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 چکیده

 غربـی  حلاسو پهنـه جزرومـدی   یاییدر یهارخیا داخلـی سکلتی ا نساختما سیربرو مورفولوژیکی  شناسایی جهت

هـای مـورد   گرفت. شناسایی گونـه  رتصوبستانه و جزیره هندورابی(  ایستگاه )بندر 2از  داریبر نمونه رسفا خلیج

کلیـدهای    و با کمک اینورت دوربین دارتوسط میکروسکوپ برسی با استفاده از اسپیکول جدا شده از بافت عضله و 

 رخیا گونهچهـار   ه،شد منجاا سکوپیکومیکر مورفولوژیـک و  مطالعـات از  پس منجاا. سرشناسایی معتبر بررسی شـد 

بـرای   Stichopus monotuberculatus و Stichopus horrens هـای در مطالعـه حاضـر گونـه   ید. دگر یایی شناساییدر

دریـایی گونـه   تـرین نـوع اسـپیکول در خیـار    بار در جزیره هندورابی یافت شدند.. تحقیقات نشان داد که فراواناولین

Holothuria parva ـ  ردارخاای میله لسپیکوا ای اسـت.  نیـز اسـپیکول دکمـه    Holothuria arenicolaه بوده و در گون

کرد حضور اسـپیکول  متمایز می S. monotuberculatusرا از گونه  S. horrens ویژگی شاخصی که خیار دریایی گونه

ـ  ـالیکه این نـود در حـونه بـن گـاپیالی پشتی ایـا سر پهن در پـانند بـمزرگ و پونزـای بهـمیل ه وع اسـپیکول در گون

S. monotuberculatus .حضور نداشت 

 .فارس خلیج ،اسپیکول ،مورفولوژی ،خیار دریایی :کلمات کلیدی

  
 مقدمه. 1

کننده به طورکلی خارپوستان به عنوان یک منبع غذایی، مصرف
های و آبسنگهای دریایی اولیه و لجن خوار در اکوسیستم

شی کلیدی در از این رو دارای نق حائز اهمیت هستند.مرجانی 
ای که تحقیقات نشان داده است که جوامع مرجانی بوده، به گونه

 خارپوستان در جوامع مرجانی دارای تنوع و بیومس باالیی هستند

(Birkeland 1989 .)خیاران دریایی(Sea cucumbers)  گروه
شاخه  وبندی جزدهند و از نظر ردهبزرگی از آبزیان را تشکیل می

ها و رده هولوتورین (Echinodermata)خارپوستان 
(Holothuroidea) شود محسوب می(Barzkar et al. 2017)  و در

میلیون سال پیش در اقیانوس ها  140طی دوران تکاملی 
گونه از  1400(. تقریباً Mamelona et al., 2007) ظاهرشده اند

 (. Pawson 2007) این رده گزارش شده است
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های نجیره غذایی در آبسنگاین جانوران از اجزای مهم ز
 Temperate)های معتدل و اکوسیستم (Coral reef)مرجانی 

(ecosystems کردن رسوبات و تسریع زدن و مخلوطو مسئول بهم
باعث نفوذ اکسیژن در رسوبات  بوده و بازچرخه مواد پوده ای

ن خارپوستا ز سایراین رده ا(. وجه تمایز Chen 2005) شوندمی
های میکروسکوپی و تبدیل پاهای سپیکولاآنها به سکلت اکاهش 

 Schlager andست )ن از تنتاکل در دور دهاای ادهانی به حلقه

Murphy, 2003.) 
اسکلت داخلی شامل حلقه آهکی دور حلقی و استخوانچه 

میکروسکوپی واقع در دیواره بدن است. هکی( ی آهالسپیکو)ا
های پیکانی جمله نیزهها دارای اشکال متنوعی از این اسپیکول

ای باریک، دکمه ای، میزی شکل با صفحات هـل، میلـشک
 .(Hickman 1998) دار، چرخ مانند و لنگر مانند هستندسوراخ

ن، روی بدسطح پشتی و شکمی دیواره بر وه عالها، اسپیکول
 Schlager) ندد دارجوال نیز ومبوالکری آپاهابازوها، پاپیالها و 

and Murphy, 2003). تعیین گونه ی و بندرده  نظرها از اسپیکول
پایه یایی بر ی درهارخیارده بندی صوال امهم هستند ده لعااقفو

ها اسپیکولترکیب و سکوپیک وشکل میکرت ظاهری، خصوصیا
 (. Conand et al., 2005) ستا ارستوا

های به مطالعه گونه 1940در سال  Heding برای اولین بار
های اطراف ایران پرداخت. نتایج آب مختلف خیاردریایی در

. وی گونه خیار دریایی بود 17حاصل از این تحقیق شناسایی 
 Holothuriaجنس از های شناسایی شده گونهکه بیشتر اشاره کرد 

(. عالوه بر این طی مطالعاتی آقای شکوری Heding 1940) بودند
ام در زمینه شناسایی و پراکنش خیار دریایی انج 2009در سال 

های شناسایی شده خیار دریایی تایید کردند که از میان گونهدادند 
 باشدغالب میHolothuria در مناطق ساحلی ایران جنس 

(Shakouri et al., 2009). 
های خواص سودمند غذایی و دارویی گونه علیرغم دارا بودن

مختلف خیار دریایی که در سایر نقاط جهان گزارش گردیده و 
های خیاردریایی و بکر و کمتر برداشت شده گونه وجود ذخائر

ها در ونهـرورش این گـاال در زمینه تکثیر و پـپتانسیل بسیار ب
متاسفانه در این زمینه تاکنون مطالعات  فارس خلیجهای آب

ها در جامعی حتی در خصوص شناسایی و پراکنش این گونه
و بخش  انجام نشده است فارس خلیج های ساحلیتمامی محدوده

 در محدوده چند به داخلی محدود محققین عمده مطالعات توسط

 ,Afkhami et al., (2012)جزیره قشم بوده است  سواحل

Bastami et al., 2012, KhazaaliI et al., 2012تحقیق . بنابراین 
غربی  منطقهدر  یاییدررخیا یهاگونه سیربر فهد با حاضر

های مقایسه اسپیکولاز  دهستفاا با رسفا خلیججزرومدی سواحل 
 ست.ا گرفته رتصو هاآن

 ها . مواد و روش2

های آبان و در ماه ی خیارهای دریاییبردارنمونهعملیات 
 متر 1-10از طریق عملیات غواصی در اعماق  1398آذرماه سال 
ایستگاه در نظر گرفته  2( که بر این اساس 1 )شکل انجام گرفت

متر مربع بررسی  200با مساحت ترانسکت  2شد و در هر نقطه 
متر مربع به طور کامل بررسی شد   800گردید. بدین ترتیب 

 (.1)جدول 

 
 های نمونه بردارینقشه و ایستگاه :1شکل 

 های نمونه برداریموقعیت جغرافیایی ایستگاه :1 جدول

 مختصات جغرافیایی ایستگاه نام ایستگاه شماره ایستگاه

 N, 54 39 14 E 47 30 26 بندر بستانه 1ایستگاه 
 N, 53 63 39 E 85 67 26 جزیره هندورابی 5ایستگاه 

   

بزرگ  یهاو درون ظرف یجمع آور دریاییهای خیارنمونه
پژوهشکده  شگاهیمطلوب، به آزما یبا هواده ا،یآب در یحاو

. با توجه به انتقال داده شد و دریای عمان فارس خلیج یاکولوژ
، ییایدر یارهایخ ییامر شناساها در لاستفاده از اسپیکو

های شاخص قیمختلف تنها از طر یهاگونه ییشناسا
برخوردار  ییاز دقت باال خاطر نینبوده و به هممورفولوژیک 

 شناساییروند  ،ها به آزمایشگاه. بعد از انتقال نمونهاست
ر انجام یز رتصو به هالسپیکوا طریقاز  یاییدر یهارخیا

 گرفت. 
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 ،سطح شکمی ،ابتدا از سطح پشتی، کولیاسپ یجداساز یبرا
به هر نمونه بافت ای تنتاکل های دهانی و نیز پاهای لوله

اسکالپل برش داده  لهیبه وس cm2 1و مساحت  mm1 ضخامت 
هرکدام به صورت جداگانه به فالکون  دهش هیته یبرش ها شد.
و  خالص منتقل شدند میسد دیپوکلریه دکنندهیسف محلول یحاو

محلول جدا شدند و  ریغ یآل باتیترک یپس از زمان کوتاه
 یهاکولی. سپس اسپبه ته فالکون رسوب کردند هاکولیاسپ

پاستور  پتیجداشده که به صورت رسوب درآمده بود با کمک پ
و در زیر میکروسکوپ نوری قرار داده  یشگاهیآزما الم یرو

ها زی از نمونهو بدون عملیات رنگ آمی 40معمولی با بزرگنمایی 
  (.Hickman et al., 2003)عکس برداری گردید

های شناسایی موجود از جمله کلید سپس با استفاده از کلید
مطابقت داده و  FAO  2012های دریایی سازمانشناسایی خیار

 (.Purcell et al., 2012)شناسایی در حد جنس و گونه انجام شد 
 Paulayپروفسور  یابر ییشناسا تاییدها جهت نمونهعکس 
Gustav  یابر ایشانشد و  رسالا ادیفلور یعیطب خیموزه تاراز 

دادند و در پایان  نجاما ار یهمکار تیها نهاگونه تردقیق ییشناسا
 شده را تایید کردند. صحت شناسایی های انجام

 نتایج و بحث. 3

در تحقیق حاضر چهار گونه خیار دریایی از پهنه های 
( 2مشاهده گردید )جدول  فارس خلیجغربی  جزرومدی سواحل

های شناسایی شده در که تعداد و موقعیت قرارگیری گونه
 نشان داده شده است. 3ها در جدول ایستگاه

 فارس خلیجهای شناسایی شده در سواحل غربی بندی گونه: رده5جدول 

 

 فارس خلیجهای های شناسایی شده از آب: تعداد و موقعیت قرارگیری گونه4جدول 

 تعداد

 نوع بستر  

شماره  گونه

 ایستگاه

 -سنگی

 ایماسه
 ایصخره

-سنگی

 گلی
2 1 * *  Holothuria parva 

4 1 *   Holothuria 

arenicola 
5 5  *  Stichopus horrens 

2 5  *  Stichopus 

monotuberculatus 
 جمع کل     12

 جزیره هندورابی 5        بندر بستانه 1    شماره ایستگاه:

ی مشاهده شده در مناطق مطالعاتی از راسته چهار گونه
Elasipodida  خانواده  2بوده و بهHolothuridae  و

Stichopodidae ها مشخص تعلق داشتند. پس از شناسایی گونه
ای سنگی و صخره-ایای در سواحل ماسهشد که غنای گونه

اهگاه بیشتری در مقابل زیرا این سواحل دارای پن ،بسیار باالست
امواج هستند و از طرفی دیگر میزان مواد غذایی در این سواحل 

عالوه بر  (.Han et al., 2016)نسبت به سواحل گلی باالتر است 
 س،سترددر  ایغذ ژی،نرا سطح ر،نو تشد ،بستر این ویژگی

 ملاعواز  چیرشکا رحضوو  ریشو تنوسانا ،میزان مرگ و میر
هند دمی ارقر تاثیر تحترا  یاییدر یهارخیا نشکاپر کهای هعمد

(Mercier et al., 2000.)  
های های اطراف جزیره هندورابی آبسنگاز آنجایی که در آب

های مرجانی گسترش دارند و یک اکوسیستم غنی با ویژگی
ای بسیار ای و زیستگاهی مناسب است داللت بر غنای گونهتغذیه

اظهار کرد که  2007در سال  Ridzwanباال در این مناطق دارد. 
های مرجانی در مناطق گرمسیری به دلیل فراوانی منابع اکوسیستم

های دریایی غذایی ارگانیک به عنوان بهترین زیستگاه خیار
 (.Ridzwan 2007) گرددمحسوب می

های در بررسی و شناسایی گونه 1393نیا و همکاران واعظ
را از سواحل جزیره  Holothuria atra مختلف خیار دریایی گونه

هرمز شناسایی کردند که این گونه تنها از این منطقه بدست آمد 
را از جزیره قشم و بندر لنگه  Holothuria parvaهمچنین گونه 

را از  Holothuria arenicolaگزارش نمودند. همچنین گونه 
العه را تایید ـا نتایج این مطـاسایی کردند که بـهمین منطقه شن

نماید. نتایج این تحقیقات نشان داد که تفاوت قابل توجهی در می
های مورد مطالعه وجود ندارد و دریواره بدن ساختار بافتی گونه

های مورد ای بوده که در تمام گونهدارای ساختار بافتی پایه
های بررسی یکسان بودند البته طبق این مطاللعات وجود سلول

های تیره فراوان بوده و بالعکس در هرنگدانه دار فراوان در گون
خوردند کمتر به چشم می H. arenicolaهای روشن تر مثل گونه

 (. 1393نیا )واعظ
ای های غالب سواحل سنگی ماسهدهد که گونهنتایج نشان می

ای و گونه غالب سواحل صخره Holothuriaبندر بستانه از جنس 
در مطالعه حاضر است.   Stichopusجزیره هندورابی از جنس

 Stichopus monotuberculatusو   Stichopus horrensهایگونه
 فارس خلیجهای جزرومدی سواحل غربی برای اولین بار در پهنه

 )جزیره هندورابی( یافت شدند.

Phylum 

References Species Genus Family Order Class 
(Lampert, 1885( parva Holothuria Holothuridae Holothuriida Holothuroidea 

(Semper, 1868( arenicola     
(Selenka, 1867( horrens Stichopus Stichopodidae Synallactida  

(Quoy & Gaimard, 1834) monotuberculatus     
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را از  S. monotuberculatusاگرچه خزاعلی و همکاران گونه 
 KhazaaliI)های جزرومدی جزیره الرك گزارش کرده است پهنه

et al., 2012،) های ای از گونهاما از جزیره هندورابی تاکنون نمونه
S. horrens  وS. monotuberculatus  مشاهده نشده بود. در حالی

در بندر بستانه توسط  H. parvaو  H. arenicolaهای که گونه
 ،گزارش گردید 1393ساالری علی آبادی و همکاران در سال

 گونه H. parva و  .arenicola Hهای گونهایشان ذکر کردند که 
غالب بندر بستانه در تمامی فصول سال بوده که از لحاظ تراکم 

 Aliabadi et)برتری داشت  .arenicola Hبر  H. parvaتعداد 

al., 2018). 
 از1389در سال  همکاران و توسط فاطمی H .parvaگونه 

نیز توسط   arenicola .H گونه  شده است. گزارش قشم سواحل
 فاطمی( و همچنین توسط 1387) ایزدی ، 1386در سال  کورانلو

 رطو به .(1390فاطمی  ،1387)ایزدی  گزارش شده است( 1390)
 رخیا یها گونه شناسایی ایبر کاربردی متنوعی یهاروش کلی
مورفولوژی  ، هالسپیکوا های ساختاریویژگی جملهاز یایی در

 Dubrovskii and) دارد دجوو مولکولی نیژفیلو ،گونه

Sergeenko, 2002; Džeroski and Drumm, 2003; Uthicke et 

al., 2004.) از  که هاییلسپیکوتحقیقات حاکی از آنند که درا
در  که هایی نمونه با جدا شده اند شتدابر زهتا یهانمونه
 اتتغییرهیچگونه  شدندمی ارینگهد تثبیت کننده یهالمحلو
 ارههمو هالسپیکوو ا ستا شتهاندد جووآنها شکل در  ریساختا

ند ادهکر حفظرا  دخو لیهاو رساختا نبد یهابخش متمادر 
Aliabadi et al. 2018)) . 

ترین نوع اسپیکول نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد فراوان
است  رداراـخای میله لسپیکوا H. parvaدر خیار دریایی گونه 

( و اسپیکول 1 )شکل هشد همشاهد نبد یهابخشی متمادر  که
ترین نوع اسپیکول فراوان H. arenicolaای نیز در گونه دکمه

این نوع اسپیکول یافت نشد  H. parvaکه در گونه است در حالی
را  S. horrens (. ویژگی شاخصی که خیار دریایی گونه4)شکل 

ل وـکند حضور اسپیکایز میـمتم S. monotuberculatusونه ـاز گ
ی این ـاپیالی پشتـا سر پهن در پـانند بـزرگ و پونز مـای بهـمیل
ونه ـول در گـوع اسپیکـالیکه این نـ( است در ح2ونه )شکل ـگ

S. monotuberculatus  (. بر اساس تحقیقات 3یافت نشد )شکل
جزیره هنگام  مدی و جزر بین ناحیه در 1392عوفی و مهردوست 

جنس شامل  به این متعلق گونه 1د تعدا ، Holothuriaاز خانواده
فراوان و به  ها کوچک و نسبتاًاسپیکول)با  H. arenicolaگونه 

های شکل، جفت سوراخ، میل 1تا  3ا های صاف بههای دکمشکل
 تا 4 بزرگ در مرکز و سوراخ 4با  گوش 4میزی شکل، مدور یا 

 .Hدیسک(، کوچکتر جانبی در حاشیه نازك  سوراخ 12

leucospilota  های میزی شـکل دارای دیسـکی اسپیکول)با
و ای حاشـیهسوراخ  12تا  4سوراخ مرکـزی و  4چهارگوش با 

 خارچه، دارای بزرگ و های کوچک)با اسپیکول H. parvaگونه 

 (.1392گردید )عوفی و مهردوست  شناسایی ای ورقه یا
 .Sهای مورفولوژیکی خیار دریایی گونه از لحاظ ویژگی

horrens های سفیدای با لکهدارای رنگ سبز متمایل به قهوه- 
خاکستری است. این  -خاکستری نامنظم و پاپیالی پشتی سفید

گونه دارای پاپیالی پشتی بسیار بلند خصوصا در ناحیه قدامی و 
میلی متر است.  11ای بسیار طویل و باالی خلفی است. پای لوله

گی گسترده با پس دارای طیف رن S. monotuberculatusگونه 
های تیره و نقاط خاکستری و زمینه زرد رنگ است که با لکه

ای تیره در ناحیه پشتی پوشانده شده است. این گونه اغلب با قهوه
شوند. پاپیالهای اشتباه گرفته می S. monotuberculatusگونه 

پشتی و شکمی در طول روز طویل هستند. سطح شکمی تقریبا 
ای بزرگ با سه ردیف طولی از پاهای لولهشبیه به سطح پشتی 

 به H. arenicola. خیار دریایی گونه (Purcell et al., 2012)است 
 بهه سیا یهالکه یفدو رد پشتی ناحیهکه در ای هقهو تاکرم  نگر

 لطوو  دهبو  ضخیمو  رگبز هکی نسبتاآ . حلقهردمیخو چشم
 اعیشع بین تصفحااز  بیش هکیآ یحلقهدر  شعاعی تصفحا

در  که شکلکی دو بدنی با H. parvaکه در حالی .(3)شکل ست ا
 شنرواندکی  شکمی هـناحیو در  هیاـسسبز تیره تا پشتی  ناحیه

پشتی سطح  به نسبت شکمی سطحدر آن  یپاها ادتعد ستا تر
 هاآن ضعراز  بیشتر شعاعی تصفحا لطو ست.ا بزرگترو  بیشتر

 (.1 )شکلست ا

 
  (Selenka 1867)هـونـی از گـراجــای استخـهولـ: اسپیک2شکل 

Stichopus horrens A پاپیالهای پشتی دارحفرهصفحات : اسپیکول B :
ای تنتاکول: اسپیکول میله: اسپیکول Cاسپیکول میزی دیواره پشتی بدن 

شکل پاپیالی  c-ایمیله: اسپیکول Eای شکمی پای لوله پرحفرهصفحات 
 ی شکمیای پامیله: اسپیکول Fپشتی 
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 Stichopus monotuberculatus های استخراجی از گونه : اسپیکول3شکل 

(Quoy & Gaimard, 1833) :A  پاپیالهای پشتیاسپیکول روزت B اسپیکول :
میله: اسپیکول E: اسپیکول میزی پشتی D: اسپیکول روزت Cشکل c–ای میله

شکل s-ایمیلهکول : اسپیGای تنتاکول میله: اسپیکول Fای پاپیالی پشتی 
اسپیکول  :J: اسپیکول میزی دیواره بدن I: اسپیکول روزت Hپاپیالی پشتی 

 ایپای لوله حفره دارصفحات 

 
 Holothuria arenicola  ونهـراجی از گـای استخـهولـاسپیک :4شکل 

(Semper 1868) A دکمه ای دیواره بدن: اسپیکول B اسپیکول میزی دیواره :
: E پای شکمی ایمیله: اسپیکول  Dمیزی دیواره بدنل : اسپیکوCبدن  

 پای شکمی ایمیلهاسپیکول 

 
 (Kraussin Lampert, 1885)های استخراجی از گونه اسپیکول :1شکل 

Holothuria parva  A :ای اسپیکول میلهBای خاردار پشتی : اسپیکول میلهC :
 اردار ای خ: اسپیکول میلهDای خاردار شکمی اسپیکول میله

  گیرینتیجه. 4

های استخراجی و های ساختاری اسپیکولبا اینکه ویژگی
های مورد مطالعه در تحقیق های مورفولوژیکی نمونهویژگی

 ,Afkhami et al. 2012)حاضر با سایر مطالعات مطابقت دارد 

Bastami et al. 2012, Dabbagh et al. 2012, Maryam et al. 

2012, Massin et al. 2002, Shakouri et al. 2009)  ولی باز هم
ها نیاز به انجام مطالعات برای شناسایی و تایید کامل این گونه

دریایی اطراف  باشد. در این مطالعه چهار گونه خیارمولکولی می
مورد  فارس خلیجسواحل بندر بستانه و جزیره هندورابی در غرب 

ها قبال در ونه از آنبررسی و مطالعه قرار گرفته است. اگرچه دو گ
الی است ـن در حـاند. ایگزارش شده فارس خلیجن منطقه از ـای

 .Sونه ـر روی دو گـایی بـاســه و شنـالعـچ مطـه هیـک

monotuberculatus  وS. horrens  انجام نشده و برای اولین بار
 در جزیره هندورابی گزارش شده است.

 سپاسگزاری . 5

 یعیطب خیموزه تار زاPaulay  Gustavبدینوسیله از پروفسور 
 گردد.بابت همکاری صمیمانه ایشان تشکر و قدردانی میا دیفلور

 منابع

ای گونه عتنو مانیز اتتغییر سیربرو  شناسایی .1387 .س دی،یزا

 قشم هجزیر جنوبی حلاسو یمدروجز بین مناطقدر  نپوستارخا

 103.بهشتی شهید هنشگا. داشدار شناسیرکا نامه ن(. پایافارس خلیج)

 صفحه.

خیارهای دریایی ناحیه بین  1394. ،محبوبه ،مهردوست :فریدون ،عوفی

 1(. مجله آبزیان زینتی. شماره فارس خلیججزرومدی جزیره هنگام )

 .36-31صفحه 

. 1390زینب ،همیز :پرگل، قوام مصطفوی :سیدمحمدرضا، فاطمی

های پهنه در (Holothuridea) از نوع یاییدر هایرخیا شناسایی

 ایران(.مجله اقیانوس شناسی. فارس خلیجی قشم )جزرومدی جزیره

 .61-17صفحه  .7شماره 

 حلاسودر  نپوستارخا شاخه مختلف اعنوا . شناسایی1386ن.،  ،نلوراکو

 ،شدار شناسیرکا نامه نپایا، لنگه( ربندو  )قشم رسفا خلیج

 صفحه.106 ،تحقیقات معلو حدوا سالمیآزاد ا هنشگادا

، حسین ،امشیر :محمد تقی ،ونق: رنگین ،الماتس پوریا: ،عظ نیاوا

گونه از خیارهای دریایی  7مطالعه هیستولوژیک پوست  .1393

مجله زیست شناسی دریا  سواحل خلیج فارس )استان هرمزگان(.
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