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ABSTRACT
To identify the species of sea cucumbers belong to

به منظور شناسايي گونههاي متعلق به رده خيارهاي دريايي در پهنه هاي

Holothuroidea in the intertidal zones of Chabahar Bay, field

 تا0031  طي يک سال از آبان ماه سال،جزر و مدي خليج چابهار

studies were conducted during one year from November 2008

 منطقه مورد. بررسيهاي ميداني صورت گرفت0033 شهريورماه سال

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

 استان-مطالعه در منتهي اليه جنوب شرقي ايران و سواحل درياي عمان

farthest end of southeast of Iran in province of Sistan and

12°01´10´´سيستان و بلوچستان در محدوده جغرافيايي عرض شمالي

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

. قرار گرفته است13°10´03´´ تا13°03´33  و طول شرقي12°11´01´´تا
 ايستگاه نمونه برداري بر2 در طول نوار ساحلي منطقه مورد مطالعه تعداد

geomorphological characteristics, habitat and accessibility.

 زيستگاهي و امکان دسترسي تعيين،اساس ويژگي هاي ژئومورفولوژيکي

Bimonthly Sampling was carried out in the selected stations in

 نمونه برداري هر دو ماه يکبار در جزر کامل و بصورت پيمايشي در.گرديد

complete tide and all samples of each species were collected.

ايستگاه هاي تعيين شده انجام گرفت و تمام نمونه هاي بارز هر گونه جمع

Then samples were transferred to laboratory and identified

 شناسايي از طريق، پس از انتقال نمونه ها به آزمايشگاه.آوري شدند

based on extracted ossicles with valid identification keys .the

.اسپيکول هاي استخراج شده و با کمک کليدهاي شناسايي معتبر انجام شد

four species of sea cucumbers were identified: Holothuria
leucospilota, Holothuria arenicola, Holothuria insignis,

Holothuria

،Holothuria leucospilota  گونه خيار دريايي0

Holothuria sp. Which bolnge to family of Holothuroidae and

 از خانوادهHolothuria sp.  وHolothuria insignis ،arenicola

order

 بيشترين. شناسايي گرديدElasipodida  و از راستهHolothuroidae

of

Elasipodida.

The

Maximum

frequency

of

Holothuroidea Was measured in January (2009) in station 4.
Keywords: Holothuroidea, Intertidal zones, Biodiversity,

. مشاهده شده است0  ايستگاه،فراواني اين گونهها در دي ماه
 تنوع، مناطق بين جزر و مدي، خيارهاي دريايي:واژههاي کليدي
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مقدمه
خیار دریایی در شاخه خارپوستاﻥ ،رده خیارساناﻥ
( )Holothuroideaﻗرﺍر میگیرد .تقریباً  2011گونه
ﺍز ﺍین رده گزﺍرش شده ﺍست (.)Pawson, 2003
بدﻥ خیارهای دریایی کشیده و تقارﻥ شعاعی دﺍرند،
بازو و خار ندﺍرند و زندگی آزﺍد دﺍرند (Kotpal,
) .2003وجه تمایز ﺍین رده ﺍز سایر خارپوستاﻥ
کاهش ﺍسکلت آنها به ﺍسپیکولهای میکروسکوپی و
تبدیل پاهای دهانی به حلقهﺍی ﺍز تنتاکل در دور
دهاﻥ ﺍست ( .)Grzimek, 2004خیارهای دریایی در
سرتاسر جهاﻥ ﺍز ﺍستوﺍ تا مناطق ﻗطبی در همه ﺍعماق
وجود دﺍرند .مناطق گرمسیری کم عمق با دمای آب
باال بیشترین تنوع خیارﺍﻥ دریایی رﺍ در خود جای دﺍده
ﺍست و بیشترین ﺍفرﺍد خانوﺍده  Holothuroidaeدر
ﺍین مناطق ساکن هستند و در پشتههای مرجانی
تنوع ﺍین خانوﺍده به ﺍوج میرسد (Grzimek,
) .2004ﺍین موجود ﺍز جمله بی مهرگانی ﺍست که
ﺍستﻔادههای سنتی ،پزشکی و تﻐﺬیهﺍی ﺍز آﻥ دﺍرﺍی
ﻗدمت باالیی ﺍست ( .)James, 2001خیارهای
دریایی خشک شده و عملآوری شده بچ دیمر یا
ترپانگ نامیده میشوند و به عنوﺍﻥ یک ماده خورﺍکی
در بازﺍرهای آسیا فروخته میشوند که ﺍساس یک
صنعت مولتی میلیوﻥ دالری رﺍ بوجود میآورند
( .)Grzimek, 2004خیارهای دریایی در بسیاری ﺍز
نقاط جهاﻥ ﺍز جمله جزﺍیر ﺍﻗیانوس آرﺍم و چین به
عنوﺍﻥ غﺬﺍ مصرف میشوند ( .)Kotpal, 2003خیار
دریایی دﺍرﺍی درصد باالیی ﺍز پروتئین و ﺍلبته فاﻗد
کلسترول ﺍست و در زمره موﺍد غﺬﺍیی نیروبﺨش نیز
ﻗرﺍر میگیرد ( .)Carballo et al., 2002در
تحقیقاتی که ﺍخیرﺍً روی عصاره بدست آمده ﺍز
ترکیبات خیار دریایی صورت گرفته ﺍست ،خوﺍﺹ
سیتوتوکسیسیتی (،)Sugawara et al., 2006
آنتیﺍکسیدﺍنی ( ،)Ding et al., 2003ضد باکتریایی،
ضد ﺍلتهابی ،ضد ویروسی ،ضد توموری ،ضد سرطانی
( )Farouk et al., 2007آﻥ به ﺍﺛبات رسیده ﺍست.

تﺄﺛیر ضدباکتریایی عصارههای بهدست آمده ﺍز
ﻗـسمتهای مﺨتلﻒ بدﻥ و تﺨمهای خیار دریایی در
پژوهشهای بسیاری بـه ﺍﺛبات رسیده ﺍست .در
بررسیهای ﺍنجام شده بر ترکیبات بدست آمده ﺍز
سامانه گوﺍرشی ،غدد جنسی ،ماهیﭽه و غدد
تولیدمﺜلی و دیﮕر ﻗسمتهای بدﻥ خیار دریایی
 Cucumaria frondosaعﻼوه بر ﺍﺛرهای
ضدباکتریایی ،ﺍﺛر آنتیﺍکسیدﺍنی ﺍین عصارهها نیز
نشاﻥ دﺍده شده ﺍست (.)Sugawara et al., 2006
همﭽنین مطالعاتی که روی ﺍﺛرﺍت عصاره یک گونه
خیار دریایی به نام Holothuria leucospilota
ﺍنجام گرفته ،نشاﻥدهنده تﺄﺛیر آﻥ بر بهبود زخمها و
کاهش درد پس ﺍز جرﺍحی میباشد (Ridzwan et
) .al., 2003ﺍز سویی ،خیارهای دریایی ﺍز ﺍجزﺍی
مهم زنجیره غﺬﺍیی در ﺍکوسیستمهای معتدل
آبسنگهای مرجانی بوده و نقش مهمی به عنوﺍﻥ
پودهخوﺍر و یا معلقخوﺍر ﺍیﻔا میکند که ضمن تسریع
بازچرخه موﺍد پودهﺍی ،باعث نﻔوذ ﺍکسیژﻥ در رسوبات
میشوند و به سﻼمتی ﺍکوسیستمها کمک میکنند
(.)Bruckner et al., 2003
با توجه به ﺍینکه خیارهای دریایی دﺍرﺍی گونههای
متﻔاوتی هستند که ﺍز نظر خصوصیات ریﺨتشناسی
تﻔاوت دﺍرند و هر یک ﺍز نظر دﺍروئی و پرورشی
خوﺍﺹ ویژهﺍی دﺍرند ،بنابرﺍین شناسایی دﻗیق گونهها
به منظور مطالعه در مورد آنها ضروری ﺍست
( .)Bruckner et al., 2003خلیج چابهار بزرگترین
خلیج ﺍیرﺍﻥ در حاشیه کرﺍنههای دریای عماﻥ ﺍست.
سوﺍحل خلیج چابهار دﺍرﺍی ﺍنوﺍع تیپهای مﺨتلﻒ
سوﺍحل ﺍز ﻗبیل ماسهﺍی ،گلی و صﺨرهﺍی میباشد و
ﺍز تنوع زیستی باالیی برخوردﺍر ﺍست ولی متﺄسﻔانه
مطالعات ﺍنجام گرفته روی موجودﺍت آﻥ بسیار
محدود میباشد .تاکنوﻥ شناسایی خیارهای دریایی در
خلیج چابهار تنها در منطقه پایین جزر و مدی صورت
گرفته ﺍست ( )Shakouri et al., 2009و ﺍین
بررسی برﺍی ﺍولین بار در پهنههای جزرومدی خلیج

خالقی  :شناسایی گونههای خیارهای دریایی ) (Holothuroidea: Echinodermataدر ...

ﺍنجام شده ﺍست .ﺍرزش باالی ﺍﻗتصادی ﺍین جانور و
ﺍستﻔادههای خورﺍکی ،دﺍرویی ،آرﺍیشی ،بهدﺍشتی و
نقش کلیدی آﻥ در چرخش موﺍد مﻐﺬی و زنجیره
غﺬﺍیی ،ضرورت مطالعه در ﺍین زمینه رﺍ ﺍجتنابناپﺬیر
میکند.
هدف ﺍز ﺍنجام ﺍین مطالعه ،شناسایی گونههای
خیار دریایی و تنوع زیستی سوﺍحل خلیج چابهار
میباشد.

نمونهبردﺍری در جزر کامل (در صورت ﺍمکاﻥ در
هنﮕام حدﺍکﺜر جزر ماهانه) در  5ﺍیستﮕاه ﺍنتﺨابی
بهصورت پیمایشی ﺍنجام شد .به منظور نﮕهدﺍری و
آمادهسازی نمونهها برﺍی شنـاسایی ،ﺍبتدﺍ توسط
سولﻔات منیزیم بیحس شدند تا ﺍز ﺍنجام وﺍکنشهای
دفاعی توسط آنها جلوگیری شود ،همﭽنین جهت
سالم ماندﻥ بافتهای دﺍخلی مقدﺍری ﺍتانول ﺍز طریق
مﺨرج و دهاﻥ به دﺍخل بدﻥ خیارهای دریایی تزریق
و سپس در ﺍتانول  %11تﺜبیت و به آزمایشﮕاه منتقل
گردیدند (.)Serrato, 2006
برﺍی مشﺨﺺ نمودﻥ ردهبندی خیار دریایی در
حد جنس و گونه بر مبنای ﺍسپیکولهای حاضر در
پوست ،ﺍبتدﺍ تکهﺍی ﺍز بافت ﺍپیدرمی نمونه خیار
دریایی با ضﺨامت یک میلیمتر و مساحت 2×2
سانتیمترمربع به وسیله ﺍسکﺍلپل برش دﺍده شد و در
فالکوﻥ حاوی  9تا  1میلیلیتر مایع سﻔیدکننده ﻗرﺍر
گرفت .پـس ﺍز گﺬشت حدود  11دﻗیقه ،رسوب سﻔید
رنﮕی در ﺍنتهای فالکوﻥ جمع شد که هماﻥ
ﺍسپیکولها هستند .با کمک پیپت پاستور یک ﻗطره
ﺍز ﺍین رسوب رﺍ روی الم آزمایشﮕاهی ﻗرﺍر دﺍده شد
( .)Kelman, 2006سپس ﺍز ﺍسپیکولها توسط
دستﮕاه فوتومیکروسکوپ ( )Moticمدل BA300
عکس تهیه شد .همﭽنین برﺍی شناسایی دﻗیق
گونهها حلقههای آهکی هر نمونه جدﺍ شده و توسط
دستﮕاه فوتوﺍستریومیکروسکوپ ( )Licaمدل Ez40

مواد و روشها
خلیج چابهار در منتهی ﺍلیه جنوب شرﻗی ﺍیرﺍﻥ در
ﺍستاﻥ سیستاﻥ و بلوچستاﻥ و در مجاورت آبهای
دریای عماﻥ که به آبهای آزﺍد ،دریای عرب و
ﺍﻗیانوس هند متصل ﺍست ،وﺍﻗع شده ﺍست .عمق
متوسط خلیج چابهار  9متر و بیشینه عمق دهانه
ورودی  23متر میباشد ،طول دهانه خلیج 20
کیلومتر و بیشینه طول خود خلیج حدود  12کیلومتر و
بیشینه عرض آﻥ حدود  21کیلومتر ﺍست .مساحت
خلیج چابهار  131کیلومتر میباشد ( Owfi et al.,
.)2007
ﺍیستﮕاههای نمونهبردﺍری با توجه به تﻔاوتهای
ژئومورفولوژیکی ،تنوع زیستﮕاهی و ﺍمکاﻥ دسترسی
به سوﺍحل جهت نمونهبردﺍری ﺍنتﺨاب شدند
(جدول .)2موﻗعیت هر یک ﺍز ﺍیستﮕاهها توسط
دستﮕاه  GPSتعیین و ﺛبت شد.

جدول  .1مشﺨصات مناطق مورد بررسی جهت ﺍنتﺨاب ﺍیستﮕاههای نمونهبردﺍری
ﺍیستﮕاه
2

موﻗعیت محلی
دریا بزرگ

1

پشت دﺍنشﮕاه

9

کلبه غوﺍصی

0

تیس

5

محیط زیست کنارک

99

موﻗعیت جﻐرﺍفیایی
N
E
N
E
N
E
N
E
N
E

25°16΄61
60°39΄90
25°16΄62
60°36΄90
25°19΄12
60°37΄28
25°17΄71
60°37΄17
25°22΄47
60°24΄38

پوشش بستر
بستر صﺨره ﺍی
بستر شنی -ﻗلوه سنﮕی
بستر مرجانی
بستر ماسه ﺍی -سنﮕی
بستر ماسه ﺍی
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 Paulay Gustavﺍز موزه تاریخ طبیعی فلوریدﺍ ،دکتر
 Andrew Priceﺍز دﺍنشﮕاه کمبریج ﺍنﮕلستاﻥ و
دکتر  Frank Roweﺍز موزه تاریخ طبیعی ﺍسترﺍلیا)
ﺍرسال شدند و آنها برﺍی شناسایی دﻗیقتر گونهها
نهایت همکاری رﺍ ﺍنجام دﺍدند و در پایاﻥ صحت
شناساییهای ﺍنجام شده رﺍ تﺄیید کردند.

ﺍز آنها عکس گرفته شد .طرﺡ ﺍسپیکولهای شناسایی
شده با کلیدهای شناسایی ;(Thandar, 2007
).Price, 1983; Clark and Rowe, 1971
مطابقت دﺍده شد تا جنس نمونه موردنظر مشﺨﺺ
شود .عکس نمونهها جهت تﺄیید شناسایی برﺍی
کارشناساﻥ چند موزه تاریخ طبیعی معتبر (دکتر

شکل  .1نقشه خلیج چابهار و موﻗعیت ﺍیستﮕاههای نمونهبردﺍری

که نتایج حاصل ﺍز ﺍین بررسی به صورت زیر ﺍست
(جدول .)1
برخیخصوصیات مهم ﺍین گونهها در زیر آمده ﺍست.

نتايج
در ﺍین مطالعه  185نمونه خیار دریایی مربوط به 0
گونه 2 ،جنس 2 ،رﺍسته و  2خانوﺍده شناسایی شدند

جدول  .2سیستماتیک گونههای شناسایی شده در سوﺍحل خلیج چابهار ()2981-2988
گونه
Holothuria
leucospilota
Holothuria
arenicola
Holothuria
insignis
Holothuria sp.

 .1خيار دریایی

جنس
Holothuria

Holothuria arenicola

)(Semper, 1868

گونهﺍی با ﺍندﺍزه تقریبی  ،8cmبدنی تقریباً ﺍستوﺍنهﺍی
که در ﺍنتهای عقبی و گاه جلویی باریک (ﺍما نه نوک

رﺍسته

خانوﺍده
Holothuriidae

Elasipodida

رده
Holothuroidea

تیز) میشود .دیوﺍره بدﻥ دﺍرﺍی ضﺨامت متوسط بوده
و معموالً زبر ﺍست .رنگ نمونههای زنده سﻔید مایل
به سبز گاه نارنجی -ﻗهوهﺍی و ﺍغلب با جﻔت
لکههای سیاه یا خالهای سیاه ریز در طول سطح

خالقی  :شناسایی گونههای خیارهای دریایی ) (Holothuroidea: Echinodermataدر ...

پشتی ﺍست ،رنگ ﺍغلب پس ﺍز تﺜبیت در ﺍلکل ﺛابت
باﻗی میماند (شکل .)1
 .2خيار دریایی Holothuria leucospilota

95

مایل به سبز گاه نارنجی -ﻗهوهﺍی و ﺍغلب با جﻔت
لکههای سیاه یا خالهای سیاه ریز در طول سطح
پشتی ﺍست ،رنگ ﺍغلب پس ﺍز تﺜبیت در ﺍلکل باﻗی
میماند (شکل.)0

)(Brandt, 1835

گونهﺍی با ﺍندﺍزه تقریبی  ،11cmبدﻥ نسبتاً ﺍستوﺍنهﺍی
که تا حدودی در بﺨش شکمی تﺨت شده ﺍست.
دیوﺍره بدﻥ نسبتاً ضﺨیم نرم و در نمونههای تﺜبیت
شده ﺍغلب دﺍرﺍی چین خوردگیهای فرﺍوﺍﻥ ﺍست.
رنگ نمونههای زنده سیاه  -ﺍرغوﺍنی ﺍست که پس ﺍز
تﺜبیت در ﺍلکل ﻗهوه ﺍی-صورتی می شود (شکل.)9

 .4خيار دریایی Holothuria sp.

گونهﺍی با ﺍندﺍزه تقریبی  11cmو بدﻥ نسبتاً
ﺍستوﺍنهﺍی که تا حدودی در بﺨش شکمی تﺨت شده
ﺍست .دیوﺍره بدﻥ نسبتاً ضﺨیم نرم و در نمونههای
تﺜبیت شده ﺍغلب دﺍرﺍی چینخوردگیهای فرﺍوﺍﻥ
ﺍست .رنگ نمونههای زنده ﻗهوهﺍی  -صورتی ﺍست
که پس ﺍز تﺜبیت در ﺍلکل کرم -سﻔید میشود
(شکل.)5

شکل Holothuria arenicola .2

شکل Holothuria insignis .4

شکل Holothuria leucospilota .3

 .3خيار دریایی Holothuria insignis

گونهﺍی با ﺍندﺍزه تقریبی  ،8cmبدنی تقریباً ﺍستوﺍنهﺍی
که در ﺍنتهای عقبی و گاه جلویی باریک (ﺍما نه نوک
تیز) میشود .دیوﺍره بدﻥ دﺍرﺍی ضﺨامت متوسط بوده
و معموالً لزج ﺍست .رنگ نمونههای زنده خاکستری

شکل Holothuria sp. .5

حضور و عدم حضور خیارهای دریایی در
ﺍیستﮕاههای مﺨتلﻒ نمونهبردﺍری و در ماههای
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ﺍیستﮕاه  0وجود دﺍشتند Holothuria insignis .در
تمامی ماهها و در ﺍیستﮕاههای  0 ،9 ،1و
 Holothuria sp.تنها در دی ماه و در ﺍیستﮕاه 0
مشاهده شدند.

مﺨتلﻒ نمونه بردﺍری به صورت زیر ﺍست (جدولهای
 9و .)0
 Holothuria leucospilotaتنها در آباﻥ ماه و
 Holothuria arenicolaدر تمامی ماهها در

جدول  .3حضور گونههای خارپوستاﻥ در  5ﺍیستﮕاه نمونهبردﺍری
5

حضور+ :

عدم حضور- :

0

9

1

2

+
+
+
+

+
-

+
-

-

گونه
Holothuria leucospilota
Holothuria arenicola
Holothuria insignis
Holothuria sp.

جدول  .4حضور گونههای خارپوستاﻥ در ماههای مﺨتلﻒ نمونهبردﺍری
شهریور 88

تیر 88

ﺍردیبهشت 88

ﺍسﻔند 81

دی 81

آباﻥ 81

گونه

+
+
-

+
+
-

+
+
-

+
+
-

+
+
+

+
+
+
-

Holothuria leucospilota
Holothuria insignis
Holothuria arenicola
Holothuria sp.

حضور + :عدم حضور-:

بیشترین فرﺍوﺍنی ﺍین گونهها در ﺍیستﮕاه  0و در
دی ماه  88مشاهده گردید.
بحث
خیارهای دریایی به صورت سنتی به عنوﺍﻥ منبع غﺬﺍ
در سرتاسر سوﺍحل ﺍﻗیانوس آرﺍم در کشورهای آسیایی
ﺍستﻔاده میشوند ( Hasbun and Lawerence,
 )2002و به دلیل ﺍهمیت ﺍﻗتصادی ،تجاری و غﺬﺍیی
مطالعات بیشتری روی آﻥ صورت پﺬیرفته ﺍست.
 H.insignisدر سوﺍحل ﺍیستﮕاههای  1و  9و  0ﺍز
گودﺍلهای ماسهﺍی زیر سنگها در منطقه باالدست
و میانی جمعآوری شد .ﺍین گونه تاکنوﻥ توسط
محققین دﺍخلی گزﺍرش نشده ﺍست.
 H.insignisو  H.leucospilotaتوسط Price
و  Reidبه ترتیب ﺍز نﮕومبا و سریﻼنکا ﺍز بستر
مرجانی و مسقط ،عماﻥ ،سریﻼنکا و گاله ﺍز بستر
مﺨلوط مرجاﻥ و صﺨره و سوﺍحل ماسهﺍی و

صﺨرههای زیر جزر و مدی و پشتههای مرجانی ﺍز
عمق  1تا  5متری گزﺍرش شده ﺍست ( Price and
.)Reid, 1985
دو نمونه ﺍز گونه  H. leucospilotaتنها یک بار
در آباﻥ ماه  2981در ساحل ماسهﺍی -ﻗلوه سنﮕی
ﺍیستﮕاه  0یافت شده ﺍست که در شکاف سنگها ﻗرﺍر
گرفته بود .ﺍین گونه در آبهای خلیج چابهار
( )Shakouri, 2009و سوﺍحل ﻗشم ()Izadi, 2009
نیز مشاهده شده ﺍست،Toral- Granda .
 H.leucospilotaو  H. arenicolaرﺍ در لیست 03
گونه مهم ﺍﻗتصادی لحاظ کرده که به علت سودآوری
برﺍی جوﺍمع ساحلی در معرض بردﺍشت بیرویه ﻗرﺍر
گرفته و ﻗابلیت زیست طبیعی آنها رﺍ در معرض خطر
جدی ﻗرﺍر دﺍده ﺍست (.)Toral-granda, 2007
گونه  H. arenicolaدر سوﺍحل ماسه ﺍی -ﻗلوه
سنﮕی ﺍیستﮕاههای  9و  0مشاهده شده ﺍست که در
زیر تﺨتهسنگها در ماسه مدفوﻥ بودند .همﭽنین در

خالقی  :شناسایی گونههای خیارهای دریایی ) (Holothuroidea: Echinodermataدر ...

سوﺍحل بندر لنﮕه ( ،)Karimzadeh, 2007جزﺍیر
خارک ،خارکو و نایبند ( )Badri, 2008و آب های
خلیج چابهار ( )Shakouri, 2009نیز مشاهده شده
ﺍست .در گزﺍرش  Chenدر لیست خیارهای دریایی
خورﺍکی ﻗرﺍر گرفته ﺍست ).(Chen, 2003
 H.arenicolaو  H.leucospilotaتوسط
 )2335( Tahera and Tirmiziﺍز سوﺍحل پاکستاﻥ
گزﺍرش شده ﺍست .آنها  H.arenicolaرﺍ به صورت
مدفوﻥ در ماسههای زیر جزر و مدی زیر صﺨرهها
پیدﺍ کردهﺍند .همﭽنین ﺍین گونه ﺍز ﺍﻗیانوس آرﺍم،
جزﺍیر هندﺍفریقای شرﻗی ،مادﺍگاسکار ،خلیج سوئز،
خلیج آکابا ،خلیج فارس ،دریای سرخ ،مالدیو،
 ،Lakshadweepخلیج منار ،خلیج بنﮕال ،خلیج
،Rameswaram
،Tuticorin
پالک،
،Nicobar ،Andaman ،Burma ،Mandapam
 ،Indies ،Mergui Archipelagoﺍسترﺍلیا ،فلیپین،
چین ،ژﺍپن ،جزﺍیر ﺍﻗیانوس آرﺍم جنوبی تا هاوﺍیی و
پاکستاﻥ نیز گزﺍرش شده ﺍست .سه نمونه ﺍز
 H.arenicolaﺍز ناحیه جزر و مدی ماسهﺍی منطقه
لیوﺍرد ﺍز کایومنور جمعآوری شده ﺍست که زیر
تپههای مﺨروطی برجسته تقریباً در عمق 25
سانتیمتری در بستر ماسهﺍی مدفوﻥ شده بودند
(.)Hasbun and Lawerence, 2002
 H.arenicolaیک گونه ساحلی ﺍست که متعلق
به منطقه ﺍطرﺍف گرمسیری ﺍست و ﺍز برمودﺍ تا برزیل
شامل خلیج مکزیکو و فلوریدﺍ گسترش یافته ﺍست
( .)Hendler et al., 1995ﺍین یک گونه حﻔار ﺍست
که تپه های مﺨروطی بزرگ در بسترهای ماسهﺍی
مﺜل بسترهای علﻔی تولید میکند .در جایی که
 H.arenicolaزندگی میکند ،تپههایی که در ﺍﺛر
حﻔاری ﺍیجاد میکنند مکررﺍً دیده میشود ،هر چند
که به ناحیه جزر و مدی محدود میشوند ( Hasbun
 Price .)and Lawerence, 2002زیستﮕاه ﺍین
گونه رﺍ مناطق زیر جزر و مدی و بین جزر و مدی و
در زیر ﻗطعات سنگ یا دروﻥ ماسهها ،صﺨرههای
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مرجانی و ﺍعماق صﻔر تا  1متر معرفی کرده ﺍست
(.)Price, 1983; 1986
ﺍکﺜر گونههای خارپوستاﻥ بسترهای سنﮕی رﺍ
ترجیح میدهند ( .)Bochert et al., 1996بیشترین
تنوع گونههای خیار دریایی در ﺍیستﮕاه  0مشاهده شد
که ﻗویاً به علت ناهمﮕوﻥ بودﻥ بستر در ﺍیستﮕاه
مﺬکور ﺍست که تنوع زیستﮕاهی خوب و محیط
مناسبی برﺍی زندگی موجودﺍت بنتیک به وجود آورده
ﺍست ( .)Kaiser, 2001ﺍز طرفی عﻼوه بر پناه وجود
موﺍد غﺬﺍیی نیز ﺍز عوﺍمل مهم تعیین کننده در ترﺍکم و
پرﺍکنش موجودﺍت هستند (Nybakken and
) .Bertness, 2005سوﺍحل سنﮕی به علت پناهﮕاه
بیشتری که دﺍرند در مقابل ضربه ﺍموﺍج پایدﺍرترند و ﺍز
طرفی موﺍد غﺬﺍیی در سوﺍحل سنﮕی نسبت به سوﺍحل
ماسهﺍی و گلی بیشتر ﺍست (،)Bakus, 1973
بنابرﺍین تنوع ﺍیستﮕاه  0بدلیل وجود بستر غنی ﺍز
موﺍد غﺬﺍیی و پناه میباشد .فروغیاﻥ و عزیززﺍده در
سال  ،19بدری در سال  89و ﺍیزدی در سال 81
مطالعاتی روی خیارهای دریایی خلیج فارس دﺍشتند و
ﺍیشاﻥ نیز بیشترین تنوع ﺍین موجودﺍت رﺍ در سوﺍحل
سنﮕی ذکر کردهﺍند.
ﺍیستﮕاه  5که بستر ماسهﺍی و فقیری دﺍشت ،فاﻗد
هر گونه خیار دریایی بود چرﺍ که ﺍﺛر ﺍموﺍج در سوﺍحل
ماسهﺍی عمیقتر ﺍست و ﺍموﺍج در ﺍین نوع زیستﮕاه
ﻗادر به جابجا کردﻥ بستر و تﻐییر شیب آﻥ هستند و
خیارهای دریایی نمیتوﺍنند پناهﮕاه مناسبی برﺍی
مقاومت در برﺍبر جریانات دﺍشته باشند.
بیشترین فرﺍوﺍنی خیارهای دریایی هم در دی ماه
بود .فروغیاﻥ ،عزیززﺍده ،بدری ،ﺍیزدی و شکوری هم
بیشترین فرﺍوﺍنی ﺍین موجودﺍت رﺍ در زمستاﻥ مشاهده
کردهﺍند.
نظر به ﺍهمیت و کاربردهای فرﺍوﺍﻥ خیار دریایی
پیشنهاد میشود پس ﺍز شناسایی آنها مطالعات
گستردهتری ﺍز ﻗبیل بررسی ترﺍکم و پرﺍکنش،
چﮕونﮕی تکﺜیر و پرورش ،ﺍستﺨرﺍج موﺍد دﺍرویی روی
آنها ﺍنجام گیرد.
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