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  چكيده
بين  در نواحي Stomopneustes variolaris درياييبررسي تراكم و پراكنش توتياي  و اين تحقيق با هدف شناسايي

. انجام شده است 1388لغايت شهريورماه  1387جزر و مدي سواحل خليج چابهار طي يك دوره زماني از آبان ماه 
اليه جنوب شرقي ايران و سواحل درياي عمان ـ استان سيستان و بلوچستان در  ي مورد مطالعه در منتهي منطقه

قرار گرفته  24°60 -"90 39°60 38"و طول شرقي   22°25-"61 16°25 47"محدوده جغرافيايي عرض شمالي 
ي پرتاب  وسيله ايستگاه انتخابي به صورت تصادفي و به 5برداري دو ماه يك بار به هنگام جزر كامل از  نمونه. است

آوري شده، شمارش و شناسايي گرديدند و سپس تراكم و پراكنش  هاي جمع نمونه. صورت گرفت m1×m1كوادرات 
بيشترين فراواني  S.variolarisنتايج حاصل از اين بررسي نشان داد كه گونه . آن مورد بررسي قرار گرفتو پايداري 

نتايج حاصل از شاخص پراكندگي و پايداري نشان داد كه . داشته است) ind.m-203/1±33/3( 88اسفندماه  را در
هاي نادر بشمار رفته و تنها  نه، جزو گونهصورت تجمعي است و اين گو پراكنش اين گونه، بيشتر تصادفي و گاهي به

 .مشاهده گرديده است4و 1هاي  در ايستگاه

  ، ناحيه بين جزر و مدي، تراكم، پراكنش، پايداري، خليج چابهارStomopneustes variolaris: كلمات كليدي
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 مقدمه. 1

هاي اقيانوس  در همه قسمت) Echinodermata(خارپوستان 
: رده شامل پنجشوند و  ها يافت مي وسيعي از زيستگاه ي در گستره

مارسانان  ،(Asteroidea)آساها  ستاره ،(Crinoidea)وشان  الله
(Ophiuroidea)، خارداران (Echinoidea) و خياران دريايي

(Holothuroidea) كفزي موجوداتي  ،موجوداتاين . ندهست
(Benthic) نات كلسيمي كرباز نوع داراي اسكلت داخلي  بوده و

زندگي خود تقارن  ي هستند كه در بعضي موارد، در طول چرخه
خارپوستان از ). Humann and Deloach, 2002( شعاعي دارند

 و غذايي متنوعي برخوردار هستند شناختي بوماهميت اقتصادي، 
)Grzimek, 2004 .( افزايش روزافزون جمعيت و لزوم بهره

ر پاسخ به نيازهاي جمعيت، برداري از منابع پروتئيني دريا د
 سوياز . سازد ضرورت استفاده از خارپوستان را بيشتر نمايان مي

اطالعات اندكي كه درباره فون خارپوستان آب هاي  دليل ديگر، به
. استناپذير  ايران در دست است، مطالعه در اين خصوص اجتناب

خارپوستان داراي چندين نقش اساسي و عمده در جوامع آبزي 
ها براي  اي آن توان به اهميت تغذيه د كه از آن جمله مينهست
هاي مختلف آبزيان، جابجايي و چرخش مواد غذايي در  گونه

ها در ساختار زنجيره غذايي  آن ي هاي آبي و نقش عمده سامانه ومب
  ). Kotpal, 2003( اشاره كرد سامانه ومبيك 

رار در دليل شرايط خاص زيستگاهي و استق به توتياهاي دريايي
 هاي سنگفرش جواري با زيستگاه مناطق جزر و مدي و نيز هم

و پايش زيست محيطي نواحي  شناسي بوممرجاني، در مطالعات 
بان زيستي  و ديده هاي شاخص عنوان گونه دريايي، به -ساحلي

 ي واسطه توتياهاي دريايي به. گيرند مورد بررسي و مطالعه قرار مي
ها،  مرجاني و كنترل رشد جلبك هاي بر روي سنگفرش چرا كردن

 Coppard(هاي مرجاني ايفا  ي سنگفرششناس موبنقش مهمي در 

and Campbell, 2006 (كنند ها را حفظ مي و سالمتي آن 
)Macfarlane, 2007( ،ها به  اي آن طوري كه مرگ و مير توده به

هاي مرجاني  اي روي سنگفرش هاي رشته گسترش و غلبه جلبك
فراواني توتياها باعث فرسايش ديگر ي سواز . شود منجر مي

گرهاي  شود، چرا كه فرسايش مي هاي مرجاني كربنات سنگفرش
با ايجاد شكاف در  شوند كه محسوب ميزيستي بسيار خوبي 

شوند  ها، در آن جا زندگي كرده و مشغول چرا مي صخره
)Fjukmoen, 2006.(  

عنوان  د بهتوانن كه مي دليلبررسي تراكم خارپوستان به اين 
. كار برده شوند، بسيار مهم است منبعي براي مطالعات آينده به

در  ،دليل ارزش تجاري طور كه گفته شد خارپوستان به همان
هاي دريايي و  براي مثال ستاره. معرض صيد غيرمجاز قرار دارند

توتياهاي دريايي امروزه هم در كشور ما و هم در ساير كشورهاي 
شوند و  مي كار برده بهي تزئيني و سوغاتي عنوان كاال جهان به

برداري  مورد بهرهساير موارد  دريايي براي غذا و دارو و ياهخيار
ها توسط انسان ممكن است اثرات  بنابراين صيد آن. گيرند قرار مي

با ). Walchuk, 2008( ها داشته باشد منفي بر روي جمعيت آن
جودات در اختيار مو از وجود اين كه محيط دريايي منبع عظيمي

 ـ اي تغذيه دليل عدم آگاهي از فوايد سفانه بهأمت ما گذاشته است،
گونه  ها هيچ دارويي و حتي سودآوري ارزي و صادرات آن

هاي با  گونهاگرچه . شود اي از اين جانوران با ارزش نمي استفاده
اما تا به حال  ،در درياي عمان حضور دارند خارپوستان ارزشي از

خصوص در  بهها  آن ي مستقل و جامع براي شناساييا مطالعه
لذا انجام اين . مناطق ساحلي درياي عمان صورت نگرفته است

تواند اطالعات جامعي در خصوص تنوع  قبيل تحقيقات مي
ها و  آب ي اي و پراكنش اين گروه از آبزيان در محدوده گونه

ي حفارمثل تراكم باالي توتياها. سواحل ايراني در اختيار قرار دهد
Echinometra lucunter ؛شود باعث فرسايش خطوط ساحلي مي 

ها موجبات  به اين ترتيب كه آن ها با ايجاد سوراخ درون صخره
كنند و اين فرسايش باعث  ها را فراهم مي تقليل و فرسايش آن

منجر به فقدان  وشده  گذاري انحطاط خطوط ساحلي و رسوب
فراواني موجودات در  كاهش سرانجامشود كه  زيستگاه مي

). Pawson and Miller, 2008( دنبال دارد اي را به زيستگاه صخره
كليدي در تغييرات  يعنصر ،فراواني موجوداتي مثل خارپوستان

از آنجايي كه . هاي دريايي است سامانه ومبساختاري بسياري از 
تواند سبب  و زيستي خارپوستان مي شناختي موبشناخت شرايط 

وري بيشتر در منابع گوناگون شود، در اين  تر و بهرهمديريت به
ها در سواحل خليج  مطالعه به شناسايي و تراكم و پراكنش آن

  :اهداف اين بررسي عبارتند از .چابهار پرداخته شده است
 در سواحل خليج چابهار S.variolarisشناسايي گونه . 1
ر و بين جز ي در منطقه S.variolarisتعيين تراكم گونه . 2

 مدي خليج چابهار
 ي در منطقه S.variolarisتعيين پراكنش و پايداري گونه . 3

  بين جزر و مدي خليج چابهار
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  ها مواد و روش. 2

جنوب شرقي ايران در استان  اليه منتهي خليج چابهار در
هاي درياي عمان كه به  و در مجاورت آبسيستان و بلوچستان 

هند متصل است، واقع شده هاي آزاد، درياي عرب و اقيانوس  آب
و بيشينه عمق دهانه  رمت 6 عمق متوسط خليج چابهار. است

 14خليج  ي طول دهانههمچنين  .استمتر  19آن ورودي 
كيلومتر و عرض  21كيلومتر و طول بيشينه خود خليج حدود 

 290مساحت خليج چابهار. كيلومتر است 17حدود  بيشينه آن
  ).Owfi et al., 2007(است كيلومتر 

امكان دسترسي به برداري با توجه به  هاي نمونه ايستگاه
شناسي سواحل و تنوع  ريخت هاي زمين سواحل، تفاوت

بندر  :برداري انتخاب شدند كه شامل زيستگاهي جهت نمونه
اي  صخرهـ  با پوشش سنگي) 1 ايستگاه( دريا بزرگ ـچابهار 
بندر ، راكندهاي پ ماسه ـ متراكم و ناحيه شنيهاي  جلبك همراه با
با پوشش گلي همراه با ) 2 ايستگاه( پشت دانشگاه ـ چابهار

با ) 3 ايستگاه( كلبه غواصيـ  چابهار بندر، قطعات سنگي پراكنده
با بستر ) 4ايستگاه ( بندر تيس، مرجاني ـاي  پوشش صخره

 ـپوشش شني  با )5ايستگاه ( بندر كنارك، قلوه سنگي -اي  ماسه
موقعيت هر يك از  ).1 جدول( اند هاي يكنواخت بود ماسه

  .تعيين و ثبت شد GPSها توسط دستگاه  ايستگاه

  برداري هاي نمونه مشخصات مناطق مورد بررسي جهت انتخاب ايستگاه ـ1جدول 
 پوشش بستر موقعيت جغرافيايي موقعيت محلي

فعاليتهاي 
  انساني

هاي  شماره ايستگاه
  برداري نمونه

 دريا بزرگ
N  ً61 َ16 ْ25  
E  ً90 َ39 ْ60 

  1  گردشگري  اي بستر صخره

  N  ً62 َ16 ْ25  پشت دانشگاه
E  ً90 َ36 ْ60 

ـبستر شني
  2  شهري  سنگي

 كلبه غواصي
N  ً12 َ19 ْ25  
E  ً28 َ37 ْ60 

ـبستر سنگي
  قلوه سنگي

ـشهري
  3  بندري

 تيس
N  ً71 َ17 ْ25  
E  ً17 َ37 ْ60 

ـبستر سنگي
 اي صخره

  4  گردشگري

ستمحيط زي
 كنارك

N  ً47 َ22 ْ25  
E  ً38 َ24 ْ60 

ـبستر شني
  اي ماسه

ـشهري
  5  بندري

         

هاي ذكر شده توسط پرتاب تصادفي  برداري در ايستگاه نمونه
 30ترانسكت عمود بر دريا، با عرض  2مترمربع در  1كوادرات 

 100تقريبي  ي متر و طول متناسب با ميزان جزر و مد با فاصله
مياني، ( بخش 2انجام گرفت و روي هر ترانسكت هم متر از هم 

تكرار برداشت  10مشخص و در هر بخش هم ) پايين جزرومدي
  ).1شكل () PERSGA, 2004) (تكرار در هر ترانسكت 20( شد

  

  
  برداري هاي نمونه خليج چابهار و موقعيت ايستگاه ي نقشه ـ1 شكل

آوري  عهاي خارپوست هر كوادرات شمارش و جم كليه نمونه
در صورت نياز از بيلچه و يا قلم و چكش جهت بيرون آوردن . شد

پس از يادداشت كردن كليه اطالعات ميداني . ها استفاده شد نمونه
آوري  هاي جمع ، نمونه)…اسم، تعداد و(مربوط به هر كوادرات 

شده به ظروف پالستيكي منتقل شده و سپس برچسب حاوي 
ي جزر و مدي، تكرار،  احيهبرداري، ن اطالعات زمان نمونه

كوادرات، شماره ترانسكت و نام  ايستگاه بر روي آن زده شد و 
درصد قرارگرفته و پس از انتقال به  10جهت تثبيت در فرمالين 

 .آزمايشگاه با استفاده از لوپ مورد بررسي و شناسايي قرار گرفتند
 Price( اي ها با استفاده از كليدهاي شناسايي منطقه شناسايي نمونه

ها جهت تأييد شناسايي  عكس نمونه. صورت گرفت) 1986;1983
از موزه ملي علوم  Shyh-Min ChaoوKwen-Shen Lee براي دكتر 

دانشگاه كمبريج انگلستان و  از Andrew  Pric طبيعي تايوان، دكتر
. از موزه تاريخ طبيعي استراليا فرستاده شد Frank Roweدكتر 

دست آمده در اين بررسي توسط  ي بهها تجزيه و تحليل داده
ها بر اساس  كليه بررسي. انجام شدSPSS 16.0 افزارهاي آماري  نرم

بر اساس واحد (هرگونه در هر ايستگاه  ي ميانگين فراواني ماهانه
براي سنجش تفاوت فراواني توتياهاي  .شدانجام ) متر مربع

ار نبودند و ها از توزيع طبيعي برخورد دريايي، از آنجايي كه داده
هاي مختلف فراهم نشد، تفاوت  ها با روش امكان نرمال كردن آن

ون غير ـاي مختلف توسط آزمـه اهـها و ايستگ فراواني در ماه
  .سنجيده شد  Kolmogorov-Smirnov پارامتري

منظور تعيين شاخص پراكندگي، ابتدا نسبت واريانس به ميانگين  به
  : صورت زير محاسبه گرديد گاه بهدر هر ايست) خي ـ دو(افراد گونه 
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)1n(                          فرمول شاخص پراكندگي
x
2S2X   

X2  = شاخص پراكندگي(دو ـخي(  
- x  =ميانگين افراد گونه  
S2  =واريانس افراد گونه  

(n-1)  =درجه آزادي  
سپس با توجه به مقدار محاسبه شده و درجه آزادي، از طريق 

، وضعيت پراكندگي بر اساس )1382خاتمي، (كندگي جدول پرا
  .منظم، تصادفي يا تجمعي بيان شد

  : از  فرمول زير استفاده شد) % F(براي تعيين شاخص پايداري 

     F = ( ρ/P )100             فرمول شاخص پايداري

 F =شاخص پايداري  
ρ = تعداد افراد گونه مورد نظر  
P =تعداد كل افراد نمونه  

دست آيد، گونه دائمي،  درصد به 50خص پايداري بيشتر از اگر شا
درصد  10درصد به دست آيد، گونه رايج و اگر زير  50تا  10اگر بين

  ).Arasaki et al., 2004(دست آيد گونه از نوع نادر است  به

  نتايج .3

 5هاي صورت گرفته به مدت يك سال در  برداري طي نمونه
خارپوست متعلق به  1885موع ايستگاه در خليج چابهار در مج

) درصد2/1(نمونه  24گونه جمع آوري و بررسي شد كه  13
نظر در  شكل گونه مورد. است S.variolarisمربوط به گونه 

  . ارائه شده است 2شكل 

  
  S.variolaris گونه توتياي دريايي ـ2شكل

نشان داد كه بين  Kolmogorov-Smirnovنتايج حاصل از آزمون
هاي مختلف  ها و در ماه ياهاي دريايي در ايستگاهفراواني توت

ها،  در مجموع ايستگاه ).>05/0P(داري وجود دارد  اختالف معني
 ماه با ميزان  بيشترين فراواني را در اسفند S.variolaris گونه 

ind.m-203/1 ± 33/3  اين 1اه ـدر ايستگ). 1نمودار (داشته است ،
 ind.m-254/0±6/2 ا فراواني ـه بدر ارديبهشت مايك بار گونه تنها 

نيز اين گونه بيشترين فراواني را  4مشاهده شده است و در ايستگاه 
  ). 2نمودار (داشته است  ind.m-203/1 ± 33/3 در اسفندماه با ميزان

  
  .ها مجموع ايستگاه در S.variolaris  تغييرات ماهانه ميانگين فراوانيـ 1 نمودار

  
  .4در ايستگاه  S.variolarisفراواني  ـ2 نمودار
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 .Sنتايج حاصل از شاخص پراكندگي نشان داد كه گونه 

variolaris پراكنش تجمعي  88، در ارديبهشت ماه 1 در ايستگاه
صورت  به S.variolaris  ، پراكنش گونه4داشته است و در ايستگاه 

ها،  دليل تعداد كم نمونه ها به تصادفي است و در ساير ايستگاه
  ). 2جدول (خاصي ندارد پراكنش 

 S.variolarisنتايج حاصل از شاخص پايداري نشان داد كه گونه 
  ). 3جدول (رود  شمار مي ي نادري به ها گونه در همه ماه

  )1387- 1388( 4و  1هاي  در ايستگاه S.variolarisشاخص پراكندگي گونه  ـ2 جدول
  شهريور  تير  ارديبهشت  اسفند  دي  آبان  ايستگاه

  -  -  تجمعي  -  -  -  1
  -  -  -  تصادفي  تصادفي  تصادفي  4

آبان ( برداري هاي مختلف نمونه در ماه S.variolarisشاخص پايداري گونه  ـ3 جدول
  )88شهريور  ـ 87

 شهريور
88  

 تير
88  

 ارديبهشت
88  

 اسفند
87  

  دي
87  

 آبان
87  

  ماه
  گونه

-  -  69/1  31/2  34/2  38/1  S.variolaris  

  گيري و نتيجهبحث  .4

حاضر از  در بررسي Stompneustes variolarisگونه چه اگر
آوري شده  اي جمع صخره ـ نواحي جزر و مدي بسترهاي مرجاني

در ناحيه عمان مشاهده  Roweو  Priceدر گزارش  ، امااست
 5در عمق ) اقيانوس هند(در سريالنكا و گاله  برعكس نشده و

 تـده اسـافت شـدي يـزر و مـج اي زيرـه رهـري صخـمت
(Price and Rowe, 1996) . اين گونه تاكنون شايان ذكر است كه

  .توسط محققين داخلي گزارش نشده است
هاي مورد بررسي با يكديگر  از آن جايي كه بستر ايستگاه

اختالف دارند، شايد اين يكي از داليل وجود اختالف در تراكم و 
ختالف ا. ها باشد در اين ايستگاه S.variolarisپراكنش جمعيت 

 ي دليل انتخاب منطقه هاي مختلف شايد به ايستگاه بين خارپوستان
اختالف زيستگاهي در  ي كننده كه منعكس برداري باشد نمونه

براي مثال ). Marsh and Marrison, 2004(است مناطق مختلف 
دليل عدم وجود بستر و پوشش مناسب، جايگاه  ايستگاه كنارك به

رده (هاي مشابه  و گونه S.variolarisمناسب زيستي براي گونه 
در سال شكوري . دشو نميمحسوب ) خارداران رده مارسانان و

بر روي اجتماعات خيارهاي دريايي خليج چابهار با مطالعه  1388
تراكم و  ، گزارش نمود كههاي با بسترهاي مختلف در ايستگاه و

در بررسي  Walchukهمچنين . استپراكنش خيارها متفاوت 
فراواني كه اذعان داشت  Dominicaو پراكنش خارپوستان تراكم 

به درصد پوشش جلبكي   Diadema antillarumتوتياي دريايي 
در همان سال  .)Walchuk, 2008( منطقه و نوع بستر بستگي دارد

Pawson  وMiller نيز فراواني توتياها را به بستر ايستگاه مورد 
اي توتياها را مناطق مطالعه مربوط دانستند و بستر مناسب بر

آن در ها  چرا كه منبع غذايي آن ،اي متالطم معرفي كردند صخره
ها  ها در صخره دليل همين تالطم است كه آن و به مكان قرار دارد

امواج در  ي شوند تا در مقابل ضربه سوراخ ايجاد كرده و پنهان مي
  ).Pawson and Miller, 2008( امان باشند

سال هاي مختلف  در ماه S.variolaris تراكم و پراكنش گونه
دليل عدم وجود يك الگوي خاص براي هر . الگوي خاصي ندارد

هاي مختلف به  گونه اين است كه اصوالً جانوران دريايي در مكان
طور  تواند به مي شناسي موبكنند و الگوهاي  نمي يك شكل رفتار

رفتارها  ،يببه اين ترت. زماني و از مكاني به مكان ديگر تغيير كند
زيستي و غير زيستي تنظيم  عواملو الگوهاي جمعيتي توسط 

  .(Mendes et al., 2006)شود  مي
توتياهاي دريايي كه رسيد  نظر مي برداري به در حين نمونه

عيني و برخي  ي دليل تفاوت بين مشاهده. پراكنش تجمعي دارند
ه، محاسبات انجام شده اين است كه خارپوستاني كه طبق محاسب

اند تنها در يك يا دو كوادرات آن هم به  پراكنش تصادفي داشته
توان براي اين  بنابراين نمي ؛تعداد يك يا دو فرد وجود داشته اند

  . در نظر گرفتتعداد پراكندگي تجمعي يا تصادفي 
 اي ها گونه در تمامي ماه S.variolarisاز آن جايي كه گونه 

تنش ناطق مورد بررسي فاقد ، بنابراين موندر ميشمار  هنادر ب
هاي تحت  ايستگاهدر  Frojanزيرا طبق نظر . هستند )استرس(

در در صورتي كه . دارند وجودكفزي هاي نادر  گونه تنش،
اندكي تعداد نادر و  ي تعداد زيادي گونه تنش،هاي بدون  ايستگاه
  ). Frojan et al., 2006( موجود است رايج  ي گونه

هاي  ه در خصوص ويژگيشدنجام هاي ا بر اساس بررسي
عنوان يك  سواحل درياي عمان، خليج چابهار به شناختي ريخت

هاي خليجي  شكلكه بر خالف  طرح استم 1خليج امگاشكل
خصوص  به( هاي دريايي سواحل خليج فارس تحت تأثير پديده

هاي ساحلي متأثر از  بوده و فرسايش) بادها و طوفان هاي مونسون
لذا  ؛شود مشاهده ميدر آن هاي فصلي كمتر  ها و سيالب مسيل

——— 
1 Ω shape 
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هاي ساحلي موجب تنوع زيستگاهي  پذيري و فرسايش شكل
 ،به عبارت ديگر. ساحلي و بين جزر و مدي شده است ي ناحيه

همگني و يكنواختي زيستگاهي در سواحل خليج چابهار كمتر 
نظر  بنابراين به). 1385پور،  عوفي و شريفي( شود مشاهده مي

اين موضوع موجب تنوع در الگوي پراكنش زيستگاهي رسد  مي
. گردد ميهاي ساكن ناحيه بين جزر و مدي از جمله خارتنان  گونه

به تحقيقات بيشتري در مورد پراكنش خارپوستان در  براينناب
  .استهاي خليج فارس و درياي عمان نياز  آب

  سپاسگزاري .5

م مركز بدينوسيله از زحمات كليه مسوولين و پرسنل محتر
شناسي،  شناسي چابهار، وابسته به موسسه ملي اقيانوس اقيانوس

دانشگاه دريانوردي و علوم  و مركز تحقيقات شيالت چابهار
  .آيد عمل مي تشكر و قدرداني بهچابهار دريايي 
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