزیکو خلیج شامل

(Hendler et al., 1995). است حفار گونه یک این 
 ای ماسه بسترهای در بزرگ مخروطی های تپه که

 که جایی در .کند می تولید علفی بسترهای مثل
H.arenicola اثر در که هایی تپه کند، می زندگی 

 چند هر شود، می دیده مکرراً کنند می ایجاد حفاری
 Hasbun) شوند می محدود مدی و جزر ناحیه به که

and Lawerence, 2002). Price این زیستگاه 
 و مدی و جزر بین و مدی و جزر زیر مناطق را گونه

 های صخره ها، ماسه درون یا سنگ قطعات زیر در

 است کرده معرفی متر 1 تا صفر اعماق و مرجانی
(Price, 1983; 1986.)  

 را سنگی بسترهای خارپوستان یها گونه اکثر
 بیشترین .(Bochert et al., 1996) دهند می ترجیح

 شد مشاهده 0 ایستگاه در دریایی خیار یها گونه تنوع
 ایستگاه در بستر بودن ناهمگون علت به قویاً که

 محیط و خوب زیستگاهی تنوع که است مذکور
 آورده وجود به بنتیک موجودات زندگی برای مناسبی

 وجود پناه بر عالوه طرفی از (.Kaiser, 2001) است
 و تراکم در کننده تعیین مهم عوامل از نیز غذایی مواد

 Nybakken and) هستند موجودات پراکنش

Bertness, 2005). پناهگاه علت به سنگی سواحل 
 از و پایدارترند امواج ضربه مقابل در دارند که بیشتری

 سواحل به نسبت سنگی سواحل در غذایی مواد طرفی
 ،(Bakus, 1973) است بیشتر گلی و ای ماسه

 از غنی بستر وجود بدلیل 0 ایستگاه تنوع بنابراین
 در زادهعزیز و نغیاوفر .باشد می پناه و غذایی مواد
 81 سال در دییزا و 89 سال در بدری ،19 سال

 و داشتند فارس خلیج دریایی خیارهای روی مطالعاتی
 سواحل در را موجودات این تنوع بیشترین نیز ایشان
 .اند کرده ذکر سنگی

 فاقد داشت، فقیری و ای ماسه بستر که 5 ایستگاه
 سواحل در امواج اثر که چرا بود دریایی خیار گونه هر

 زیستگاه نوع این در امواج و است تر عمیق ای ماسه
 و هستند آن شیب تغییر و بستر کردن جابجا به قادر

 برای مناسبی پناهگاه توانند نمی دریایی خیارهای
  .باشند داشته جریانات برابر در مقاومت

 ماه دی در هم دریایی خیارهای فراوانی بیشترین
 هم شکوری و دییزا بدری، زاده،عزیز ن،غیاوفر .بود

 مشاهده زمستان در را موجودات این نیاوافر بیشترین
 .اند کرده

 دریایی خیار فراوان کاربردهای و اهمیت به نظر
 مطالعات آنها شناسایی از پس شود می پیشنهاد
 پراکنش، و تراکم بررسی قبیل از تری گسترده

 روی دارویی مواد استخراج پرورش، و تکثیر چگونگی
 .گیرد انجام آنها
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 سپاسگزاري

 پرسنل و مسئولین همکاری از فراوان سپاس با

 اقیانوس و عمان دریای شناسی اقیانوس مرکز محترم
 (.چابهار) هند
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