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ج چابهاریخليمدون جزریبیدر نواحدریاییخارپوستان يهاگونهشناسایی
699: ، صندوق پستیخرمشهردانشگاه علوم و فنون دریایی :*متین خالقی

14155- 6116: موسسه تحقیقات شیالت ایران، تهران صندوق پستی:فریدون عوفی

1389آبان : تاریخ پذیرش1389اردیبهشت :تاریخ دریافت

دهیچک
ک دوره ییج چابهار طیسواحل خلين جزر و مدیبیدر نواحن دریاییپوستاخاريهاگونهیو معرفییق با هدف شناساین تحقیا
در محدوده آبهاي بین جزر و مدي خلیج چابهارمنطقه مورد مطالعه در .انجام گرفت1388ماه رویتا شهر1387ماه از آبانیزمان

. قرار گرفته است3824°60 -"9039°60"طول شرقی و4722°25 -"6116°25"جغرافیایی عرض شمالی
صورت میلیمتر 1×1ایستگاه انتخابی بصورت تصادفی و بوسیله پرتاب کوادرات 5از برداري دو ماه یکبار به هنگام جزر کامل نمونه

از رده خارپوستانگونه4ییشناسا، هاین بررسیحاصل از اجینتا.آوري شده، شمارش و شناسایی گردیدندهاي جمعنمونه. گرفت
، Clypeasteridaeخانواده4و Phymosomatoidaو Clypeasteroida،Diadematoida ،Echinoideaراسته 4از خارسانان

Diadematidae،Echinometridae وStomopneustidaeهايگونهشاملClypeaster humilis،Diadema
setosum،Echinometra mathaei وStomopneustes variolarisدباشنیم.

، خليج چابهارين جزر و مديبناحيه ،توتيا،خارپوستان:يدیکلکلمات 

مقدمه
با توجه به اهمیت تنوع زیستی دریاي عمان و خلیج چابهار،
تحقیقات اندکی روي شناسایی، بیولوژي، پراکنش، تنوع زیستی 
و وضعیت اکولوژیک موجودات دریایی آن شده است و بیشتر 
مطالعات روي موجوداتی صورت گرفته که از نظر تجاري 

.تر بودند مانند البستر، میگو، ماهیان شیالتی و جلبکشناخته
دي شناخت بنابراین نظر به بکر بودن محیط منطقه جزر و م

.دار خواهد بودراي برخوروابط اکولوژیک از اهمیت ویژه
هاي دریایی مربوط به موجودات بیشترین تنوع در گونه

. هاي متفاوتی دارندبنتوزها اندازه. باشدکفزي یا بنتوزها می
هستند و شامل موجوداتی از قبیل ها ترین بنتوزها بزرگمگافون

هاي دریایی و اویسترها ها، شقایقها، اسفنجخارپوستان، خرچنگ
هاي اي در چرخهکنندهبنتوزها نقش مهم و تعیین. باشندمی

گونه غذایی و سایر ارتباطات بین موجودات دارند، بطوریکه هر
یگر تواند بسیاري از موجودات مهم ددگرگونی و آسیب به آنها می

بنابراین، مطالعه بنتوزها همواره ). 15(را تحت تأثیر قرار دهد
.هاي اکولوژیک دریایی داردجایگاه مهمی در بررسی

*matinkhaleghi@yahoo.com مسئول: نویسنده الگترونیکی پست
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منظم محسوب خارپوستانجزء که توتیاهاي دریایی 
بدلیل شرایط خاص زیستگاهی و استقرار در مناطق شوند می

ی، در جزر و مدي و نیز همجواري با زیستگاه آبسنگهاي مرجان
-محیطی نواحی ساحلیمطالعات اکولوژیک و پایش زیست

بان زیستی مورد بررسی و دیدههاي شاخصدریایی، بعنوان گونه
توتیاهاي دریایی به واسطه چرا کردن. گیرندو مطالعه قرار می

جلبکها، نقش مهمی در اکولوژي ها و کنترل رشدروي ریف
سالمتی آنها را حفظ و ) 6(کنندمیآبسنگهاي مرجانی ایفا

غلبهبه گسترش و آنها ايبطوریکه مرگ و میر توده)8(کنندمی
از طرفی فراوانی . شودها منجر میاي روي ریفجلبکهاي رشته

چرا کهشود، ها میتوتیاها باعث فرسایش کربنات ریف
شکاف در با ایجاد گرهاي زیستی بسیار خوبی هستند و فرسایش

).7(شوند زندگی کرده و مشغول چرا میها، در آنجا صخره
همانطور که گفته شد خارپوستان بدلیل ارزش تجاري در 

یی براي مثال توتیاهاي دریا. معرض صید غیرمجاز قرار دارند
شوند و خیاران ی و سوغاتی استفاده میامروزه بعنوان کاالي تزئین

رار برداري قمورد بهرهسایر موارددریایی براي غذا و دارو و
بنابراین صید آنها توسط انسان ممکن است اثرات . گیرندمی

.)16(منفی روي جمعیت آنها داشته باشد
موجودات در ازبا وجود اینکه محیط دریایی منبع عظیمی

اختیار ما گذاشته است، متأسفانه بدلیل عدم آگاهی از فواید 
آوري ارزي و صادرات آنها دارویی و حتی سود- ايتغذیه

هاي با گونه. شوداي از این جانوران با ارزش نمیهیچگونه استفاده
ارزشی از خارپوستان در دریاي عمان حضور دارند، اما تا به حال 

ها بخصوص در اي مستقل و جامع براي شناسایی این گونهمطالعه
لذا انجام این . مناطق ساحلی دریاي عمان صورت نگرفته است

اي خصوص تنوع گونهطالعات جامعی درتواند اقبیل تحقیقات می
و پراکنش این گروه از آبزیان در محدوده آبها و سواحل ایرانی در 

.اختیار قرار دهد

مواد و روشها
ه جنوب شرقی ایران در استان یالخلیج چابهار در منتهی

سیستان و بلوچستان و در مجاورت آبهاي دریاي عمان که به 
اقیانوس هند متصل است، واقع شده آبهاي آزاد، دریاي عرب و 

متر و بیشینه عمق دهانه 6عمق متوسط خلیج چابهار . است
کیلومتر و بیشینه 14باشد، طول دهانه خلیج متر می19ورودي 

17کیلومتر و بیشینه عرض آن حدود 21طول خود خلیج حدود 
باشدمیمربعکیلومتر290مساحت خلیج چابهار. کیلومتر است

)10.(
برداري با توجه به امکان دسترسی به تگاههاي نمونهایس

هاي ژئومورفولوژیکی سواحل و تنوع زیستگاهی سواحل، تفاوت
موقعیت هر یک از ). 1جدول(برداري انتخاب شدندجهت نمونه

.تعیین و ثبت شدGPSایستگاهها توسط دستگاه

برداريمشخصات مناطق مورد بررسی جهت انتخاب ایستگاههاي نمونه:1جدول 

فعالیتهاي انسانیپوشش بسترموقعیت جغرافیاییموقعیت محلیایستگاه 

166̕1°25دریا بزرگ1 ̋ N
60°39 ̒90 ̋ E

گردشگريايبستر صخره

16°25پشت دانشگاه2 ̒62 ̋ N
60°36 ̒90 ̋ E

شهريسنگی-بستر شنی

19°25کلبه غواصی3 ̒12 ̋ N
60°37 ̒28 ̋ E

بندري-شهريقلوه سنگی-بستر سنگی 

17°25تیس4 ̒71 ̋ N
60°37 ̒17 ̋ E

گردشگريايصخره-بستر سنگی 

22°25محیط زیست کنارك5 ̒47 ̋N
60°24 ̒38 ̋ E

بندري-شهريايماسه– بستر شنی 
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هاي ذکر شده توسط پرتاب تصادفی برداري در ایستگاهنمونه
30ترانسکت عمود بر دریا، با عرض 2مترمربع در 1کوادرات 

متر 100متر و طول متناسب با میزان جزر و مد با فاصله تقریبی 
میانی، (بخشدواز هم انجام گرفت و روي هر ترانسکت هم 

تکرار 10و در هر بخش هم شد مشخص ) مديو ایین جزرپ
.)11()تکرار در هر ترانسکت30(انجام شد

آوري هر کوادرات شمارش و جمعخارپوستان هاي کلیه نمونه
در صورت نیاز از بیلچه یا قلم و چکش جهت بیرون آوردن  . ندشد

پس  از  یادداشت کردن کلیه  اطالعات . ها استفاده شدنمونه
هاي ، نمونه)…تعداد واسم، (میدانی مربوط  به  هر کوادرات  

آوري شده به ظروف پالستیکی منتقل شده و جهت تثبیت جمع
گرفتند و پس از انتقال به آزمایشگاه با درصد قرار10در فرمالین 

ها شناسایی نمونه.شدنداستفاده از لوپ بررسی و شناسایی قرار 
و 12(صورت پذیرفتايبا استفاده از کلیدهاي شناسایی  منطقه

13(.
ها جهت  تأیید  شناسایی براي کارشناسان چند عکس  نمونه

وKwen-Shen Leeاز جمله دکترموزه تاریخ  طبیعی معتبر  
دکتر،  از موزه ملی علوم طبیعی تایوانShyh-Min Chaoدکتر

Andrew Priceدکتراز  دانشگاه کمبریج  انگلستان  وFrank
Roweاز موزه تاریخ طبیعی استرالیا ارسال شدند.

جینتا
بررسی شدند که نتایج خارپوست نمونه 825در این مطالعه 

). 2جدول(حاصل از این بررسی بصورت زیر است 

)1387-1388(هاي شناسایی شده در سواحل خلیج چابهار سیستماتیک گونه:2جدول 

:استبشرح زیرها گونهخصوصیات مهم این 
Clypeaster humilisسکه شنی-  (Leske, 1778)

مسطح، سطح دهانی اندکی ،اي با پوسته بدون هاللگونه
هاي نازك و مدور گنبدي شکل که یک شیب هموار به سمت لبه

اي هاي زنده قهوهرنگ نمونه. استدارد و مرکز آن باال  آمده 
خاکستري -اياست که پس از تثبیت در الکل به رنگ قهوه

).2شکل(آیدمیکمرنگ در

Diadema setosumتوتیاي دریایی-  (Leske, 1778)
نیم کره با ارتفاع به شکل تبا پوسته نسبتاً سخخارپوستی 

هاي زنده نهرنگ نمو.اشدبگانه میمتوسط و صفحات آمبوالکرال سه
هاي سفید در مناطق آبی مایل به ارغوانی تیره معموالً همراه با خال

اي قرمز رنگ باشد و مخرج داراي حلقهاینتر آمبوالکرال برهنه می
رنگ . باشدمیهاي زنده قابل مشاهده است که دست کم در نمونه

پوسته . اندماغلب پس از تثبیت در الکل ثابت باقی میپوسته و خارها 
.)3شکل(خشک تقریباً سفید است

Diadema setosumتوتیاي دریایی :3شکلClypeaster humilisسکه شنی :2شکل 

Class Order Family Species

Clypeasteroida Clypeasteridae Clypeaster  humilis

Diadematoida Diadematidae Diadema setosum

Echinoida Echinometridae Echinometra  mathaei

Phymosomatoida Stomopneustidae Stomopneustes variolaris
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Echinometra mathaeiتوتیاي دریایی - 
(de Blainville, 1825)

با پوسته نسبتاً سخت و داراي اشکال مختلف اما پوستیخار
بطورپوسته فاقد فرو رفتگی بوده و . مرغی استکم و بیش تخم

افقی کشیده شده است بطوریکه اگر از باال به آن نگاه شود مدور 
سطح باالیی گنبدي شکل و صفحات . رسدبه نظر نمی

محکم خارهاي اولیه. مخرج مرکزي استوآمبوالکرال چهارگانه 
معموالً ،هاي زنده متفاوترنگ خار نمونه. باشندمیو نوك تیز 

پوسته خشک . اي یا سبز هستندگاه قهوه،سیاهارغوانی مایل به 
).4شکل (شده سبز مایل به ارغوانی یا سفید است

Stomopneustes variolarisتوتیاي دریایی- 
(Lamark, 1816)

لبه ضخیم که در قسمت اي با پوسته مدور، کمی نیم کره
سیستم رأسی یک مادرپوریت بزرگ و . دهانی مسطح شده است

هاي آمبوالکرال گسترده، جفت منفذها در کمان. برهنه دارد
سیاه یا بنفش رنگ پوسته و خارها کامالٌ. اندگانه قرار گرفتهسه

تیره است، پوسته برهنه سفید چرك با یک سایه کم رنگ سبز 

.باشدیا بنفش می
کند و اغلب با این گونه در نواحی ساحلی زندگی می

ها یا بین قلوه هاي سهمگین مواجه است و روي صخرهموج
سنگهاي مرجانی، جایی که بتواند خود را بوسیله پاهاي دهانی 

اغلب خود را در شکافهاي . به بستر متصل کنندبسیار زیاد خود
).  5شکل(کنندها پنهان میدرون مرجان

و عدم حضور خارپوستان در ایستگاههاي مختلف  و در حضور
) :4و 3جداول (برداري بصورت زیر است ماههاي مختلف نمونه

فقط در آبان ماه Clypeaster humilis، خارپوستاناز رده 
در تمامی ماهها و در Diadema setosum، 4و در ایستگاه 

ماهها و در همه Echinometra mathaei،3و 2ي هاایستگاه
که فقط پوسته آن وجود 5به جز در ایستگاه (همه ایستگاهها

در تمامی  ماهها به جز Stomopneustes variolarisو ) داشت
کلیه از .یافت شدند4و 1تیر و شهریور و در ایستگاههاي 

بررسی شده در این تحقیق  بیشترین مشاهده مربوط هاينمونه
.بودmathaeiEchinometraبه گونه 

Stomopneustes variolarisتوتیاي دریایی :5شکلEchinometra mathaeiتوتیاي دریایی :4شکل

برداريایستگاه نمونه5در خارپوستاي هحضور گونه:3جدول

گونه54321

-+---Clypeaster humilis
--++-Diadema setosum
-++++Echinometra mathaei
-+--+Stomopneustes variolaris

- : عدم حضور: +           حضور
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برداريدر ماههاي مختلف نمونههاي خارپوستحضور گونه:4جدول 

گونه87آبان87دي87اسفند88اردیبهشت88تیر88شهریور

-----+Clypeaster humilis

++++++Diadema setosum

++++++Echinometra mathaei

--++++Stomopneustes variolaris

-: عدم حضور: +           حضور

بحث
،Clypeaster humilisخارپوست در این مطالعه چهار گونه 

Diadema setosum،Echinometra mathaeiو
Stomopneustes variolarisمشاهده شد.Price وRowe

گونه خاردار معرفی 11در گزارش خود از اقیانوس هند، ) 1996(
گونه آن در آبهاي عمان مشاهده شده است که 4کردند که 
D. setosum ،Echinothrix: عبارتند از calamaris ،E.
mathaeiوToxopneustes piloleusگونهه دو کD.
setosumوE. mathaei مشاهده شده نیز در تحقیق حاضر

هاي زیر متري صخره20تا صفر از عمق D. setosum. است
اي زیر جزر و مدي و  ماسه-ايجزر و مدي، نواحی صخره

هاي مرجانی مشاهده پشتهمرجانی زیر جزر و مدي و - ايصخره
هاي متري پشته5تا 0در عمق E. mathaei. شده است

.اي یافت شده استمرجانی و ماسه-ايمرجانی، بسترهاي صخره
اي در ساحل ماسه1387تنها یکبار در آبان ماه C. humilisگونه 
.مشاهده شد4قلوه سنگی ایستگاه –

D. setosumاي این مطالعه در سواحل صخرهدر
همچنین در سواحل جزیره کیش.دیده شد3و2هايایستگاه

زاده، کریم(، مناطق بین جزر و مدي بندر لنگه)1376فروغیان، (
بدري، (، آبهاي اطراف جزایر خارك، خارکو و نایبند)1385
نیز مشاهده شده ) 1387ایزدي،(و آبهاي جزیره قشم) 1386
این گونه را در آبهاي 1983در سال Priceاز سوي دیگر . است

را مربوط به عربستان خلیج فارس گزارش کرده و زیستگاه آن

هاي زیر جزر و هاي مرجانی و صخرههاي علفی، صخرهبستر
در بررسی.تمتر معرفی کرده اس8تا 1مدي، در اعماق 

MarshوMorrison 2004در سال ،D. setosum فراوانترین
همچنین در دریاي سرخ، عرب، . گونه در غرب استرالیا بود

سریالنکا، کانال سوئز، جزایر سوالویزي اندونزي، جزیره لیزارد 
).6(باشداسترالیا، لوزن فلیپین و فیجی داراي پراکنش می

بیشترین که در این بررسی داراي E. mathaeiگونه غالب 
ایستگاهها به جز کلیهها بود و در فراوانی در میان تمام گونه

که تنها پوسته آن مشاهده شد، حضور ) ايماسه(5ایستگاه 
داشت و در ناحیه میانی و پایینی ساحل مشاهده و در باالدست 
ساحل دیده نشدکه شاید به علت حساسیت افراد این گونه به 

هم تنها در منطقه تیس مشاهده در ناحیه میانی. خشکی باشد
این گونه در سواحل بندرلنگه از هر سه منطقه باال دست، . شد

و در سواحل قشم  ) 4(استمیانی و پایین دست گزارش شده
این گونه از مناطق میانی و پایین دست گزارش گردیده و در 

Priceهمچنین). 1(منطقه باالدست مشاهده نشده است 

در هر دو گزارش خود به این گونه اشاره نیز) 1986و 1983(
تر از آن، کرده و زیستگاه آن را منطقه زیر جزر و مدي و پایین

متر و در صورت وجود رطوبت کافی نواحی 30تا صفراعماق 
در آبهاي جزایر غربی E.mathaei.باالتر ساحلی ذکر کرده است

عرب و سوي شرق تا جزیره هاوایی، دریاي سرخ ه اقیانوس هند ب
).5(کانال سوئز پراکنده است 
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هاي خارپوستان دریایی در نواحی بین جزر و مدي خلیج فارسگونهشناساییخالقی و عوفی 

٣٦

حاضر از در بررسیStompneustes variolarisگونه 
آوري شده اي جمعصخره-نواحی جزر و مدي بسترهاي مرجانی

در ناحیه عمان ) Rowe)1996و Priceاست ولی در گزارش 
5در عمق ) اقیانوس هند(مشاهده نشده ولی در سریالنکا و گاله 

. جزر و مدي یافت شده استزیرهاي متري صخره
در يریگرمسمناطق يهانوان گونهبعنظر مورديهاگونه

ر یاز ساآرام- هنده یو وابسته به ناحياهیحاشياهایمحدوده در
،پاکستان،تراپوریچ،تیکو،نیبحر،ج تاروتیخل:مانندمناطق 

يگردد دارایماند که مشخصگزارش شدهغیرهو یابوظب
با گسترش جهانیيهابوده و بعنوان گونهیعیوسگسترش 
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