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  چكيده
سواحل شمالي خليج مدي  و اي جزرجهت شناسايي و بررسي ساختمان اسكلتي خيارهاي دريايي سواحل صخره

فصل  چهارلنگه) در و بندر بستانه ر ، بندخليج نايبند، بندر دير، بوشهر، (بندر ديلم ايستگاه 6برداري از  نمونه فارس
 شناختي و ميكروسكوپيك ي ريختها پس از بررسي سرانجامرفت. گصورت  1391 ، پاييز و زمستانتابستان، بهار

 Holothuriidea از خانواده Holothuria arenicolaو  Holothuria parvaي ها دو گونه خيار دريايي با نام انجام شده،
مترمربع بودند. از نظر  200فرد در  29/2و  52/18ترتيب داراي ميانگين  پاروآ و آرنيكوال به شناسايي گرديد. گونه

گونه در  مقايسه دو اهميت باال دارندي آهكي كه در شناسايي ميكروسكوپيك ها ساختمان اسكلتي يا اسپيكول
ي كامالً ها تفاوتوجود  نتايج حاكي ازصورت گرفت كه  ها مخرجي، پشتي، شكمي و تانتاكول هاي قدامي، بخش

اي  ها از نوع تكمه در گونه آرنيكوال بيشترين نوع اسپيكول مشاهده شده در تمامي بخش .استگونه  دوميان مشخص 
ها در   تنوع اسپيكول در گونه آرنيكوال اي خاردار بوده است. جفت سوراخ) و در گونه پاروآ از نوع ميله 3(اغلب با 
در تمامي  آاي زيادتر است. در گونه پارو هاي تكمه  ها كمتر بوده و فراواني اسپيكول بخش ها نسبت به ساير تانتاكول
هايي را در تعداد خارها، موقعيت خار  اي خاردار مشاهده شد كه تفاوت هاي ميله  ها اشكال متنوعي از اسپيكول بخش

ها با مقايسه  ي دريايي در تاكسونومي آنها و اندازه دارا بودند. اهميت بررسي ميكروسكوپيك ساختمان اسكلتي خيار
  اين دو گونه مشخص گرديد.
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  مدي، خليج فارس. و خيار دريايي، اسپيكول، جزر: كلمات كليدي
   

 مقدمه. 1

دريايي با ساير خارپوستان اين  ياههاي خياريكي از اختالف
، زيرا استاست كه پوشش بدن در بسياري از انواع آنها نرم 

صفحات جدا از هم و ميكروسكپي  صورت بهها اسكلت آهكي آن
 ياههاي راسته خيار تقليل يافته است. فقط در بعضي از نمونه

دريايي مثل دندروچيروتا كه شاخك درختي دارند اسكلت داخلي 
چشم محسوس است.  وسيله بهبه شكل صفحه دارند كه اندكي 

دريايي از صفحات ميكروسكوپي  ياهاسكلت پوستي بقيه خيار
هاي زيبا تشكيل شده است.  ستخوانچه) بسيار عجيب با رنگ(ا

توان به موازات صفحات صاف كه تعداد كمي سوراخ دارند  مي
صفحات مشبك زنبيلي شكل، چوب كبريتي، حلقه مانند، به شكل 
راكت تنيس، برجي شكل، صليبي شكل، چرخ مانند و لنگر مانند 

 پوست بر عالوه ).Ruppert and Barnes, 1991( را مشاهده كرد
 پاهاي دهان، دور غشا ها، شاخك در آهكي صفحات بدن

  ). Grzimek, 2004( دارند وجود تناسلي هاي اندام و آمبوالكرال
 هستند مهم العادهفوق گونه تعيين و بنديرده نظر از هااستخوانچه

 صورت به كه دريايي هستند ياهخيار اسكلتي عناصر مهمترين و
 سازنده اسكلتي هاي خرده از يكي عناصر اين. دنگردمي يافت فسيل
 ميكروسكوپي طريق به بيشتر آنها شناسايي بوده، كربناته هاي سنگ
  ).Ruppert and Barnes, 1991( است پذيرامكان

هاي دريايي بر اساس خصوصيات  اصوالً تاكسونومي خيار
ها  و شكل ميكروسكوپيك و تركيب استخوانچه شناختي ريخت

هاي خيارهاي  كه در ساختمان پوششي بدن همه گونه استوار است
. شكل ظاهري (Conand et al., 2005)گردند  دريايي مشاهده مي

ميزي شكل،  است كهميكروسكوپيك استخوانچه بسيار متنوع 
. )Hickman, 1998(اي و غيره است  ، صفحهاي ، تكمهاي لهمي

 اربرد درنظر ك از هاي آهكي) (اسپيكول ها بنابر اين استخوانچه
 عناصر ترين مهم و هستند مهم العاده فوق گونه تعيين و بندي رده

 گردد، مي يافت فسيل صورت به كه دريايي خيارهاي اسكلتي
 هاي سنگ سازنده اسكلتي يها خرده از يكي عناصر اين. هستند
 ميكروسكوپي طريق به بيشتر ها آن شناسايي بوده، كربناته
). به همين دليل Ruppert and Barnes, 1991( است پذير امكان

هاي  هاي بخش مطالعه حاضر در ارتباط با مقايسه اسپيكول
با توجه به  مختلف بدن در دو گونه خيار دريايي بوده است.

 تاكنون ،گزارشات مختلف توسط محققين داخلي و خارجي
 و فارس خليج سواحل از دريايي هاي از خيار متنوعي يها  گونه

دليل گستردگي و  ناً بهاند كه يقي شناخته شده ثبت و عمان درياي
هاي جديد   تنوع سواحل ايراني خليج فارس و درياي عمان گونه

  ديگري شناسايي خواهند شد.
هاي خيار دريايي منطقه   هدف از اين تحقيق شناسايي گونه

، (بندر ديلمشمال خليج فارس  اي  سواحل صخره مدي و جزر
با استفاده لنگه) و بندر بستانه ، بندر ندخليج نايب، بندر دير، بوشهر

  بود. از مقايسه ساختمان اسكلتي داخلي

  ها . مواد و روش2

با توجه به مساحت گسترده سواحل خليج فارس (حدود 
، بندر دير، بوشهر، بندر ديلمايستگاه ( 6كيلومتر) تعداد  1100

 3اه ) انتخاب و در هر ايستگلنگهو بندر بستانه ، بندر خليج نايبند
ترانسكت عمود بر ساحل كه شامل منطقه باالي جزر و مدي، 

مورد بررسي قرار  استميان جزر و مدي و پايين جزر و مدي 
مشخص  GPSگرفت. موقعيت ترانسكت با استفاده از دستگاه 

 شده اي خليج فارس انجامصخرهسواحل  در مطالعه گرديد. اين
 يكي در محدوده ،بوشهر بندر در اول و دوم هاي ايستگاه. است

 سوم ايستگاه. قرار داشتبوشهر  ساحل در بندر ديلم و ديگري
 قرار سازي كشتي كارگاه كنار در و اُلي روستاي دير، بندر در

 رويهروب و نايبند خليج شرقي ضلع در چهارم ايستگاه. داشت
و  داشت قرار) عسلويه( جنوبي پارس انرژي اقتصادي ويژه منطقه

پنجم و ششم بندر بستانه و بند لنگه در  هاي در نهايت ايستگاه
  .)1، جدول 1(شكل  واقع بودنداستان هرمزگان 

  اي خليج فارس صخرهسواحل برداري در  هاي نمونه : موقعيت جغرافيايي ايستگاه1جدول 
  ايستگاهشماره   ايستگاهنام   طول جغرافيايي  عرض جغرافيايي

 N "80/10 '44 °29   E"32/28 '19 °50   1ايستگاه  ديلمبندر 
 N "58/25 '51 °28   E"88/12 '51 °50  2ايستگاه  بوشهر 
 N "88/56 '49 °27  E "46/11 '54 °51   3ايستگاه  ديربندر 

  N "16/6 '24 °27   E"72/25 '37 °52  4ايستگاه  خليج نايبند 
 N "65/95 '52 °26   E"43/87 '64 °54   5ايستگاه   بستانهبندر  
 N "18/50 '57 °26   E"28/14 '90 °54   6ايستگاه  لنگهبندر 

     

 1391 ، پاييز و زمستانتابستان، فصل بهار چهاردر برداري  نمونه
هاي مذكور و در منطقه بين جزر و مدي سواحل  در ايستگاه

. با استفاده از جداول جزر و مدي بهترين زمان داي انجام ش صخره
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شت انتخاب و در هنگام برداري كه بيشترين دامنه كشند را دا نمونه
ترانسكت  3برداري صورت گرفت. در هر ايستگاه  جزر كامل نمونه

برداري در  عمود بر ساحل در نظر گرفته شد. در هر ترانسكت، نمونه
 تا آب سطح زمان حداقل جزر، در منطقه بين جزر و مدي از

برداري بر روي  بود، انجام شد. نمونه مد از ناشي خيسي اثر كه جايي
 Conand(متر مربع انجام شد  10×20ترانسكت توسط كوادرات  هر

(et al., 2005.  
با توجه به متفاوت بودن پهنه جزر و مدي در هر ايستگاه، معيار 

برداري مساحت تحت پوشش و تعداد كوادرات انداخته شده  نمونه
 خيارهاي كليه و جستجو كامل طور به ها كوادرات از يك بود. هر
 از بررسي اين در .اند شده شناسايي و شمارش آن رد موجود دريايي

 يها شد. نمونه برداريعكس ها آن پيرامون محيط و دريايي خيارهاي
 آب از ليتر 10 حاوي كه سطل يك در موقعيت همان در منطقه هر
 به دريايي خيارهاي تا گرفتند قرار است MgCl2 گرم 5 - 10 دريا

 بدن طول دقيقه، 5 -10 حدود گذشت از بعد و شوند بيهوش آرامي
ها  نمونه وزن و گيري اندازه اي متر پارچه وسيله به مترميلي 1 دقت با
 سطل آب از ها نمونه كردن خارج از بعد بالفاصله گرم 01/0 دقت با

 10 فرمالين درها  نمونه سپس. شدند ترازوي ديجيتال سنجيده طتوس
 شدند. گذاريچسب بر خطا كاهش جهت و گرديده تثبيت درصد

 ديثبت گرد هيژو يها در فرم مربوط به طول و وزن اطالعات
؛ فاطمي و همكاران، 1388؛ شكوري، 1391(فخيمي انوري نژاد، 

ها به آزمايشگاه بيولوژي  ). در نهايت جهت شناسايي، نمونه1390
  دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر منتقل شدند.

  
برداري در سواحل  هاي نمونه ار ايستگاه: موقعيت جغرافيايي و محل استقر1شكل 

بندر دير ايستگاه  - 3 بوشهرايستگاه  - 2ديلم ايستگاه بندر  - 1شمالي خليج فارس (
  )بندر لنگهايستگاه  - 6 بستانهايستگاه بندر  - 5 ايستگاه خليج نايبند - 4

 دسترس در شناسايي كليد از استفاده با تحقيق ابتدا اين در
(FAO, 1998; Kerr and Kim, 2001) محل در خيارهاي دريايي 

امر و  اين از اطمينان براي و شناسايي امكان حد تا خود زندگي
تعدادي از  فراواني، حسب خطاي احتمالي، بر گونه هر از پرهيز
 طريق از شناسايي آزمايشگاه در. شدند منتقل آزمايشگاه به آنها

 داريبرعكس و ها) پوستي (اسپيكول يها استخوانچه استخراج
 روند. گرفت داينوليت انجام داردوربين ميكروسكوپ توسط

 زير صورت بهها  اسپيكول طريق از خيارهاي دريايي شناسايي
  ).1388(شكوري،  است
 ابعاد به كوچك برش يك خيارهاي دريايي پشتي سطح از -1

  شود. مي ايجاد مترسانتي 5/0×  5/0
 تجاري دهكنن سفيد محلول در دقيقه 30 مدت به پوست -2
  گيرد. مي قرار ژاول آب

 آزمايش، لوله ته در رنگ سفيد رسوب تشكيل از پس -3
 دار دوربين نوري ميكروسكوپ زير و هبرداشت را آن از مقداري
  .شود مي برداريعكس و بررسي

 هايي عكس همراههبها  استخوانچه از شده تهيه هاي عكس -4
 است. رفته كار هب شناسايي جهت دريايي هايخيار خود از

  . نتايج3

 گونه 2يز و زمستان يبهار، تابستان، پا فصول بررسي خالل در
 Holothuriaو  Holothuria parvaدريايي  خيارهاي از

arenicola 2شود هر  همانطور كه مشاهده مي. ندشد مشاهده 
د. اين جنس جزو راسته نتعلق دار Holothuriaگونه به جنس 

Aspidochirotida .هستند  
 بدني Holothuria parva (Kraussin Lampert, 1885)ه گون
اين گونه در منطقه بين . دارد سياه تا تيره سبز رنگ به شكل دوكي

 اين مطالعه، طي در. كند مي زندگيها  صخره جزر و مدي زير
دير (اُلي) و بستانه  ايستگاه در ها برداري نمونه تمام در گونه

هر و نايبند نيز در تمام است، و در ايستگاه بوش شده مشاهده
 54/18فراواني  با ميانگين(فصول به غير از بهار مشاهده گرديد 

) پاپيالها( پشتي سطح درها  آن پاهاي تعداد )مربع متر 200 در فرد
 دهان .است تركوچك و كمتر) پديكل( سطح شكمي به نسبت
 انتهايي نوع از آن مخرج و قرارگرفته موقعيت شكمي در گونه اين
 عرض از بيشتر آهكي يحلقه در صفحات شعاعي طول .تاس
 و شكل اي ميله هاي اسپيكول داراي ها بدن آن يديواره. است ها آن
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 كوچك هاي اسپيكول داراي نيز ها پاهاي آن. است خارچه داراي
 به ييها اسپيكول همچنين بدن و ي ديواره هاي اسپيكول شبيه
 نيزها  تنتاكل عالوه، در به. هستند منفذدار صفحه شكل

  گردند.  مي مشاهده اي ميله هاي اسپيكول
 به معموالً Semper, 1868( Holothuria arenicola(گونه 

 روشن اي قهوه تا طاليي هاي رنگ به اما است چركين سفيد رنگ
به  سياه هايلكه رديف دو پشتي سطح روي. شود مي مشاهده نيز

 متوسط، ي ندازها گونه، اين مشخصات ديگر از. خوردمي چشم
 مخرج مركزي، دهان باريك، انتهاي دو با شكل اي بدن استوانه
 طول و بوده حلقه آهكي نسبتاً بزرگ و ضخيم. انتهايي است

 ها اسپيكول. شعاعي است بين صفحات از بيش شعاعي صفحات
 3 با صاف اي ي دكمهها شكل به و هستند فراوان نسبتاً و كوچك
 يا مدور شكل ميزي شكل و اي ميله ،)بيشتر گاهي(سوراخ  جفت
- كوچك سوراخ 4-12 و مركز در بزرگ سوراخ 4 با گوش چهار

ه در تمام گون اين مطالعه طي شوند. در مي ديده اي حاشيه تر
ها به غير از ديلم و لنگه با تراكم پايين  فصول در تمامي ايستگاه

 متر 200 در فرد 29/2 فراواني ميانگين با( است شده مشاهده
  .)ربعم

بررسي تعداد كل افراد شمارش شده در هر نوبت نشان مي 
بيشترين تعداد خيارهاي دريايي  1391دهد كه در تابستان و پاييز 

كمترين  1391بهار در قطعه در هر فصل) و  139در كل منطقه (
قطعه) شمارش گرديده است. در تمام دوره  86تعداد (

فاقد خيار دريايي بودند. هاي ديلم و لنگه ، ايستگاهبرداري نمونه
در فصل بهار نيز در ايستگاه بوشهر و خليج نايبند خيار دريايي 
مشاهده نگرديد. از لحاظ حضور گونه تنها در ايستگاه اُلي (دير) 
 و بندر بستانه هر دو گونه در تمام طول سال مشاهده شدند. در

 در H. parva به مربوط گونه فراواني بندر بستانه بيشترين ايستگاه
در . است بوده مربع متر 200 در فرد 55ميانگين  با 1391پاييز 
 هاي نوبت كليه در هاي داراي خيار دريايي ايستگاه تمام
 H. arenicola بر افراد تعداد نظر از H. parva برداري نمونه
در ايستگاه بندر بستانه  1391 زمستان در. است داشته برتري
 رسيده حداكثر به يكديگر به نسبت گونه دو اين تراكم تفاوت
  .است
هاي مختلف بدني دو  هاي بخش طور كلي مقايسه اسپيكول به

صي از نظر شكل ظاهري خهاي مش گونه خيار دريايي تفاوت
طوري  نشان داد، به هاي مختلف بدني هاي آهكي بخش اسپيكول

هاي مختلف بدن براي  ها در بخش در جداول و شكل اسپيكولكه 
 .)6و  5، 4، 3، 2 ولا(جد استشده دو گونه مشخص 

دو گونه خيار دريايي : مقايسه انواع صفحات آهكي بخش پشتي در 2جدول 
Holothuria parva  وHolothuria arenicola  100(درشت نمايي×(  

Holothuria parva Holothuria arenicola 

  نوع اسپيكول شكل اسپيكول  نوع اسپيكول شكل اسپيكول

 

  اي ميله
 

 اي مهدك

 

 اي خاردار ميله

  

 ميزي

 

 اي خاردار ميله

 

 اي دكمه

 

 اي خاردار ميله

 

 ميزي

 

 اي خاردار ميله

 

 اي ميله

دو گونه خيار دريايي : مقايسه انواع صفحات آهكي بخش شكمي در 3جدول 
Holothuria parva  وHolothuria arenicola  100(درشت نمايي×(  

Holothuria parva Holothuria arenicola 

  نوع اسپيكول شكل اسپيكول  نوع اسپيكول شكل اسپيكول

 

 اي دكمه   دار صفحه اي منفذ

 

 اي خاردار ميله
 

 اي ميله

 

 اي خاردار ميله

 

 اي دكمه

 

 اي خاردار ميله

  
 اي ميله

دو گونه خيار دريايي : مقايسه انواع صفحات آهكي بخش تنتاكول در 4جدول 
Holothuria parva  وHolothuria arenicola  100(درشت نمايي×(  

Holothuria parva Holothuria arenicola 

  نوع اسپيكول شكل اسپيكول  نوع اسپيكول شكل اسپيكول

  
 اي خاردار ميله

 

 ميزي

 

 اي خاردار ميله

 

 اي ميله

 

 اي خاردار ميله

 

 ميزي

 
 اي خاردار ميله

 
 اي دكمه
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دو گونه خيار دريايي سه انواع صفحات آهكي بخش قدامي در : مقاي5جدول 
Holothuria parva  وHolothuria arenicola  100(درشت نمايي×(  

Holothuria parva Holothuria arenicola 

  نوع اسپيكول شكل اسپيكول  نوع اسپيكول شكل اسپيكول

  
  ميزي

 

  اي دكمه

 اي خاردار ميله

 

  اي دكمه

 
 ارداراي خ ميله

 

  اي دكمه

  اي ميله اي خاردار ميله

دو گونه خيار دريايي : مقايسه انواع صفحات آهكي بخش مخرجي در 6جدول 
Holothuria parva  وHolothuria arenicola  100(درشت نمايي×(  

Holothuria parva Holothuria arenicola 

  نوع اسپيكول شكل اسپيكول  نوع اسپيكول شكل اسپيكول
 ميزي

 

 ايدكمه

 

 اي خار دارميله

 

 ايدكمه

 اي خار دارميله

 

 ايدكمه

  گيري . بحث و نتيجه4

روش شمارش موجودات زنده با استفاده از كوادرات يكي از 
هاي شمارش افراد در جوامع زيستي است. با توجه به  روش

محدوديت زمان در مطالعه ميداني مناطق بين جزر و مدي سعي 
در اين بررسي ضمن در نظر داشتن هزينه و زمان، براي تعيين شد 

اندازه مناسب كوادرت تحقيقات ساير محققان در ديگر مناطق مد 
نظر قرار گيرد. در تحقيق بر روي پراكنش خيارهاي دريايي منطقه 

در تحقيقي )، 20×10متري ( 200هاي  خليج چابهار از كوادرات
 Holothuriaنه پيرامون ارجحيت زيستگاه توسط گو

leucospilota و در 2×50متر مربعي ( 100هاي  از كوادرات (
 Apostichopusوي الگوي پراكنش خيار دريايير تحقيق بر

japonicus  متر مربع  18در خليج باسه از كوادرات به مساحت
؛ شكوري و همكاران، 1388است (شكوري،  ) استفاده شده1×18(

فصلي و مكاني گونه  پراكنشبررسي همچنين در ). 1391
Holothuria grisea متر مربع  400هايي با اندازه  از كوادرات

از اين رو  .(Mendes et al., 2006)است  ) استفاده شده20×20(

متر مربع استفاده شد كه با  10×20در اين تحقيق از كوادرات 
  خواني دارد. موارد فوق هم

 هاي از پهنه يدرياي خيار گونه دو مجموع در حاضر مطالعه در

خليج فارس مشاهده گرديد. هر دو  شمالي سواحل مدي و جزر
ي مشاهده شده در مناطق مطالعاتي از راسته  گونه

Aspidochirotida  بوده و به خانوادهHolothuriidae  تعلق
بسيار  H. parvaي  ها، گونه داشتند. از لحاظ فراواني نسبي گونه

 .Hي  . با توجه به حضور گونهبود H. arenicolaي  بيشتر از گونه

parva هاي  در ميان يافتهHeding (1940)رسد اين  نظر ميه، ب
ي مطالعاتي  هاي ثابت و داراي ذخاير باال در منطقه گونه از گونه

. خصوصيات بستر، شدت نور، سطح انرژي، غذاي در است
دسترس، نوسانات شوري و حضور شكارچي يا بالغين همنوع از 

و متغيرهايي هستند كه پراكنش خيارهاي دريايي را  عوامل عمده
. ايستگاه ديلم و (Mercier et al., 2000)دهند  تحت تاثير قرار مي

فاقد  برداري نمونهها در طول دوره  لنگه برخالف ساير ايستگاه
. عالوه بر ناهمگوني بستر يكي ديگر از ندخيارهاي دريايي بود

تواند باال بودن مرگ  ها مي نهداليل احتمالي عدم مشاهده ساير گو
و مير در زمان جايگيري يا پس از استقرار ابتدايي و تغيير بستر 

  باشد.
هاي مشحصي از نظر شكل ظاهري  طور كلي تفاوت به

هاي مختلف بدني در دو گونه خيار  هاي آهكي بخش اسپيكول
هاي  هاي مختلفي براي شناسايي گونه شود. روش دريايي ديده مي

 Uthicke( مولكوليايي وجود دارد از جمله فيلوژني خيار دري

and Benzie, 2003; Uthicke et al., 2004; Džeroski and 

(Drummb, 2003 ،گونه  شناختي ريخت)Cherbonnier, 1980; 

Conand, 1990; Dubrovskii and Sergeenko, 2002( ،
 ;Cherbonnier, 1980( ها هاي اسكلتي و اسپيكول مشخصه

Conand, 1990; Uthicke et al., 2004( ها  كه تمامي اين روش
ها  در اكثر موارد براي شناسايي مفيد و كاربردي هستند. بررسي

هايي كه از  نشان داد كه تغييرات ساختاري در شكل اسپيكول
هايي كه در  آمده با نمونه دست بههاي تازه برداشت  نمونه

د نداشته است و شدند وجو نگهداري مي كنندهتثبيتهاي  محلول
هاي بدن ساختار اوليه خود را  ها همواره در تمام بخش اسپيكول

در تمام  اي تكمهاسپيكول  H. areniculaدر گونه  حفظ كرده اند. 
بيشتر  اي ميلهشود و سپس اسپيكول ميزي و  ديده مي ها بخش

 اي ميلهاسپيكول  H. parvaكه در گونه  شود در حالي ديده مي
 اي تكمههاي بدن مشاهده شده و اسپيكول  م بخشخاردار در تما
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 .Hبيشترين پراكنش را داشته در گونه  H. arenicolaكه در گونه 

parva در گونه آرنيكوال  اي تكمهي ها شود. اسپيكول ديده نمي
 اند كه در دو رديف منظم شده جفت سوراخ هستند 3اكثراً داراي 

ند كمتر ديده هاي بيشتري بود كه انواعي كه داراي سوراخ
اي ميزي مسطح چهار گوش و هاي صفحه شوند. اسپيكول مي

هاي گونه آرنيكوال بر  سوراخ هستند. در تانتاكول 4اغلب داراي 
هاي ميزي شكل  هاي بدن بيشتر اسپيكول خالف ساير بخش
 سوراخ 4 و صاف ميز پايه شود كه اغلب در (ديسكي) ديده مي

 .شوند تر ديده ميوچكك محيطي سوراخ 8- 12و  مركزي بزرگ
هاي  شكمي كه در آن اسپيكول به جز بخش آدر گونه پارو

هاي قدامي و مخرجي كه  ار ديده شد و بخشداي منفذ صفحه
تعدادي اسپيكول ميزي شكل ديده شد در اغلب موارد و در 

 اي ميلههاي نوع  هاي بدن اشكال متنوعي از اسپيكول تمامي بخش
نظر ساختار ميكروسكوپي كامالً با  خاردار مشاهده گرديد كه از

ها در شكل و موقعيت و  يكديگر متفاوت بودند كه اين تفاوت
 ها بوده است. تعداد خارها در اسپيكول و همچنين در اندازه آن
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