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  چكيده
هاي  با هدف بررسي جامع گونه و Holothuroideaاز نوع هاي متعلق به رده خيارهاي دريايي  منظور شناسايي گونه به

هاي شمالي و جنوبي  قسمتهاي جزر و مدي  پهنهاز  سه بارها و مناطق مختلف جزيره قشم  دريايي در زيستگاهخيار 
پهنه كه امكان دسترسي  15 از در مجموع. هاي ميداني صورت گرفت بررسي 89شهريور  الي 88ي قشم از آذر  جزيره

ري و تمامي هر پهنه مورد پيمايش و بررسي كامل بردا به آنها فراهم بود و معرف زيستگاه همان محل بودند، نمونه
شناسايي از ها به آزمايشگاه،  پس از انتقال نمونه .آوري شدند هاي بارز براي هر گونه جمع قرار گرفت و تمام نمونه

گونه خيار  6 انجام شد كه بر اين مبنا، در مجموع شناسايي معتبر هايكليد كمكبا و  ها اسپيكولاستخراج طريق 
 Holothuria parva, Holothuria arenicola, Holothuria cineraceus, Holothuria hilla, Holothuria :شامل دريايي

leucospilota  و Holothuria pardalis از خانوادهHolothuriidea شناسايي گرديد. 

  Holothuriidea، جزيره قشم خيار دريايي، :كلمات كليدي
  

  
  مقدمه. 1

 هستندخيارهاي دريايي گروه فراوان و متنوعي از خارپوستان 
صورت گوشتي و نرم  به  داراي بدني كشيده بوده و معموالًكه 

گونه  1400تقريباً تاكنون ). Castro and Huber, 2000( هستند
اگرچه ). Pawson, 2007(زنده از اين رده شناسايي شده است 

 ،شوند يافت ميي و عمقي خيارهاي دريايي معموالً در هر محيط
هاي كم عمق گرمسيري و جزاير  در آب آنها اما بيشترين تنوع

اين جانداران،  ).Solan and Bodungen, 1980( استمرجاني 
 Castro and(هستند خوار  خوار و برخي نيز معلق رسوب اغلب

Huber, 2000 .( هاي اختصاصي خيارهاي دريايي  ويژگيجمله از
هاي  سپيكولاسكلت كربنات كلسيمي به او تبديل كاهش 
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آهكي و تنتاكل هاي دهاني است كه  ي ميكروسكوپي، وجود حلقه
 Clark and(گيرند  در شناسايي آنها مورد بررسي قرار مي

Rowe,1971 .( شناختي،  بومخيارهاي دريايي از لحاظ
مهم  يو اقتصادي حائز اهميت هستند و از اعضا شناختي زيست
هاي  معتدل و آبسنگمناطق  سامانه بومي غذايي در  زنجيره

 ,.Brukner et al( شوند مناطق گرمسيري محسوب ميمرجاني 

اند  تفاوتيداراي انواع مبا توجه به اينكه خيارهاي دريايي ). 2003
يك از  و هرتفاوت دارند شناسي  خصوصيات ريختكه از نظر 

بنابراين  ،دارند و متفاوتي نظر دارويي و يا پرورشي خواص ويژه
 ضروريدر مورد آنها  منظور مطالعات ها به شناسايي دقيق گونه

هاي مختلفي از  تاكنون گونه). Brukner et al., 2003( است
خليج فارس و درياي عمان شناخته  خيارهاي دريايي در سواحل

هاي جديدي نيز  اند كه مطمئناً با مطالعات بيشتر، گونه شده
همين لحاظ در تحقيق حاضر سواحل  به. شناسايي خواهند شد

جزر و مدي جزيره ي قشم كه از نظر وسعت و گستردگي و 
همچنين جنس بستر بسيار قابل توجه است، مورد بررسي قرار 

قشم در خليج فارس و قرارگيري آن در  ي جزيرهموقعيت . گرفتند
 هاي نهم در معرض جرياكه هرمز سبب شده است  ي تنگه

خصوصيات تحت تاثيرو هم قرار داشته باشد دريايي آبهاي آزاد 
 ي هاي جزيره گونههمين خاطر نيز  ند، بهآبهاي خليج فارس باش

هاي درياي عمان و خليج  گونهتركيبي معرف  دنتوان ميقشم 
  . بشمار روندفارس 

ي قشم  هاي خيارهاي دريايي در جزيره تاكنون شناسايي گونه 
اما به علت باال بودن  ،است گرفتهتوسط محققين داخلي صورت 

بيشتر اين  و وسعت منطقه، اي اي در سواحل صخره تنوع گونه
اي جنوب  در سواحل صخره محدودهتحقيقات محدود به چند 

، )1387ايزدي،  ;1386 كورانلو، ;1386 نژاد، غياث(قشم بوده است 
هاي سواحل ديگر و با جنس متفاوت اين  و اطالعاتي از گونه

ن تحقيق حاضر با هدف بررسي يبنابرا. جزيره در دست نيست
ها و مناطق مختلف جزيره  هاي خيار دريايي در زيستگاه جامع گونه

  .گرفته استصورت  قشم

 ها روشمواد و . 2

 و ها زيستگاه جامع بررسي فرض كه با تحقيق حاضر با اين
خيارهاي  بيشتري از هاي گونه شناسايي امكان مختلف مناطق

با توجه به جداول در اين راستا،  .انجام شد دارددريايي وجود 

نمونه  دريانوردي،و  و مدي تهيه شده از سازمان بنادر جزر
در صورت امكان در هنگام حداكثر جزر (برداري در جزر كامل 

 هاي تعيين شده صورت پيمايشي در ايستگاه به 88در آذر ) ماهانه
لذا با توجه به اينكه امكان تغييرات فصلي وجود . انجام شد

زياد و در ) زمستان(كه فراواني درفصل سرد  طوري به ،داشت
، 1376عزيززاده و فروغيان(ابد كاهش مي ي) تابستان(فصل گرم 

و شهريور  88 ، دو بار ديگر در اسفند)1387، ايزدي1386بدري 
جزيره ي قشم داراي با توجه به اينكه . انجام شدبرداري  نمونه 89

بنابراين در هر ماه امكان  ،سواحل استنوع تنوع بااليي از نظر 
هاي  مونهمقايسه ن وبرداري از سواحلي با جنس بستر متنوع  نمونه
هاي  نمونهاگرچه  .آورد وجود مياين سواحل را دريايي  هايخيار

 ـاي، سنگي  خيارهاي دريايي در بسترهاي صخرهمتعلق به 
اما چون بيشترين تنوع  گلي وجود دارند، ـاي و سنگي  ماسه

بنابراين بيشتر روي اين  ،استموجودات در سواحل سنگي 
 عزيززاده و فروغيان(است برداري صورت گرفته  بسترها نمونه

اطالعاتي از  در نتيجه. )1387 ، ايزدي1386، بدري 1376
سواحل شمالي همچنين گلي و  با بستر خيارهاي دريايي سواحل

همين علت در تحقيق حاضر  بهو  جزيره قشم در دسترس نبود
نحوي  ها به ايستگاه. قرار گرفت بررسي مورد ساير بسترها هم

واحل با جنس بستر متفاوت مورد بررسي انتخاب گرديدند تا س
علت نبود راه  ي قشم به البته از سواحل جنوبي جزيره. قرار گيرند

ي جزر و مدي و سواحل جنوب غربي  و در دسترس نبودن پهنه
برداري  ي نظامي حفاظت شده، نمونه دليل قرار گرفتن در منطقه به

گاهي ي زيست يا محدودهايستگاه  15در مجموع . صورت نگرفت
توسط دستگاه  هامشخصات جغرافيايي آنپس از ثبت  وتعيين 

GPS 1 شكل(، مورد بررسي قرار گرفتند.(  

  
  برداري هاي نمونه ايستگاه ـ1شكل

  .هاي خيار دريايي در هر ايستگاه است بيانگر حضور نمونه كه 
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صورت پيمايشي مورد  به) ايستگاه(هر منطقه و محدوده 
هاي مختلف از تمامي سطح آن  نمونه بررسي كامل قرار گرفت و

هاي زنده جمع آوري شده به ظروف  نمونه .آوري شدند جمع
برداري،  پالستيكي حاوي آب دريا كه برچسب زمان نمونه

اطالعات ايستگاه و محل يافت شدن نمونه روي آن قرار داشت 
ها براي  منظور نگهداري وآماده سازي نمونه به .منتقل شدند

 استفاده شد Hendler et al. (1995)روش اسايي، از ـشن
)Serrato, 2006(ها توسط سولفات  نمونه ابتدا ، بر اين اساس

ها  آنتوسط هاي دفاعي  واكنشانجام حس شدند تا از  منيزيم بي
هاي داخلي  منظور سالم ماندن بافت به همچنين جلوگيري شود،

ي ها داخل بدن نمونه مقداري اتانول از طريق مخرج و دهان به
به  شده وتثبيت % 70سپس در اتانول  ،تزريق شد خيار دريايي

ها ابتدا بايد از  براي شناسايي گونه. آزمايشگاه منتقل گرديدند
اي بافت جدا شود و  هاي مختلف هر نمونه تكه قسمت

، )Lambert and Oliver, 2001(هاي آن استخراج گردد  پيكولاس
ي ناحيه پشتي، ناحيه خلفي و ها، قسمت ميان از تنتاكل بدين منظور

ناحيه قدامي هر نمونه بافت جدا شد و توسط هيپوكلريت سديم 
ها  اسپيكولاز ت، سپس ها صورت گرف اسپيكولاستخراج  10٪

عكس  BA300مدل ) Motic(توسط دستگاه فوتو ميكروسكوپ 
ي آهكي  ها، حلقه منظور شناسايي دقيق گونه همچنين به تهيه شد

توسط دستگاه فوتواستريوميكروسكوپ هر نمونه جدا شده و 
)Lica ( 40مدلEz ها  شناسايي نمونه. ها عكس گرفته شد از آن

جنس و با چندين كليد شناسايي معتبر  تا حدPrice, 1983; 

Thandar, 2007   وClark and Row 1971 پس . صورت گرفت
 Gustavپرفسور يراها و نتايج ب ها، عكس از شناسايي گونه

Paulay   از موزه تاريخ طبيعي فلوريدا ارسال شد كه تمام
  .ها مورد تائيد قرارگرفت شناسايي

  نتايج .3

سواحل هاي جزر و مدي  پهنه هاي موجود در با بررسي نمونه
از رده خيارهاي دريايي، يك راسته،  شمالي و جنوبي جزيره قشم

كه دو ) 1 جدول( شدگونه شناسايي  6يك خانواده، يك جنس و 
براي اولين بار از جزيره قشم  H. pardalisو  H. hillaگونه 

  . گزارش شدند
هاي مختلف مشخص  ها در نمونه پس از استخراج اسپيكول

اي شكل با انواع مختلفي در  هاي ميزي و دكمه گرديد كه اسپيكول

ي قشم  هاي جزر و مدي جزيره هاي خيارهاي دريايي پهنه اكثر گونه
)H. arenicola ،H. hilla ،H. leucospilota ،H. pardalis (

 .Hو  H. cinerascensهـاي  همـچنيـن در گـونـه. حضـور دارنـد

parvaاي  ها و غالباً به شكل ميلهها متفاوت از ساير گونه ، اسپيكول
هاي ي آهكي از نمونهپس از جدا كردن حلقه. داراي خارچه بودند

ي  هاي يافت شده از جزيرهر تمامي گونهمختلف مشاهده شد كه د
شعاعي بوده است  قشم طول صفحات شعاعي بيشتر از صفحات بين

  .هاي مختلف متفاوت بودندها در گونهكه البته اندازه و شكل آن

  قشم ي جزيره هاي جزر و مدي پهنه هاي شناسايي شده در بندي گونه رده ـ1جدول 
  )Phylum Echinodermata(خارپوستان  ي شاخه

  گونه
)Species(  

  جنس
)Genera(  

  خانواده
)Family(  

  راسته
)Order(  

  رده
)Class(  

1) arenicola 1)Holothuria 1)Holothuriidae 1)Elasipodida 1)Holothuroidea 
2) cinerascens        
3) hilla         
4)leucospilota        
5) pardalis         
6) parva         

        

هاي مختلف  ها در ايستگاه ها و بررسي آن از شناسايي گونهپس 
مشخص گرديد كه جنس بستر در سواحل شمالي و جنوبي 

ها متفاوت  هاي موجود در آن ي قشم و به تبع آن گونه جزيره
خيارهاي دريايي عمدتاً در ناحيه ميان ). 4و  3، 2 جدول(هستند 

اي  سواحل ماسهها در  ها و داخل شكاف دست در زير تخته سنگ
همچنين ). 5جدول (سنگي يافت شدند  ـاي و گلي  صخره ـ

هاي  هاي خيارهاي دريايي در ماه حضور و يا عدم حضور گونه
  .نشان داده شده است 6مختلف در جدول 

  برداري و نوع بستر هاي نمونه موقعيت جغرافيايي ايستگاه ـ2جدول

شماره 
 ايستگاه

 نوع بستر موقعيت جغرافيايي نام ايستگاه

حضور 
هاي  نمونه

 خيار دريايي

N سينما دريا 1    "9/3 َ56 ْ26 E "8/29 َ16 ْ56  ● سنگي 
N  سيمين 2 "38 َ55 ْ26     E "4/47 َ13 ْ56  ● اي ماسه ـ سنگي 
N  ژي  بيوتكنولو 3     "26 َ51 ْ26 E "8/54 َ8 ْ56    اي صخره 
N  رمچاه 4  "1/55 َ52 ْ26 E  "7/25 َ9 ْ55  ● اي ماسه ـ سنگي 
N  شرق شيب دراز 5 "5/59 َ41 ْ26  E "5/31 َ51 ْ55  ● اي صخره 
N  شيب دراز 6       "8 َ41 ْ26 E "8/10 َ55 ْ55  ● اي ماسه ـ سنگي 
N  روبروي هنگام 7  "29 َ5/43 ْ26 E "3/21 َ52 ْ55   اي ماسه ـ سنگي 
N  شرق سلخ 8 "3/42 َ54 ْ26  E  "24 َ50 ْ55    اي ماسه ـ سنگي 
N سلخ 9 "2/51 َ41 ْ26  E "3/18 َ47 ْ55  ● اي ماسه ـ سنگي 
N  باسعيدو 10 "5/31 َ35 ْ26  E "5/26 َ16 ْ55   اي ماسهـ  سنگي 
N چاهوي شمالي 11  "4/39 َ55 ْ26 E  "46 َ48 ْ55   گلي 
N  غرب الفت 12 5/41 َ55 ْ26    E  "46 َ48 ْ55  ● گلي ـسنگي  
N الفت 13  "1/24 َ55 ْ26 E  "54 َ48 ْ55  ● گلي ـسنگي  
N  شرق الفت 14  "3/43 َ54 ْ26 E  "24 َ50 ْ55   ●  گلي ـسنگي  
N  كوويه 15  "3/12 َ57 ْ26 E "3/2 َ00 ْ56   گلي 

  .استبرداري شده هاي نمونهبيانگر حضور گونه در ايستگاه ●
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شناسايي شده در سواحل شمالي و هاي خيار دريايي  گونه موقعيت قرارگيري ـ3 جدول
 جنوبي جزيره قشم

 جغرافياييموقعيت 

 هگون

شمال جزيره 
  قشم

جنوب جزيره
  قشم

Holothuria (Thymiosycia) arenicola  ● 
Holothuria (Semperothuria) cinerascens  ● 
Holothuria(Thymiosycia) hilla   ● 
Holothuria (Semperothuria) leucospilota   ● 
Holothuria (Selenkothuria) parva   ● 

Holothuria (Lessonothuria) pardalis ●  
 5 1 تعداد گونه

  .است برداري شده هاي نمونه بيانگر حضور گونه در ايستگاه ●

قشم به  ي شناسايي شده در جزيره خيارهاي درياييموقعيت قرارگيري  ـ4جدول 
  تفكيك جنس بستر

  نوع بستر
  گونه

 سنگي
ـسنگي  اي صخره  گلي ـ

  اي ماسه
Holothuria (Thymiosycia) arenicola  ●

Holothuria (Semperothuria) cinerascens    ●

Holothuria(Thymiosycia) hilla    ●

Holothuria (Semperothuria) leucospilota  ●

Holothuria (Lessonothuria) pardalis ● 
Holothuria (Selenkothuria) parva  ●

تعداد گونه 1 3 2
  .است برداري شده هاي نمونه بيانگر حضور گونه در ايستگاه ●

  ي قشم پراكنش عمودي خيارهاي دريايي شناسايي شده در جزيره ـ5 جدول
ناحيه پائين 

 دست

ناحيه ميان 
  دست

ناحيه باال 
 دست

  منطقه جزرومدي
 گونه

   Holothuria (Thymiosycia) arenicola 

 Holothuria (Semperothuria) cinerascens 

 Holothuria(Thymiosycia) hilla
  Holothuria (Semperothuria) leucospilota 

  Holothuria (Lessonothuria) pardalis 

 Holothuria (Selenkothuria) parva

  برداري هاي نمونه ها در ماه و حضور آن هاي شناسايي شده خيار دريايي گونه ـ 6جدول 
 ماه             

 گونه
  89شهريور   88اسفند   88آذر 

Holothuria (Thymiosycia) arenicola ● ● ●
Holothuria (Semperothuria) cinerascens ●  ●

Holothuria(Thymiosycia) hilla    ●
Holothuria (Semperothuria) leucospilota ● ● 

Holothuria (Lessonothuria) pardalis  ● ● ● 

Holothuria (Selenkothuria) parva ● ● ● 
  .است برداري شده هاي نمونه بيانگر حضور گونه در ايستگاه ●

  Holothuria arenicola   (Semper, 1868) .1ـ3

 180ميليمتر و ميانگين عرض آن  78گونه  ميانگين طول اين
ها  گونهاين گونه با دارا بودن خصوصياتي از ساير . ميليمتر است
گردد كه از آن جمله، رنگ كرم خاكستري با دو رديف  متمايز مي

ها و پاپيالي كوچك  هاي تيره در سطح پشتي، وجود تنتاكل لكه

متوسط، بدن  ي اندازه از ديگر مشخصات اين گونه، . است
مخرج انتهاي   اي شكل با دو انتهاي باريك، دهان مركزي، استوانه

نسبتاً بزرگ و  ١آهكي ي حلقه. است )subterminal( يا زير انتهايي
ضخيم بوده و طول صفحات شعاعي بيش از صفحات بين شعاعي 

 هاي شكلها كوچك و نسبتاً فراوان هستند و به اسپيكول. است
 ٣شكلاي  سوراخ، ميله) گاهي بيشتر( جفت  3صاف با  ٢اي دكمه

سوراخ بزرگ در مركز و  4مدور يا چهار گوش با  ٤شكل و ميزي
. )2 شكل( شوند اي ديده مي تر حاشيهكسوراخ كوچ 12 ـ 4

 ـاي و سنگي  صخره ـهاي اين گونه از سواحل سنگي  نمونه
 قلوهبرداري زير  هاي نمونه اي جنوب قشم در تمام ماه ماسه
در اقيانوس هند اين گونه  .ها يافت گرديدند ها و زير ماسه سنگ

مالديو، خليج بنگال و غربي، درياي سرخ، خليج فارس، منطقه 
  ).Price, 1983(هاوايي پراكنش دارند 

  
ي قشم  در جزيره H. arenicolaي آهكي گونه  ها و حلقه اسپيكول ـ2شكل

  )عكس از نگارنده(

  Holothuria cinerascens  (Lesson, 1830) .2ـ3

 51ميليمتر و ميانگين عرض آن  90گونه  ميانگين طول اين
كه  استنارنجي  ـاي  زنده قهوههاي  نمونهرنگ . ميليمتر است
هاي ميزي  ها به شكل اسپيكول. هستندتر  ها روشن پاها و تنتاكل

——— 
1 Calcareous ring 
2 Button 
3 Rod 
4 Table 
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رزت اي و  هاي دكمه اسپيكول. هستنداي پوشيده از خار  و ميله
آهكي به خوبي  ي حلقه. دنشو ها ديده نمي در اين گونه

طول صفحات شعاعي بيش از گسترش يافته و طول صفحات 
اي سطح شكمي  پاهاي لوله. )3شكل (است شعاعي بين 

ها  هاي تنتاكل اسپيكول. استكوچكتر و بيشتر از سطح پشتي 
داراي اندازه كوچكتري هستند، همچنين در سطح پشتي 

. شوند ها سطحي به شكل صفحه منفذدار ديده مي اسپيكول
 ـاي و سنگي  صخره ـهاي اين گونه از سواحل سنگي  نمونه
و داخل ها  ماسهو ها  جنوب قشم زير تخته سنگاي  ماسه
 .يافت گرديدندهاي آب  گودال

  
ي قشم  در جزيره H. cinerascensي آهكي گونه  ها و حلقه ـ اسپيكول3 شكل

  )نگارنده عكس از(

  Holothuria hilla  (Lesson, 1830) .3ـ3

 49ميليمتر و ميانگين عرض آن  91گونه  ميانگين طول اين
از جنس و متوسط  ي اندازهبا  ايگونهگونه، اين. استميليمتر 

Holothuria سبز مايل صورت  بههاي زنده  رنگ نمونه. است
 استاي مايل به زرد اي به رنگ قهوهاي با پاهاي لولهبه قهوه

اي  هاي قهوه صورت خالكه پس از قرار گرفتن در الكل به
پاهاي لوله اي شامل تعداد زيادي پديكل در . شوند نمايان مي

سطح شكمي و به تعداد كمتر اما در اندازه بزرگتري پاپيال در 
و  شدهخوبي بهم فشرده ي آهكي بهحلقه. استسطح پشتي 

. هستندصفحات شعاعي كمي از صفحات بين شعاعي بلندتر 
ها  اي بوده كه اين اسپيكول هاي دكمه داراي اسپيكولگونه اين

جفت سوراخ  6تا  3و معموالً  هستندصاف، منظم يا نامنظم 
ديده  ها نيز در آنهاي ميزي شكل همچنين اسپيكول. دارند
نسبتاً  ي اي يا مربعي با ديوارهد كه داراي ديسك دايرهنشو مي

در اندازه با هم  ود نسوراخ مركزي دار 12تا  8پهن بوده و 
سواحل سنگي  دراين گونه  هاي نمونه. )4شكل ( نابرابر هستند

 .يافت گرديدندهاي آب داخل گودالاي جنوب قشم  ماسه ـ
مناطق گرمسيري و نيمه  پراكنش آن در مناطق مرجاني و

آرام گزارش گرديده است  ـ دـوس هنـانـگرمسيري اقي
)Price, 1983.(  

  
عكس (ي قشم  در جزيره H. hillaي آهكي گونه  ها و حلقه ـ اسپيكول4شكل

  )از نگارنده

  Holothuria leucospilota (Brandt,1835) .4ـ3

 48ميليمتر و ميانگين عرض آن  200گونه طول اينميانگين 
هاي زنده ارغواني مايل به سياه است كه  رنگ نمونه. ميليمتر است

- اين بدن. شود مي تبديل اي مايل به قهوه ـصورتي رنگ  بهدر الكل 
در سطح شكمي كمي  كهاي شكل بوده استوانه صورتبهگونه 

 و تقريباً در مركز واقع شدهآن دهان و مخرج . صاف شده است
چين  در الكل ضخيم و نرم است و پس از تثبيت آن بدن يديواره

ها به تعداد پديكل. شودهاي  فراواني در آن مشاهده ميخوردگي
كوچكتر در سطح پشتي  يزياد در سطح شكمي و پاپيالها

ضخيم گونه اينآهكي  يحلقه. اند صورت پراكنده قرار گرفته به
برابر طول صفحات بين شعاعي  2طول صفحات شعاعي  و است
  .است
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ها  اسپيكول. شود ميگونه ديده در اين 1هاي كوويرين لوله
. هستنداي  هاي ميزي شكل و دكمه فراوان و شامل اسپيكول

سوراخ  4 باشكل داراي ديسكي چهار گوش هاي ميزي  اسپيكول
اي،  هاي دكمه اسپيكول. هستنداي  سوراخ حاشيه 4ـ12مركزي و 

نابرابر  ي جفت سوراخ با اندازه 5تا  3صاف و نامنظم و داراي 
اسپيكول  ،شكل اي و ميزي هاي دكمه بر اسپيكولعالوه. هستند
منفذدار در  ي ها در شكل صفحه اي در پاپيال و اسپيكولميله

سواحل  درگونه  هاي اين نمونه. )5 شكل(شوند  ميها ديده  پديكل
. يافت گرديدندهاي آب  داخل گودالجنوب قشم  ايصخره

نواحي گرمسيري و نيمه گرمسيري  در ها پراكنش اين گونه
  ).Price, 1983(آرام گزارش شده است  و هاي هند اقيانوس

  
ي قشم  در جزيره H. leocuspilotaي آهكي گونه  ها و حلقه اسپيكول ـ 5شكل

  )عكس از نگارنده(

  Holothuria pardalis (Selenka, 1867) .5ـ3

 32ميليمتر و ميانگين عرض آن  50گونه ميانگين طول اين
هاي زنده  رنگ نمونه. ي اين گونه كوچك است اندازه. ميليمتر است

تر  پشتي كمي تيرههاي پر رنگ است و سطح  اي كم رنگ با لكهقهوه
صورت  به آن رنگ ،پس از قرارگيري در الكل. از سطح شكمي است

ها  محل تجمع اسپيكولدر واقع هاي سفيد كه  يكنواخت با خال
صورت پراكنده هستند  اي كوچك و به پاهاي لوله. آيد در مي ،هستند

قدامي و گونه  ايندهان . اند كه در سطح شكمي بيشتر گسترش يافته
——— 
1 Cuvierian tubules 

. هاي كوويرين هستند فاقد لولهها  و آن .انتهايي است آن مخرج
هاي  سوراخ مركزي و يك رديف سوراخ 4هاي ميزي با  اسپيكول

 معموالً ناقص و اسپايرها  آنديسك  .شوند ديده مياي  كوچك حاشيه
 هاي شكلاي كاذب به  هاي دكمه اسپيكول. كوتاه است هاگونهاين

 5تا  3وجود دارند كه هركدام از هاي گوناگون مختلف و در اندازه
هايي هستند كه  اند، يا داراي سوراخ جفت سوراخ تشكيل شده

ها تنها در يك  گاهي نيز سوراخو اند  صورت نامتقارن قرار گرفته به
اي خميده  هاي ميله اي داراي اسپيكول پاهاي لوله. اند طرف قرار گرفته

كوتاه ندرت  بهها  لوكيسپاين ا .با يك يا دو سوراخ در هر انتها هستند
ها  تنتاكل. شود ديده مي ها شده و بيش از دو سوراخ در هر انتهاي آن

. )6شكل ( اي خميده و بدون سوراخ هستند هاي ميله داراي اسپيوكل
ها  و گل ها ها و ميان ماسه ها، بين تخته سنگ زيستگاه آنها زير سنگ
نواحي  در ها هپراكنش اين گون .قرار دارد در سواحل شمالي قشم

آرام گزارش شده  و هاي هند گرمسيري و نيمه گرمسيري اقيانوس
  ).Thandar, 2007( است

  
ي قشم  در جزيره H. pardalisي آهكي گونه  ها و حلقه ـ اسپيكول 6شكل 

  )عكس از نگارنده(

  Holothuria parva (Kraussin Lampert, 1885) .6ـ3

 28ميليمتر و ميانگين عرض آن  65گونه ميانگين طول اين
اي تيره تا سياه و پشتي قهوه يدر ناحيه اين گونه رنگ. ميليمتر است

زرد اين گونه  يها و پاها، تنتاكلاستتر شكمي روشن يدر ناحيه
دوكي شكل و در دو انتها كمي باريك گونه اينبدن  .رنگ هستند

نسبت به سطح ) پيالهاپا(در سطح پشتي  ها ي آنتعداد پاها. است
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در موقعيت گونه  ايندهان . است تر كمتر و كوچك) پديكل(شكمي 
طول صفحات  .استانتهايي  آن از نوع مخرج وشكمي قرارگرفته 
 بدن ي ديواره. آهكي بيشتر از عرض آنها است ي شعاعي در حلقه

ي پاها. است اي شكل و داراي خارچه هاي ميله داراي اسپيكول ها آن
ي بدن  هاي ديواره هاي كوچك شبيه اسپيكول داراي اسپيكول نيز ها آن

عالوه،  به. هستند هايي در شكل صفحه منفذدار و همچنين اسپيكول
 ).7 شكل(گردند  مياي مشاهده  هاي ميله ها نيز اسپيكول در تنتاكل

اي متعلق ـه نمونه .استدود به اقيانوس هند ـپراكنش اين گونه مح
برداري در سواحل جنوبي  هاي نمونه در تمام ماه H. parvaه ـگون به

  .ها يافت گرديدند ها و ماسه قشم زير تخته سنگ

  
عكس (ي قشم  در جزيره H. parvaي آهكي گونه  ها و حلقه ـ اسپيكول7شكل

  )از نگارنده

 گيري و نتيجه بحث. 4

در تحقيق حاضر در مجموع شش گونه خيار دريايي از 
ي قشم  سواحل شمالي و جنوبي جزيرههاي جزر و مدي  پهنه

ها مشخص  پس از شناسايي گونه). 7جدول (گزارش شدند 
اي در سواحل جنوبي با پنج گونه بيش از  گرديد كه غناي گونه

دليل ساختار سواحل  زيرا بهسواحل شمالي با يك گونه است، 
اي پناهگاه بيشتري در مقابل امواج وجود دارد و از طرف  صخره

اي نسبت به  هاي بااليي سواحل صخره غذايي در اليه ديگر مواد
پس از ). Bakus, 1973(است  باالتر و گلي اي سواحل ماسه
اي و  هاي سواحل صخره ها مشخص گرديد كه گونه مقايسه گونه
هاي سواحل سنگي ـ گلي كامالً متفاوت  اي با گونه سنگي ـ ماسه

ونه بر اين اساس از سواحل سنگي ـ گلي فقط گ. هستند
Holothuria pardalis  شناسايي شد كه اين گونه در سواحل
هاي  در اين بررسي پراكنش عمودي گونه. جنوبي وجود نداشت

هاي اين رده  خيار دريايي تعيين شد و مشخص گرديد كه گونه
هاي جزر و مدي جزيره  هاي ميان دست در پهنه بيشتر در قسمت
  .اند قشم قرار گرفته

    يار دريايي شناسايي شده در خليج فارسهاي خ ـ گونه7جدول 

Class 
Holothuridea 

گروه 
  يدانمارك

  فارس خليج
1940 

Price 
  فارس خليج

1983 

نژاد  غياث
  قشم

1376 

كورانلو 
قشم

1386 

ايزدي 
  قشم

1387 

تحقيق 
 حاضر
  قشم

1389 

Holodemia atra ● ● ●    
Holothuria parva ● ●  ● ● ● 
Holothuria arenicola ● ●  ● ● ● 
Holothuria edulis  ●     
Holothuria hilla  ●    ● 
Holothuria impatients ● ●     
Holothuria glandifera  ●     
Holothuria 
leucaspilota 

 ●  ● ● ● 

Holothuria 
monacaria 

●      

Holothuria paradalis ●     ● 
Holothuria rigida  ●     
Holothuria spinifera ● ●     
Holothuria 
vagabunda 

●      

Holothuria bacilla     ●  
Holothuria 
cinerascens 

    ● ● 

Lapidodemas 
semperianm 

● ●     

Aphelodactyla 
iranica 

●      

Ohshimella 
ehrenbergi 

 ●     

Stichopus herdmanni       
Stichopus variegatus ● ●     
Stichopus 
monotuberculatus 

   ●   

Leptosynapta chela  ●     
Protankyra 
pseudodigitata 

● ●     

Protankyra 
magnihamulae 

● ●     

Colochirus 
loppenthini 

●      

Stolus sacellus ● ●     
Stolus buccalis  ●     
Thorsonia fusiformis ● ●     
Thyane dura ● ●     
Thyane festina  ●     
 6 5 4 1 21 17 تعداد گونه شناسايي شده
       

براي  Holothuria hillaهاي گونه نمونهحاضر  ي در مطالعه
  . قشم يافت شدند يجزيرههاي جزر و مدي پهنهدر  اولين بار
 و و مدي بندر لنگه هاي جزراز پهنه) 1385(زاده  كريمچه  اگر

Shakouri  از اعماق خليج چابهار اين گونه را  2009سال در
اي از گونه ي قشم تاكنون نمونهرهـا از جزيـام كردند،زارش ـگ

H. hilla پراكنش عمومي آن نيز در سرتاسر . مشاهده نشده بود
در . آرام ذكر گرديده است وهند  هايمناطق گرمسيري اقيانوس

در ايستگاه  89در شهريور گونه هاي اينحاضر نمونه يمطالعه
ها و داخل در شرق شيب دراز در زير تخته سنگ 5شماره 
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اي جنوب جزيره قشم يافت هاي پر از آب سواحل صخرهگودال
حاضر از  يكه در مطالعه Holothuria pardalisگونه . شدند

سواحل گلي شمال قشم گزارش گرديد قبل از اين تحقيق، فقط 
ي خليج فارس بدون ذكر هااز آب) 1940(ها توسط دانماركي

هاي  در بررسيموقعيت دقيق گزارش گرديده و محققين داخلي 
گزارش هاي خليج فارس از آباي از اين گونه را نمونهخود 

در تحقيق حاضر براي اولين بار هاي اين گونه نمونه. كرده بودندن
ها زير تخته سنگ، گلي شمال جزيره قشم ـسواحل سنگي از 

گونه هاي صورت گرفته، طي بررسي .شدندو شناسايي يافت 
Holothuria cineracens دست ميان اي مناطقدر سواحل صخره

كه قبل از اين  هاي پر از آب يافت شدنددست در گودالپايين و
. ندگزارش شداز جزيره قشم ) 1388(فقط توسط ايزدي 

هاي ژاپن درياي عمان، درياي سرخ و آب هاي اين گونه در نمونه
  . پراكنش دارند نيز

  سپاسگزاري

مؤلفين نهايت تشكر و سپاس خود را از آقايان دكتر جاويد، 
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