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  چكيده
سامانه منطقه داراي بيشترين تاثير انساني بر بوم چابهاردليل وجود بندر كه به چابهاراين مطالعه در بخش شرقي خليج 

 200كوادرات هر يك به مساحت  4ايستگاه انتخاب و در هر ايستگاه  4است، انجام شده است. بر اين اساس 
هاي مياني هر فصل انجام شد. براي تعيين ها در ماهمترمربع توسط غواصي به روش اسكوبا بررسي شد. بررسي

استفاده شد. اين  1(منطقه زير جزر و مدي) از آزمون شاخص پراكندگي چابهارهاي دريايي خليج الگوي پراكنش خيار
فصل)  4برداري در طول يك سال (ايستگاه نمونه 4ها در هر يك از شاخص از نسبت انحراف معيار به ميانگين نمونه

 Stichopus variegatusهاي شد. گونههاي مشاهده شده محاسبه براي گونه 2دست آمد. همچنين شاخص پايداري به
ي رايجي گونه H. hilla هاي دائمي هستند كه همواره پراكنش تجمعي دارند. گونهگونه Holothuria leucospilotaو 

با وجودي كه  H. pervicaxاست كه در زمستان پراكنش تصادفي و در ساير فصول پراكنش تجمعي داشته است. گونه 
 (رايج) و H. atra(نادر)،  H. arenicolaهاي ه شده (نادر)، پراكنش تجمعي داشته است. گونهتنها در بهار مشاهد

H. parva اند. عليرغم اين نتايج، مشاهده خيارهاي دريايي در محل زندگي خود (نادر) داراي پراكنش تصادفي بوده
ن مشاهده عيني و برخي محاسبات صورت تجمعي است. دليل تفاوت بيكند كه پراكندگي اين جانوران بهمشخص مي

اند تنها در يك يا دو كوادرت آماري اين است كه كليه خيارهاي دريايي كه بر اساس محاسبه، پراكنش تصادفي داشته

——— 
1 Index of dispersion test 
2 frequency of occurrence 
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توان پراكندگي تجمعي يا تصادفي متصور شد. از اند بنابراين براي اين تعداد نميفرد وجود داشته 2يا  1به تعداد 
هاي مورد يع تجمعي جمعيت خيارهاي دريايي، پراكندگي تجمعي مواد غذايي، تجمع پناهگاهمهمترين داليل توز
 كه در بستر هاي مورد بررسي از نوع صخره اي بوده است. استاستفاده و نوع بستر 

  .چابهارخيارهاي دريايي، الگوهاي پراكنش، پايداري، خليج  :كلمات كليدي
 

  

 مقدمه. 1

ي جغرافيايي به يكي از سه جانوران يا گياهان در هر محدوده
شوند. الگوي فضاييِ يكنواخت، تصادفي يا تجمعي پراكنده مي

تجمعي بودن يك جامعه  ي يكنواختي يااگرچه توصيف درجه
پذير است اما چنانچه الگوي پراكنش دو جامعه تصادفي امكان

توان بين آن دو مقايسه كرد كه كدام يك پراكنش باشد نمي
تر از ديگري دارد. چنانچه موقعيت يك فرد در يك تصادفي

محدوده جغرافيايي مشخص باشد و اين سئوال مطرح شود كه 
ري نزديك وي باشد، پاسخ به اين چقدر احتمال دارد فرد ديگ

تواند سه الگوي پراكنش را مشخص كند. چنانچه الگو سئوال مي
 صورتيابد. اگر الگو بهصورت تجمعي باشد اين احتمال افزايش ميبه

يابد و زماني كه پراكنش يكنواخت باشد، احتمال كاهش مي
ي گيرد. روشهاي آمارتصادفي باشد احتمال تحت تاثير قرار نمي

متعددي وجود دارد كه براي توصيف الگوهاي سه گانه پراكنش 
  گيرند.مورد استفاده قرار مي

گونه دريايي اعضاي با اهميت اجتماعات  7000خارپوستان با 
 Castro andها تا نواحي گرمسيري هستند (كف دريا از قطب

Huber, 2005(. تنان پوستان و نرمبه همراه پرتاران، سخت آن ها
گروه عمده كفزيان بسترهاي نرم زير جزر و مدي هستند  4جزو 

)Nybakken, 1993 .( از خياران دريايي  گونه 1400بيش از
هاي دريايي و در همه در بسياري از بيوتوپشده كه شناخته 
هاي جغرافيايي از منطقه بين جزر و مدي گرفته تا اعماق عرض

بيشتر ). Smirnove et al., 2000د (نشومي زياد درياها يافت
هاي عمق مناطق گرمسيري و صخرهي كمآب هادر  هاگونه

هاي مختلف در و پراكنش گروه توزيعو  كنندمرجاني زندگي مي
دهد كه خياران دريايي شاخك سپران نواحي ساحلي نشان مي

بين عرضهاي جغرافيايي گرمسيري و خياران  1(آسپيدوچيروتيدا)

——— 
1 Aspidochirotida 

 ههاي معتدلدر عرض 2)تيدادندروچيرودريايي شاخك درختيها (
 ).Smirnove et al., 2000( خياران دريايي غالب هستند ،يا باالتر

خوار خانواده آسپيدوچيروتيدا اغلب در خيارهاي دريايي رسوب
شوند هاي مرجاني با تراكم و بيومس بااليي يافت ميروي آبسنگ

)Uthicke, 2001 ،اين جانوران ضمن مصرف رسوبات مواد آلي .(
  ).Birkeland, 1988كنند (آن را گوارش مي

در بررسي روي خيارهاي دريايي در منطقه جنوب غربي هند 
خانواده مشاهده شد كه خانواده غالب،  4گونه خيار دريايي از  27

Holothuridae ) بوده استConand et al., 2005ژه   ).در يك پرو
هند كه از سه ساله بر روي خيارهاي دريايي جنوب غربي اقيانوس 

هاي موجود در منطقه و پراكنش آغاز شده محققان گونه 2005سال 
هاي غالب و نيز كنند. در اين تحقيق گونهرا بررسي مي آن ها

ارتباط بين الگوي پراكنش خيارهاي دريايي با زيستگاه مورد 
گيرد تا چنانچه ارتباطي وجود داشت بتوان به بررسي قرار مي

رده و برنامه مديريتي درستي ارائه داد هاي در خطر پي بمحيط
)Connand et al., 2005 در ديگر بررسي روي خيارهاي دريايي .(

گونه مشاهده شد كه  9در غرب اقيانوس هند  Mayotteمنطقه 
هاي غالب گونه Bohadschia atraو  Holothuria atraهاي گونه

وي ). بررسي الگPouget, 2005با پراكنشي ناهمگون بودهاند (
هاي مرجاني شمال غربي پراكنش خيارهاي دريايي غالب در آبسنگ

- بيشتر در زيستگاه Holothuria nobilisاستراليا نشان داده است كه 

 Holothuriaها حضور دارد در حالي كه هاي نزديك تاج آبسنگ

atra دهد (الگوي پراكنش مشخصي از خود نشان نميShiell, 

با استفاده از گرب  چابهاردر خليج ). در بررسي انجام شده 2004
دست آمده متر مربعي تراكم متفاوتي از خارپوستان به 1/0پترسون 
). بيشترين تراكم در پيش و Nikouyan and Savari, 1999است (

پس مونسون و كمترين در طي مونسون ديده شده اما خيارهاي 
  اند.دست آمده نبودههاي بهدريايي جزو گونه

——— 
2 Dendrochirotida 
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شناختي، دارويي و غذايي خيارهاي اهميت بومبا توجه به 
هاي دريايي، استفاده صحيح از ذخاير آن منوط به بررسي گونه

است. هدف از  هاآنو چگونگي پراكندگي  يمحلي، مناطق زيست
اين تحقيق پي بردن به نحوه توزيع جوامع خياران دريايي بوده 

بندر  دليل وجوداست. اين مطالعه در بخش شرقي خليج كه به
سامانه منطقه است، داراي بيشترين تاثير انساني بر بوم چابهار

  انجام شده است.

  ها. مواد و روش2

ترين با بريدگي طبيعي و استثنايي خود، بزرگ چابهارخليج 
اليه منتهي دربوده و خليج ايران در حاشيه سواحل درياي عمان 

 ين خليج. ايران قرار داردا جنوب شرقي كشور جمهوري اسالمي
). در بخش 1د است (شكل راه به اقيانوس هنترين آبنزديك

هاي منطقه انتخاب شدند كه با توجه به گشت 4شرقي خليج، 
مقدماتي  بيشترين احتمال حضور خيارهاي دريايي را دارا بودند. 
اين مناطق عبارتند از اسكله شهيد بهشتي، هتل دريايي، اسكله 

). فاصله زميني اسكله شهيد 2(شكل شهيد كالنتري و اسكله سپاه 
كوادرات  4كيلومتر است. در هر منطقه  8بهشتي و سپاه بالغ بر 

) در منطقه زير جزر و 10×20متر مربع ( 200هر يك به مساحت 
مدي به روش غواصي اسكوبا در مدت يك سال طي چهار فصل 

هاي مرداد، آبان، بهمن و ارديبهشت مورد بررسي و در پانزدهم ماه
- كوادرات در هر نوبت نمونه 16قرار گرفت. با در نظر گرفتن 

متر مربع بوده  3200برداري، كل مساحت مورد بررسي بالغ بر 
قابل حمل  GPSها به كمك است. موقعيت هر يك از كوادرات

  ).1ثبت شده است (جدول 

  چابهارهاي مورد بررسي در شرق خليج موقعيت جغرافيايي ايستگاه :1 جدول
  منطقه طول جغرافيايي جغرافياييعرض 

60 ْْ 36' 16.23'' 25  1ايستگاه بهشتي ''28.20 '17 ْ
60 ْْ 36' 18.01'' 25  2ايستگاه بهشتي ''26.63 '17 ْ
60 ْ 36' 15.23'' 25  3ايستگاه بهشتي ''29.06 '17 ْ

60 ْ 36' 13.20'' 25  4ايستگاه بهشتي ''30.77 '17 ْ

60 ْ 36' 54.22'' 25  1ايستگاه كالنتري ''48.63 '18 ْ

60 ْ 36' 51.12'' 25  2ايستگاه كالنتري ''51.11 '18 ْ

60 ْ 36' 50.33'' 25  3ايستگاه كالنتري ''54.80 '18 ْ

60 ْ 36' 52.77'' 25  4ايستگاه كالنتري ''49.74 '18 ْ

60 ْ 36' 29.15'' 25  1ايستگاه هتل دريايي ''31.10 '17 ْ

60 ْ 36' 37.86'' 25  2ايستگاه هتل دريايي ''36.75 '17 ْ
60 ْ 36' 28.69'' 25  3ايستگاه هتل دريايي ''29.27 '17 ْ
60 ْ 36' 32.81'' 25  4ايستگاه هتل دريايي ''35.68 '17 ْ

60 ْ 36' 13.17'' 25  1ايستگاه سپاه ''11.76 '20 ْ

60 ْ 36' 10.29'' 25  2ايستگاه سپاه ''12.31 '20 ْ

60 ْ 36' 18.47'' 25  3ايستگاه سپاه ''12.20 '20 ْ

60 ْ 36' 16.66'' 20  4ايستگاه سپاه ''11.43 '20 ْ

  

  
  در جنوب شرقي ايران چابهاردرياي عمان و موقعيت خليج : 1شكل

  
  چابهارهاي مورد بررسي واقع در شرق خليج موقعيت ايستگاه: 2 شكل

روش شمارش كوادرات كه در اين تحقيق استفاده شده است، 
ها است. با توجه به افراد در جمعيت هاي شمارشيكي از روش

اينكه در مطالعه ميداني مناطق زير جزر و مدي زمان يا سرمايه 
برداري از اين دو رود، سعي شد در نمونهشمار ميهمحدوديت ب

ي صورت مطلوب استفاده شود. در اين بررسي سابقهعامل به
د تا تحقيقات قبلي در ارتباط با مناطق مورد مطالعه وجود ندار

برداري شود. با اين  الگو هاآنجهت انتخاب اندازه كوادرات از 
وجود ضمن در نظر داشتن هزينه و زمان، براي تعيين اندازه 
مناسب كوادرات تحقيقات محققان در ديگر مناطق مدنظر قرار 
گرفت. در تحقيقي پيرامون ارجحيت زيستگاه توسط گونه 

Holothuria leucospilota مترمربعي  100هاي از كوادرات
)50×2) (Džeroski and Drummb, 2003وي ر ) و در تحقيق بر

در خليج  Apostichopus japonicusالگوي پراكنش خيار دريايي 
است  ) استفاده شده1×18مترمربع ( 18سه نمونه به مساحت  با
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)Dubrovskii and Sergeenko, 2002 در تحقيقي ديگر روي .(
 مترمربعي 10 دريايي از كوادراتساختار جمعيت خيارهاي 

 هاي). كوادراتConand and Mangion, 2002) استفاده شد (1×10(
زيرا مناطق كنند هاي بيشتري عبور ميتر از ميان كپهبا ابعاد بزرگ

كپه كپه در  صورتهبه ندرت يكپارچه هستند و معموالً موجودات ب
ا اين وجود در شوند. ببرداري پراكنده ميكل منطقه مورد نمونه

) بوده كه از 10×20مترمربع ( 200اين بررسي اندازه كواردات 
  پهناي زيادي نيز برخودار است.

ي اين آبزي در شناختموباز آنجا كه تاكنون تحقيقي در زمينه 
برداري در هر ي ايراني درياي عمان انجام نگرفته، نمونههاآب

برداري در چهار فصل صورت گرفت، بنابراين عمليات نمونه
هاي مرداد، آبان، بهمن و ارديبهشت مدت يك سال در پانزدهم ماه

هاي مورد شد. كليه خيارهاي دريايي موجود در كوادراتانجام 
  شمارش و شناسايي شدند.  بردارينمونه

 هاآندر اين بررسي از خيارهاي دريايي و محيط پيرامون 
ربين عكاسي ز يك دستگاه دوبرداري شد. به اين منظور اعكس

كانن  مدل تاليجيد نيو دورب 1نيكونوس آر اس زيرآبي مدل
خيارهاي  .ديگرد استفادهضدآب  پوشش يدارا 6202پاورشات اي

 ;James, 2001دريايي توسط كليدهاي شناسايي در دسترس (

Kerr and Kim, 2001هاي پوستي ) و نيز از طريق استخوانچه
)Hickman, 1998 .شناسايي شدند (  

شناسي و وبات بستر با توجه به انجام پروژه بررسي رسوبرس
طور ه) ب1386(سعدالدين،  چابهارژئوشيمي رسوبي خليج 

جداگانه تحليل نشده و در صورت لزوم از اطالعات پروژه مذكور 
  استفاده شده است.

جهت تعيين شاخص پراكندگي ابتدا نسبت انحراف معيار به 
  هر ايستگاه محاسبه گرديد:دو) در  -ها (خيميانگين نمونه

)1(
2

2  n
x

S
  

: واريانس و  S2: ميانگين، xدو،  - : خي X2طوري كه: به
)n-1 درجه آزادي است. سپس با توجه به مقدار محاسبه شده :(

و درجه آزادي، از طريق جدول پراكندگي وضعيت پراكندگي بر 
  ).1382بيان شد (خاتمي، اساس منظم، تصادفي يا تجمعي

——— 
1 Nikonus RS 
2 Canon PowerShot- A 620 

هاي مشاهده شده بر اساس ) براي گونه%Fشاخص پايداري (
  فرمول زير محاسبه گرديد:

F=(ρ/P) × 100  

هايي كه تعداد نمونه ρ=شاخص پايداري،  F=طوري كه به
ها تعداد كل نمونه P=وجود دارد و  آن هاگونه مورد نظر در 

دست آمد، گونه از درصد به 50است. اگر فراواني بيشتر از 
دست آمد گونه از نوع درصد به 50تا  10نوع دائمي، اگر بين 

دست آمد گونه از نوع نادر است درصد به 10رايج و اگر زير 
)Arasaki et al., 2004.(  

  . نتايج3

هاي بهشتي و كالنتري بستر مناطق مورد بررسي در ايستگاه
ايستگاه هتل اي است. ماسه - ايطور كلي از جنس صخرههب

اي مرجاني بوده و تنها در پاييز و زمستان دريايي عمدتاً ماسه
رسوبات گلي نيز مشاهده شده است. بستر در ايستگاه سپاه از 

  .)2گلي است (جدول -ايماسه - ايجنس صخره

  )1386-1387هاي مورد بررسي (نوع بستر ايستگاه: 2 جدول
 ايستگاه بهشتي كالنتري هتل دريايي سپاه

  ايماسه
  ايصخره
 گلي

  مرجاني
  ايماسه
  گلي

  ايصخره
 ايماسه

  ايصخره
 ايماسه

 نوع بستر

          

گونه از خيارهاي دريايي مشاهده  7در خالل يك سال بررسي 
  ها عبارتند از:شد. اين گونه

Stichopus variegatus, Holothuria leucospilota, Holothuria 

hilla, Holothuria arenicola, Holothuria atra, Holothuria 

parva, Holothuria pervicax  
 Aspidochirotidaهر دو جنس مشاهده شده جزو راسته 

  هستند. 
) بيشترين فراوانيِ گونه مربوط به 3در ايستگاه بهشتي (شكل 

S. variegatus  متر  200فرد در   75/8با  ميانگين  86در مرداد
در مرتبه بعدي فراواني  .leucospilota Hمربع بوده است. گونه 

اند. البته در قرار داشته و سايرين به مراتب فراواني كمتري داشته
گونه غالب بوده است و  86در مرداد  S. variegatusاين ايستگاه 
  غالب است. H. leucospilotaها در بقيه نوبت
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بهشتي بع در ايستگاه مترمر200ميانگين تراكم خيارهاي دريايي در : 3 شكل

)1387-1386(  

برداري هاي نمونه) در كليه نوبت4در ايستگاه كالنتري (شكل
S. variegatus  از نظر تعداد افراد برleucospilota H.  برتري

  ها مشاهده نگرديد.داشته است. در اين ايستگاه اثري از ساير گونه
 ) تنها گونه مشاهده شده5در ايستگاه هتل دريايي (شكل 

leucospilota H.  با ميانگين  86با  بيشترين فراواني در زمستان
  متر مربع بوده است.  200فرد در  16

  
در ايستگاه كالنتري  مترمربع200ميانگين تراكم خيارهاي دريايي در  :4 شكل

)1387-1386(  

  
ايستگاه هتل  مترمربع در200ميانگين تراكم خيارهاي دريايي در : 5 شكل

  )1386-1387دريايي (

  ) بيشترين فراواني مربوط به گونه6در ايستگاه سپاه (شكل 
H. leucospilota  مترمربع در  200فرد در  5/14با ميانگين

  است. 86بهمن
H. leucosphlota برداري بيشترين حضور را در كل نمونه

ها در تمام طول بررسي كه در تمام ايستگاهطوريداشته، به
 S. variegatus). پس از آن 6الي  3هاي مشاهده شده است (شكل

طوري كه تنها در از حضور قابل توجهي برخوردار بوده است، به
ها از گاه مشاهده نشده است. ساير گونهايستگاه هتل دريايي هيچ

  اند.تراكم بسيار كمتري برخوردار بوده

  
اه ربع در ايستگاه سپمترم200ميانگين تراكم خيارهاي دريايي در : 6 شكل

)1387-1386(  

ها شاخص پراكندگي از نسبت انحراف معيار به ميانگين نمونه
 شودطور كه مشاهده مي). همان3دست آمد (جدول در هر ايستگاه به

صورت تصادفي ها پراكنشي تجمعي داشته و كمتر بهبيشتر گونه
 Holothuriaو  Stichopus variegatusهاي اند. گونهديده شده

leucospilota اند. گونه همواره پراكنش تجمعي داشته
Holothuria hilla  پراكنش تصادفي و در بقيه  86در زمستان

 Holothuria pervicaxفصول پراكنش تجمعي داشته است. گونه 
مشاهده شده، از خود پراكنش  87با وجودي كه تنها در بهار 

  تجمعي نشان داده است.

  ه شده در فصول مختلف سالهاي مشاهدشاخص پراكندگي گونه: 3جدول 
  گونه

  بهار  زمستان  پاييز  تابستان  فصل

Stichopus variegatus تجمعي  تجمعي  تجمعي  تجمعي  
Holothuria leucospilota تجمعي  تجمعي  تجمعي  تجمعي  
Holothuria hilla تجمعي  تصادفي  تجمعي  تجمعي  
Holothuria arenicola ----  ----  ----  تصادفي  
Holothuria atra تصادفي  ----  تصادفي  ----  
Holothuria parva ----  ----  ----  تصادفي  
Holothuria pervicax 

  تجمعي  ----  ----  ----

ايستگاه بهشتي
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هاي مختلف در دست آمده  براي گونهشاخص پايداري به
شود دو طور كه مشاهده مينشان داده شده است. همان 4جدول 
در  Holothuria leucospilotaو  Stichopus variegatusگونه 

هاي هاي دائمي هستند. گونهتمامي فصول سال از نوع گونه
Holothuria hilla  وHolothuria atra هاي رايج و جزو گونه

  اند.ها نادر بودهديگر گونه

  هاي مشاهده شده در فصول مختلف سالشاخص پايداري گونه: 4 جدول
  گونه

  بهار  زمستان  پاييز  تابستان  فصل

Stichopus variegatus 50/62  25/65 75/68 75/68 
Holothuria leucospilota 75/68  00/75  75/93 25/81  
Holothuria hilla 00/25 50/12 50/12 75/18 
Holothuria arenicola 0  0 0 25/6 
Holothuria atra 50/12  0 75/18 0 
Holothuria parva 0  0  0  25/6  
Holothuria pervicax 0  0 0 25/6 

  گيري. بحث و نتيجه4

گونه مشاهده  7دهد كه از تعيين شاخص پايداري نشان مي
 H. leocospilotaاند (هاي دائمي بودهشده تنها دو گونه جزو گونه

و  H. hillaهاي رايج (). دو گونه جزو گونهS. variegatusو 
H. atraآيند (شمار مي) و سه گونه نيز نادر بهH. arenicola ،

H. parva  وH. pervicax.( هاي دائمي در اين بررسي گونه
ها از خود اختصاص داده و ساير گونههعمده افراد اجتماع را ب

تعداد افراد كمي برخوردارند. اين موضوع كه بيشترين تعداد افراد 
كه بيشترين هاي معدودي تعلق دارند در حاليدر اجتماع به گونه

گيرند توسط معه را در بر ميها، افراد كمي از كل جاتعداد گونه
). Frojan, 2006; Krebs,1999محققين ديگر نيز ذكر شده است (

ها به دائمي، رايج و نادر از گروه گونه بنديعالوه بر تقسيم
شود هاي منحصر به فرد نيز ياد ميديگري با عنوان گونه

)Krebs,1999اي است كه فقط ي منحصر به فرد گونه). يك گونه
ها از نظر فضايي ر يك كوادرات پديدار شود. اين گونهو فقط د

 توانندطوري كه مينادر هستند و لزوما از نظر عددي نادر نيستند، به
تجمع بااليي داشته باشند. بر اين اساس در منطقه مورد مطالعه 

H.atra ،H.parva  وH.pervicax  هاي جزو گونه 87در بهار
ظر فضايي و هم عددي نادر فردي هستند كه هم از نهمنحصر ب

 هايگونه ،هاي تحت تنش) ايستگاهFrojan )2006هستند. طبق نظر 
هاي بدون تنش تعداد نادر كمتري دارند در صورتي كه ايستگاه

زيادي گونه نادر و اندكي گونه رايج دارند. بر اين اساس احتمال 

هاي هتل دريايي و كالنتري دچار تنش و دارد كه ايستگاه
  هاي بهشتي و سپاه فاقد تنش باشند.ايستگاه

هاي خيار دريايي حاكي از محاسبه شاخص پراكنش گونه
هاي دائمي در كليه فصول است. پراكندگي پراكندگي تجمعي گونه

كه تصادفي بوده در بقيه  86نيز غير از زمستان H. hillaگونه رايج 
ي كه با وجود H. pervicaxسال تجمعي بوده است. پراكندگي 

صورت تجمعي برداري مشاهده شده، بهتنها در آخرين نمونه
را  هاآنها پراكندگي است. محاسبه شاخص پراكنش ساير گونه

دهد. با وجود اين نتايج، مشاهده خيارهاي تصادفي نشان مي
كند كه پراكندگي اين دريايي در محل زندگي مشخص مي

مشاهده عيني و  صورت تجمعي است. دليل تفاوت بينجانوران به
برخي محاسبات انجام شده اين است كه كليه خيارهايي كه طبق 

اند تنها در يك يا دوكوادرات، آن محاسبه پراكنش تصادفي داشته
توان براي بنابراين نمي .اندفرد وجود داشته 2يا  1هم به تعداد 

اين تعداد، پراكندگي تجمعي يا تصادفي متصور شد. تجمع 
اي غذا، نيازهاي توليد تواند به فراواني منطقهمي خارپوستان بالغ

خواري ارتباط داشته مثلي، رفتار دفاعي و افزايش كارايي صافي
). نوع بستر نيز عاملي موثر بر Ellis and Rogers, 2000باشد (

 ,Dubrovskii and Sergeenkoتجمع خيارهاي دريايي است (

علت  Pachythyone rubra). در بررسي خيار دريايي 2002
گذاري و منابع پراكنش تجمعي تاثير عواملي مانند شكار، رسوب

). در تحقيق روي الگوي Eckert, 2007غذايي ذكر شده است (
دليل پراكنش فضايي اين خيار  Holothuria griseaپراكنش 

هاي مورد استفاده اي غذا و تجمع پناهگاهدريايي پراكندگي كپه
شود كه الرو برخي ). مشاهده ميMendes et al., 2006است (
ها جمعيت دوست هستند و نزديك زي مانند بارناكلكفهاي گونه

هاي بالغ كنند. عصاره بارناكلبالغين گونه خودشان نشست مي
محتوي پروتئيني بنام آرتروپودين است كه به شدت جذب كننده 

ها سيپريد است. بنابراين زندگي گروهي در اين گونه يالروها
هاي س شيميايي دارد. برخي محققين عقيده دارند كه پاسخاسا

هايي نظير جمعيت دوستي مشابهي نيز احتماالً در گروه
  ).Meadows and Campbel, 1995خارپوستان وجود دارد (
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