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  Stichopus herrmanni گونه دریایی خیار الشه غذایی ترکیبات و رژیم بررسی

 قشم جزیره – هرمزگان استان هایآب محدوده در
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 1397 آذرتاریخ پذیرش:            1397 شهریور تاریخ دریافت:

 چکیده

. گرفت قرار بررسی مورد هرمزگان استان در Stichopus herrmanni دریایی خیار گونه تقریبی کیباتتر و غذایی رژیم مطالعه این در 

. گرفت انحام ایستگاه سه از غواصی عملیات با 1396 سال تابستان و بهار و 1395 سال زمستان و پاییز در فصلی ماهانه صورتبه هابردارینمونه

 پروتئین، رطوبت، تقریبی ترکیبات آنالیز و غذایی رژیم مطالعات و سنجیزیست جهت و انجام نمونه 36 عا  جم و نمونه سه یک هر در ایستگاه هر در

همه دهندهنشان که بوده 2/2±3/0 برابر دریایی خیار این (RLG) روده نسبی طول شاخص. گردیدند منتقل آزمایشگاه به خاکستر و چربی

 معده دارای( درصد 11/34) بقیه و پر معده دارای درصد 89/65 شده مطالعه هاینمونه کل از. دباشمی آن S. herrmanniگونه  بودن چیزخوار

 تغذیه شدت شاخص مقدار ترینبیش کهطوریهب حداکثررسید به ریزی،تخم  فصل تابستان در و شروع زمستان از غذا خوردن میزان. بودند خالی

 موجود محتویات نوع براساس تغذیه ارجحیت شاخص که شد مشخص روده محتویات آنالیز زا بعد. آمد دستبه 866/7±01/1 ریزیتخم فصل در

 و فلس تماتودها، آلی، رسوبات پودها،آمفی ها،جلبک ها،ایدوکفه ها،دیاتومه پایان،شکم فرامینفرا، الی، و گل و شن :ترتیببه گوارش لوله در

 ,Chlorella stigmatophora, Skeletonema costatum, Oocystis lacustris:هاپالنکتون از بوده کوچک پوستانسخت ندرتهب

Coscinodis cuscentralis آب در  هاپالنکتون این ایگونه و زمانی و تراکم تاثیر تحت بسیار که کندمی تغذیه هاگونه سایر از معدود بسیار و 

 خصوصبه و بهار فصل دو به را تغذیه عمده هاآن در معده بودن پر شاخص ولی ارندد تغذیه  نیز  زمستان و پاییز در گرچه .است پیرامونی محیط

 تقریبی، ترکیبات ماهانه بررسی در. دهدمی نشان را خارپوست این فعال  تغذیه با دمایی شرایط تنگاتنگ رابطه  موضوع این و دهدمی نسبت تابستان

( 8/0 0±/02) چربی درصد باالترین ،(9/88±33/3) رطوبت درصد ترینبیش( 47±36/0) خشک وزن درصد حسب بر پروتئین سطح ترینبیش

 .گردید مشاهده( 9/37±33/0) خاکستر درصد باالترین و

  قشم جزیره هرمزگان، استان الشه، تقریبی ترکیبات غذایی، رژیم، Stichopus herrmanni کلمات کلیدی:

 shdadgar@yahoo.com: یسنده مسئول* پست الکترونیکی نو
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 مقدمه

 جهان ای از جانورانیژهو کامالً و مستقل شاخه خارپوستان       

جانوران اختالفات زیادی  دیگر با بدنی ساختمان نظر از که هستند

ترین ویژگی مشترک بین خارپوستان تقارن پنج بخشی و مهم دارند.

ها است. بسیاری آن ابعاد مختلف بر روی سطح بدن با هاییبرجستگی

  تنانسهکی یا هاکرم وجز را خارپوستان قدیمی شناسان جانور از

 در را هاآن ،Leukart وFrey ، 1847سال  در کهاین تا دانستندمی

 250 حدود کردند. این موجودات، در بندیطبقه ایشاخه جداگانه

 خارپوستان فسیل شدند. ظاهر زمین کره روی بر قبل سال میلیون

 حدود دارد. تقریباً وجود (Camberian) کامبرین دوره رسوبات در اولیه

 هستند. دریایی کنندمی زندگی حاضر حال در که خارپوست گونه 6500

 کدامهیچ ولی کنندمی زندگی ها رودخانه دهانه در هاآن از کمی تعداد

ن جانوران . ای(Pechenik ،2005) کنندنمی زندگی شیرین آب در

به ها تا نواحی گرمسیری ترین اعضای اجتماعات بستر، از قطبمهم

در شاخه دریایی  . خیارهای(Hubert ،2008و  Castro) روندشمار می

دریایی که طی  خیارهای جای دارند. خیارسانان رده و در خارپوستان

 نداشده پدیدار هااقیانوس میلیون سال پیش در 540 دوران تکاملی، در

(Mamelona  ،2007و همکاران)فیزیولوژیکی و ساختاری نظر ، از 

ها های چندانی از آنو فسیل هستند خارپوستان رده ترین عجیب جزو

خیارهای برجای نمانده است.  بدنشان، بافت اکثر بودن نرم دلیلبه

ای و گلی های ساحلی ماسهترین اعضای جوامع آبدریایی یکی از مهم

گونه خارپوست  7000. تقریبأ از بین بیش از اعماق دریاها هستند

 یابدایی اختصاص میگونه زنده به خیارهای دری 1400دریایی حدود 

(Pawson ،2007) 255به  یکنزد. در دریاهای اطراف هندوستان 

 عمقکم  یهاها در آبدرصد آن 71شده است که  ییگونه شناسا

 قابل یو مد جزر ینب یهگونه در ناح 15به  یککنند و نزدیم یزندگ

های خیار دریایی . برخی از گونه(James ،2001) آوری هستندجمع

ند شناور باشند و برخی دیگر نیز در تمام طول زندگی خود توانمی

 Taboada) هستند حرکت به قادر جریانات آب با تنها و پالنکتونی صورتبه

در  ییغذا یرهمهم زنج یاز اجزا. خیارهای دریایی (2003و همکاران، 

 reef) (Coral یمرجان یهاآبسنگ و (Temprate) معتدل یهایستماکوس

جانوران  یرسا یبرا یمهم ییها منبع غذاالرو و نوزاد آنتخم،  و بوده

عنوان به یمهم نقش جانوران ینا براین، عالوه رود.شمار میبه یزیادر

( در Suspension feeder) خوارمعلقیا  feeder)  (Detritus پوده خوار

ها در دریاها چنین وجود آنهم کنند.یم ها خود ایفاءاین اکوسیستم

مواد، از طریق  عت بخشیدن به نفوذ اکسیژن و باز چرخهباعث سر

و همکاران،  Bruckner) گرددمی هاآن کردن مخلوط و رسوبات زدن مهبه

و  یاییهای دریوتوپاز ب یاریدر بس دریایی معموالً . خیارهای(2003

جزر و مدی گرفته تا  یناز منطقه ب یاییهای جغرافدر همه عرض

 هایآب در هاآن تنوع تریناما بیش شودیم فتیا یاد دریاهااعماق ز

 (.2000 همکاران، و Smirnove) است مرجانی جزایر و گرمسیری عمقکم

هستند که  ی شکلیکرمو ( ی)طولی دراز بدن یدارا یاییدر یهایارخ

 30الی  10و دارای  گیردمی ها در انتهای قدامی بدن قراردهان آن

باشند که شکل و اندازه آن در ( میTentaclesشاخک کوچک حسی )

های مختلف متفاوت است. این موجودات دارای بدن پنج قسمتی گونه

 پودیا آمبوالکرال ردیف پنج حضور با عموماً که هستند متقارن

(Ambulacra bearing podia .قابل تشخیص است )یم،سطح بدن ضخ 

 یاو  یمانند، مخروط یلزگزوائد  دارای هااز گونه یاریلزج در بس

بدن  یوارد یبر رو Podiaباشد. اندام ( میpapillaeی )گوشت یهایدهزا

 هستند. یحرکتای لوله یطور معمول به شکل پاهاشود و بهیظاهر م

 دستگاه گوارش خیار دریایی شامل حلق، مری، معده و روده نسبتاً 

شود می سرانجام به مخرج منتهی عضالنی و کلوآک به طویل است. روده

های دریایی شامل درخت تنفسی یا ریه یارهایخم اصلی تنفس در اندا

به  کلوآکآب دریا از راه  شوندکه به کلواک متصل می باشدمی آبی

 هادرختعضالت آن، آب از  شود و با انقباضمی وارد تنفسی هایدرخت

انقباض و انبساط منظم کلوآک، آب دریا از  در نتیجه شود.خارج می

ها رفته و اکسیژن محلول درآب از به انشعابات آن سیهای تنفدرخت

ده و از آن ـراه دیواره نازک این انشعابات به مایع حفره بدن وارد ش

 .(2012و همکاران،  Purcell) شودهای بدن منتقل میتمام اندام راه به

 14 که است شده شناسایی دریایی خیار گونه 18 کشور در تاکنون

 هایگونه از یکی. باشد می هرمزگان استان یاییهای درآب در آن گونه

 و بوده متنوع گونهاین بدن رنگ. است Stichopus hermanni موجود

 متغیر زیتونی سبز یا و نارنجی به مایل قهوای تا روشن زرد و خردلی از

. باشدمی خود بدن سطح روی بر ایقهوه تا سیاه هایلکه دارای و است

 20 بین اغلب و شده گزارش مترسانتی 55 ونهگ این در اندازه حداکثر

 اطراف در تانتاکول 16 تا 8 دارای گونه این. هستند مترسانتی 40 تا

 در چندانی ارزش گونه این .(2012و همکاران،  Purcell) است دهان

 جوشاندن حین در و صید از پس آن دیواره چراکه ندارد، صادرات بازار

 ابوموسی جزیره هندورابی، جزیره هایآب در گونه این .گرددمی متالشی

(Afkhami  ،2012و همکاران)، هنگام جزیره (Salarzadeh  ،و همکاران

. است شده گزارش( 1396 همکاران، و رشیدی) قشم جزیره و (2013

  گونهاین طبیعی غذایی ارزش و رژیم تعیین پروژه این اجرای از هدف

   در منطقه قشم بوده است.

 

 هامواد و روش

زیست  محل به توجه با ها:نمونه سازیآماده و آوریجمع      
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برداری با اسنورکلینگ این خارتنان در بستر مناطق ساحلی نمونه

آوری های جمعمتر انجام گردید. از نمونه 8متر تا  4از اعماق  غواصی

از سه ایستگاه با مشخصات جغرافیایی   S. herrmanniدریایی خیار شده

26.8119° E 55.8913° N روستای مسن منطقه ساحلی هایآب در 

Messen  20) 1395-1396قشم استان هرمزگان طی چهار فصل 

( 1396شهریور  30و  1396خرداد  11، 1395دی  3، 1395آبان 

ها شامل اطالعات وضعیت رژیم غذایی و داده منظور تجزیه و تحلیلبه

چنین بررسی و هم هایخورده شده سیستم گوارشی و شاخص غذاهای

گیری از دماسنج زمان با بهرهطور همبهگردید.  استفاده تقریبی ترکیبات

گیری از سیستم فیلتراسیون قیف و بهره  WTWاچ متر ای، پیجیوه

 درجه) گیری دماصدم میکرون نسبت به اندازه 45کاغذ صافی  بوخنر با

سه ایستگاه  بستر بآ( لیتر در گرممیکرو) aکلروفیل و pH ،(گرادسانتی

دریایی صاف است،  گردید. سطح شکمی خیار کدام با سه تکرار اقدام هر

ها ایجاد نموده عمقی را در راستای طولی نمونهاز این سطح  برش کم

دهیم. پس از کالبدشکافی متر قبل از انتها برش میسانتی قیچی تا دو با

آن از بدن استخراج ابتدا لوله گوارشی با محتویات درون هر نمونه، 

صورت مجزا با گردید. وزن لوله گوارشی و سپس وزن روده و معده به

گیری و ثبت گردید، محتویات معده و روده گرم اندازه 1/0با دقت 

درصد قرارداده شدند. وضعیت لوله گوارش از لحاظ پر،  70 داخل الکل

 اسزیر براس هایشاخص گردید. شده و ثبت پر و خالی بررسینیمه

Biswas (1993) میکروسکوپی  و ماکروسکوپی محتویات است. شده اعالم

 45لیتر در  گرم بر وسیله رزبنگال یکای بهآمیزی محتوای رودهبا رنگ

ها در آزمایشگاه و سپس جداسازی و دقیقه جهت جداسازی میوفون

 و Taylor های یافت شده در روده به کمک منابع شناسایی ارگانیسم

( 2009)و Hibberd   ،(2010)ران همکاو Fuerte  (، 2007ن )راهمکا

( Occurrence Methodروش وقوع )معده به تمحتویاانجام گردید. 

و همکاران،  Zacharia) بررسی شدند است شمارشی هایاز روش یکی که

برداری مقداری از رسوبات در هنگام نمونه. (Hyslop ،1980؛ 2004

گیری و آنالیز گرمی جهت اندازه 400ده از گراپ هیکمن بستر با استفا

همراه نمونه به آزمایشگاه منتقل شد. غذای احتمالی خیار دریایی به

های رسوب بعد نمونه رسوب مورد بررسی قرار گرفت. نمونه 5 مجموعاً

درجه  100از تخلیه از ظرف با آب مقطر شستشو داده شده و در آون 

های مخصوص سپس ذرات رسوب با الک گراد خشک شدند.سانتی

سایزبندی شدند. ذرات رسوب براساس اندازه به سه گروه رس، الی، 

 S.  herrmaniرودهجدا شده از رسوبات بندی شدند. تقسیم و ماسه شن

پارامترهای گرفتند. قرار  لیو تحل هیتجز رسوب منطقه مورد ذرات با

طول نسبی  ت بودند از:عبارهای خیار دریایی در نمونهمورد بررسی 

 GaSI ( Gastro نیبد -شاخص معدی، (Relative length of gutروده )

(Somatic Index، بودن درجه پر ( معدهFI ،) تعیین شاخص خالی بودن

 FP: Food)ی تعیین ترجیح غذایی در محیط طبیع و (CV)ه معد

preference). به ها منظور بررسی ترکیبات غذایی نمونهچنین بههم

ها گوارشی آن که سیستم هایینمونه و فصول مختلفها ایستگاه تفکیک

هر  هایهای تکرارنمونهجا، خارج گشته به آزمایشگاه منتقل و در آن

ها جهت آنالیز مورد استفاده قرار فصل با هم چرخ شده و مخلوط آن

گرفت. در این صورت آنالیزها براساس فصل مورد نظر با هم مقایسه 

سازی، مخلوط از ها بعدنمونه تقریبی ترکیبات گیریاندازه منظوربه شدند.

های متوسط تکرار( استفاده گردید. 2000) AOACهای از روش

 ها باداده بودن نرمال مربوط به هر فصل با انحراف معیار، بعد از تایید

12pp- plot SPSS ، ه طرفآنالیز واریانس یک با(One-way-ANOVA) 

منظور مورد بررسی آماری قرار گرفتند. به SPSS version 12 افزارنرم

های مختلف از تست توکی فصول و استان تعیین اختالفات ترکیبات در

HSD تعیین گردید. درصد 5دار استفاده و اختالفات در سطح معنی    
 

 نتایج
 عدد خیار دریایی 36جهت مطالعه رژیم غذایی، معده و روده        

S. herrmanni برداری نمونه 1395-96های فصل در سال چهار طی که

برداری نشان شده بود مورد بررسی قرار گرفت، نتایج حاصل از نمونه

متر سانتی 04/23 متر با میانگینسانتی 17-30 ها بیننمونه اندازه که داد

(. 1گرم بود )جدول  211-300ها بین بود. وزن نمونه
 

 مورد مطالعه S. herrmanniی ها: اندازه نمونه1جدول 
 ±RLG ±متر()سانتی میانگین طول روده ±)گرم(  میانگین وزن بدن ±متر( )سانتی میانگین طول بدن عدد() تعداد نمونه
36 04/23 (05/30-02/17) 82/260 (300-211) 260/38 (47-28) 2/2 (7/2-90/1) 

 11/34ر و درصد دارای معده پ 89/65نمونه،  36از مجموع        

طور فصلی در جدول اخص تهی بودن معده بهش درصد معده خالی بود.

گزارش شده است. شاخص تهی بودن کل برای این گونه نشان  2

دهد که در فصل پاییز میزان تهی بودن نسبت به بقیه فصول می

شود و در تر است و میزان خوردن غذا از زمستان شروع میبیش

 رسد.ترین مقدار میباشد به بیشزی میریتابستان که موقع تخم

 3در جدول  (Gatrosmatic Index= GI)تغییرات فصلی شدت تغذیه 

زمان با هم تابستان در تغذیه شدت مقدار ترینبیش است. شده داده نشان

های انجام گرفته بر براساس بررسی ریزی این گونه انجام گرفت.تخم

دست به 4نتایج جدول  ده از رودهش و رسوبات تخلیه رسوبات روی اندازه

 آمد.
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 : مقایسه شاخص تهی بودن در فصول مختلف در گونه2جدول 
S. herrmanni 

        

 : میانگین شدت تغذیه در فصول مختلف3جدول 
 SD میانگین فصل

 22/1 057/8 1396بهار  

 85/1 06/9 1396تابستان 

 50/0 21/4 1395پاییز 

 71/0 70/5 1395زمستان 
 

ر مقایسه با رسوبات برداری د: اندازه رسوبات منطقه نمونه4جدول 
 S. herrmanniتخلیه شده از لوله گوارش 

 در روده )درصد( در رسوب )درصد( متر(اندازه )میلی نوع

 شن

02/2 84/26 49 

1/1 70/29 16 

5/0 90/23 16 

250/0 91/8 17 

135/0 25/4 1 

 الی

072/0 44/2 5/0 

031/0 68/1 5/0 

0156/0   

0078/0   

0039/0   

   <0039/0 رس
    

: درصد مواد آلی موجود در رسوب و بخش قدامی روده در 5جدول 
 مورد مطالعه 1395-96های فصلی بردارینمونه

 میزان مواد آلی موجود در رسوبات میزان مواد آلی در بخش قدامی روده

4/8 1/3 

9/12 6/3 

7/9 5/3 

4/7 6/4 

8/20 4/1 

2/12 2/4 

8/8 9/3 

3/14 8/2 

3/12 1/5 

2/12 0/4 

85/3±88/11 681/0±89/3 
  

نشان  S.herrmanniبررسی اندازه رسوب در لوله گوارش گونه       

های اندازهترین اندازه رسوب مورد بررسی در روده داد که کوچک

تر از ترین اندازه آن، کمی بیشمتر بود و بزرگمیلی 250/125-0/0

ترین مقدار ها نشان داد بیشاصل از بررسیمتر بود. نتایج حمیلی 2

مواد آلی در قسمت قدامی روده وجود دارد. میانگین میزان رسوب 

 485/59 ±46/50سالموجود در لوله گوارش خیار دریایی در طی یک

شد. درصد مواد آلی موجود در محتویات لوله گوارش نیز مورد  محاسبه

ت آمده از بررسی محتویات دسنتایج به (.5مطالعه قرار گرفت )جدول 

های روده حاکی از آن است که این جانور نشان داد محتویات از بخش

های دتریتوس جلبک سبز، ها،ایها، دوکفهپوسته صدف رس، الی، شن،

شده گیاهی و جانوری تشکیل  ها و ذرات هضمدیاتومه جانوری، و گیاهی

گوارش آن در  بود. از خصوصیات مهم این گونه این است که دستگاه

اغلب موارد پر است. در خیار دریایی شاخص ارجحیت تغذیه براساس 

ترتیب شن و گل والی، نوع محتویات موجود در لوله گوارش به

پودها، ها، آمفیها، جلبکایها، دوکفهپایان، دیاتومهفرامینفرا، شکم

پوستان کوچک شناسایی ندرت سختآلی، تماتودها، فلس و به رسوبات

 فیتوپالنکتون متخصص توسط شده شناسایی هایریزجلبک بین از ردید.گ

از  گیریبهره زیست فارس که باشرکت مهندسین مشاور پارسیان آب

Richmond (2008) هایگونه گرفت، انجام Coscinodiscus centralis, 

Chlorella stigmatophora, Skeletonema costatum, Oocystis 

lacustris نتایج آنالیز ترکیبات تقریبی فراوانی را داشتند.  ترینبیش

از پروتئین خام، چربی خام، خاکستر شامل درصد رطوبت و درصد 

آورده شده است. میزان  6نمونه خیار دریایی در جدول وزن خشک 

های تازه خیار دریایی صید شده در فصول مختلف رطوبت در نمونه

ترین درصد رطوبت که بیشیطورهداری را نشان دادند باختالف معنی

تابستان  در آن ترینکم و( 60/85±97/1)پاییز مربوط به فصل 

دار درصد پروتئین با اختالف معنی .گردید مشاهده( 62/1±99/83)

خشک  وزن %50تا  %47و با دامنه بین  (>05/0P) بین فصول مختلف

 (58/50±69/0) تابستان فصل در پروتئین درصد ترینبیشباشد. می

محتوای چربی  آمد. دستبه (07/47±77/0) زمستان فصل در ترینکم و

ترین آن دست آمده از استان هرمزگان نشان دادکه بیشه های بنمونه

های مربوط به نمونه با اختالف بدون( 18/0±06/0)تابستان در فصل 

( 14/0±07/0)پاییز ترین آن مربوط به فصل ( و کم<05/0P) بهارفصل 

داری محتوای خاکستر بین فصول مختلف اختالف معنی .ددست آمهب

درصد نوسان نشان  29تا  27طور متوسط در فاصله هنشان نداد و ب

های استحصالی فصل تابستان ترین میزان خاکستر در نمونهداد. بیش

 بهار فصل هاینمونه به مربوط آن ترینکم و (34/0±66/29)

 )درجه دما ایستگاه سه اناتنوس میانگین .باشدمی (63/0±66/27)

برداری مونهن بستر آب )میکروگرم در لیتر( aو کلروفیل pHگراد(، سانتی

در هرمزگان،  استان 1395-96خیار دریایی در فصول مختلف سال 

 .آمده است 7در جدول 

 فصل
 کل تعداد
 TS معده

 معده تعداد
 ES خالی

 خالی شاخص
 CV بودن

 معده درصد
 FI پر

 62/94 28/5 2 12 1396بهار 
 100 0 0 12 1396تابستان 
 23/80 77/19 7 12 1395پاییز 

 79/89 21/10 4 12 1395زمستان 
 89/65 11/34 13 36 جمع کل
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 نمونه( خشکگرم وزن  100گرم بر )  S. herrmanniدریایی  خیار( رطوبت و خاکستر چربی، پروتئین،)تقریبی ترکیبات: متوسط 6جدول
 با حروف در هر ردیف مشخص شده  است. 1395-96طی فصول مختلف سال دار آماری در هرمزگان اختالفات معنی استانهای مختلف در ایستگاه معیار انحراف ±سه تکرار

   ایستگاه بهار تابستان پاییز زمستان
11/1±82/83  44/1±03/84  50/1±92/83  45/2±50/85  1 

 رطوبت

استان 

 هرمزگان

20/1±83/84  37/2±44/86  52/1±96/83  10/2±10/84  2 

11/2±66/85  11/2±33/86  85/1±11/84  22/2±03/85  3 

47/1±77/84 b 97/1±60/85 a 62/1±99/83 c 25/2±87/84 b  ایستگاه 3میانگین 

78/0±15/47  46/0±64/50  59/0±99/51  79/0±74/48  1 

 پروتئین

 وزن خشک

72/0±12/46  93/0±70/49  77/0±43/50  67/0±21/47  2 

81/0±96/47  81/0±88/49  71/0±34/49  59/0±17/47  3 

77/0±07/47 b 73/0±07/50 a 69/0±58/50 a 68/0±70/47 b  ایستگاه 3میانگین 

05/0±16/0  09/0±13/0  07/0±16/0  01/0±17/0  1 

وزن  چربی

 خشک

05/0±17/0  07/0±14/0  04/0±20/0  04/0±19/0  2 

02/0±17/0  06/0±15/0  06/0±16/0  06/0±18/0  3 

06/0±17/0 b 07/0±14/0 c 06/0±18/0 a 05/0±18/0 a  ایستگاه 3میانگین 

55/0±29  33/0±30  59/0±30  55/0±28  1 

 خاکستر
35/0±30  67/0±29  24/0±29  99/0±27  2 

22/0±29  13/0±29  20/0±30  34/0±28  3 

37/0±33/29 a 39/0±33/29 a 34/0±66/29 a 63/0±66/27 b  ایستگاه 3میانگین 
 

 در عمق مشخص شده )متر( )میکرو گرم در لیتر( آب بستر  aل و کلروفی pHگراد(، )درجه سانتی دما ایستگاه: میانگین نوسانات سه 7جدول 
 هرمزگان استان 1395-96برداری خیار دریایی در فصول مختلف سال مونهن

1396تابستان 1396ربها  1395زمستان  3951زپایی     

63/1±1/24 a 06/2±88/22 b 43/2±1/18 c 57/1±9/22 b دما 

1ایستگاه    
69/0±1/8 a 12/0±9/7 b 8/0±8/7 b 73/0±1/8 a pH 

0/0±00073/0 a 0/0±00070/0 ab 0/0±00068/0 b 0/0±00073/0 a  کلروفیلa 

 عمق 4 3 7 7

63/1±1/26 a 06/2±11/23 b 43/1±7/18 c 5/1±9/22 b دما 

2ایستگاه   
29/0±1/8 a 52/0±1/8 a 79/0±9/7 b 33/0±1/8 a pH 

0/0±00083/0 a 0/0±0008/0 ab 0/0±00077/0 b 0/0±0008/0 ab  کلروفیلa 

 عمق 5 4 8 7

63/1±3/25 a 06/1±08/22 b 53/1±2/19 c 57/1±9/23 b دما 

3ایستگاه   
55/0±1/8 a 72/0±1/8 a 9/0±8/7 b 61/0±1/8 a pH 

0/0±0008/0 a 0/0±00075/0 b 0/0±00074/0 b 0/0±00079/0 ab  کلروفیلa 

 عمق 6 4 5 5

69/0±1/8 a 12/0±9/7 b 8/0±8/7 b 73/0±1/8 a دما  

51/0±1/8 a 45/0±9/7 b 32/0±8/7 b 56/0±1/8 a  میانگینpH  

0.0±00054/0 b 0.0±0003/0 c 0.0±00073/0 a 0/0±00077/0 a  کلروفیلa  

  عمق 4 4 6 6

 ( دارند.>05/0P)ف با حروف متفاوت با هم اختالف آماری اعداد در هر ردی

در  شود میزان دمای آبمشاهده می 7طور که در جدول همان        

تر فصول بیشنسبت به سایر پاییز در فصل  aکلروفیل و میزان  تابستان

توجه رسد با نظر میدار است. بهالف معنیو با اخت

از ترکیب غذایی، علت باال بودن میزان  پذیری میزان پروتئینبه تاثیر

 موجودتابستان به طبع دمای مناسب جهت رشد این  فصل درپروتئین 

 خواهد بود. 
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  بحث  

گرمسیری  مناطق هایآب در که خارپوستان شاخه از دریایی خیارهای       

ش ایی نقدری خیارهای .(2007و همکاران،  Mamelona) شوندیافت می

ها با کنند. آنوان موجودات باز گردانند مواد ایفا میعنمهمی را به

ای خاص و استفاده از رسوبات و جانوران خواری و رفتار تغذیهپوده

، Theel) دارند زیستغذا نقش مهمی در پایداری محیط عنوانهب بنتیک

ریزی ها جانورانی هستند که در زمان تولیدمثل و تخماین .(1882

ها ه و جذب غذا و محتویات لوله گوارش در ایندارای تغذیه فعال بود

توسط محققین زیادی گزارش شده است. در تحقیق حاضر سعی شده 

برداری در فصول مختلف رژیم غذایی و فصل تغذیه است طی نمونه

بررسی قرار گیرد. بررسی  ث ومورد بح S. herrmanniفعال گونه 

ارش از معده و روده دهد که لوله گودستگاه گوارش این گونه نشان می

گر این است که این جانور با وجود تشکیل شده است، طول روده نشان

تری برای خوردن گیاهان از خود ایل بیشچیزخوار بودن ولی تمهمه

از محتویات  زیادی خیلی مقدار دلیل بسترزی بودن آن،دهد، بهمی نشان

که این گونه  دهد. نوع بستر شنیمی روده را شن و گل و الی تشکیل 

زه در ریبرای زیست انتخاب نموده است نیز باعث افزایش شن و سنگ

گردد. خیارهای دریایی براساس عادات محتویات لوله گوارش آن می

خوار بوده و شوند: گروه اول پالنکتونای به دو گروه تقسیم میتغذیه

سلولی، میکروسکوپی و جانوران کوچکی را که در آب های تکجلبک

خوار هستند دهند. گروه دوم رسوبناور هستند مورد تغذیه قرار میش

کشند ود میدرون روده خزده و گل را بهو این نوع خیارها در بستر نقب

کنند )رشیدی رو چندین تن رسوبات را هر ساله زیرو رو میاین و از

دریایی در ر(. طبق گزارش سایر محققین اندازه خیا1396و همکاران، 

. (Massin ،1996) جذب ذرات شن و گل و الی هیچ نقشی ندارد هانداز

 های برداشتنسبت به کل نمونه درصد 11/34 خالی فراوانی معده درصد

 Euzenنظریه  طبق باشد.می گونه نسبی این شده دلیل بر پرخور بودن

دریای باشد پس خیار CV>0<40بین   CVکه اگر میزان( 1987)

با توجه به بسترزی بودن، از مواد آلی موجود  است. پرخور نسبتاًگونه 

طور فعال تواند بهدر رسوبات به راحتی به غذا دسترسی داشته و می

تغذیه نماید. ولی یکی از مواردی که روی تغذیه این موجود سهم 

باشد. تغییرات فصلی مثل میدارد تغییرات فصلی و دوره تولید سزاییهب

یی در دسترس برای کلیه موجودات شود که میزان مواد غذاباعث می

این  ،ایی در فصول متفاوت یکسان نباشدیارهای دریدریایی از جمله خ

گردد میزان دسترسی به غذا برای هر آبزی یکسان نبوده امر باعث می

. (Massin ،1996) گردد در میزان محتویات لوله گوارش ایجاد تغییری و

ترین دست آمد که بیشهب 89/65 نیز برابر (FI)شاخص پر بودن معده 

FI  ترین مربوط به درصد و کم 100برابر با فصل تابستان مربوط به

شاخص تهی بودن روده نیز تا درصد بود.  23/80برابر با  فصل پاییز

حدی با شاخص شدت تغذیه هماهنگی دارد. این گونه در بهار و 

 ار کم است.پرخور است اما در پاییز میزان تغذیه بسی تابستان نسبتاً

( 1393دریایی شنی )رضوانی و محمدزاده، این مشاهدات با نتایج خیار

( نشان از 1396اران، )رشیدی و همک  Stichopus herrmanniو گونه

کلی طورباشد. بهریزی میپرخوری خیارهای دریایی در فصول تخم

مقدار است که با شاخص  ترینکم بودن روده در پاییز دارای تهی شاخص

ترین مقدار است هماهنگی دت تغذیه در همین فصل که دارای بیشش

( 1388چنین که در پاییز نیز که با نتایج قبادیان و همکاران )دارد. هم

ریزی است شاخص تهی بودن روده به حداکثر که دوره بعد از تخم

در   RLGمیزان خود در مقایسه با سایر فصول رسیده است. میزان

کرد که  بیانAL Hossani (1949 ) برآورد گردید. 2/2گونه مورد نظر 

تر خوار و اگر بیشباشد، ماهی گوشت 1تر از اگر کوچک  RLGمیزان

 باشد و اندازه متوسط نشانه می خواریگیاه به متمایلاز یک باشد، 

 AL Hossaniه اساس نظریخواری خیار دریایی است، که برچیزهمه

 شود.خوار محسوب میچیزهگونه مورد نظر جزء آبزیان هم (1949)

دست آمده از بررسی محتویات روده حاکی از این است که نتایج به

ها و کفزیان جانوری ها، جلبکبخش دیاتومه جانور از سه زنده این غذای

حاکی از وجود میزان  چنین مشاهدات کیفیتشکیل شده است. هم

ترجیح غذایی در این مطالعه  گیاهی در روده است. هایدتریتوس زیادی

ترتیب شن، گل و الی، فرامینیفرا، که به گردید هرنوع غذا مشخص برای

  ها،جلبک ها،خرچنگپوسته ها،ایکفهدو ها،دیاتومه پایان،شکم

 ، رسوبات آلی، نماتودها و فلس بود.پوداآمفی

 61/16درصد(، گل و الی )01/16نشان داد که شن )  FPمیزان       

درصد(،  22/14) پایانشکم درصد(، 33/14فرا )درصد(، فرامینی

درصد(،  34/6ها )ایدرصد غذای اصلی و دوکفه 00/15ها با دیاتومه

پودها درصد(، آمفی 30/4ها )درصد(، جلبک 03/4پوسته خرچنگ )

درصد غذای فرعی و نماتودها  02/2درصد( و رسوبات آلی با  80/2)

ای تصادفی شناخته شدند. درصد غذ 71/0و  8/0ترتیب با و فلس به

Dar  سایت  3رژیم غذایی خیارهای دریایی در  (2006)و همکاران

ترین درصد عمق دریای سرخ به نتیجه رسیدند که بیشهای کمآب

ریزه مواد غذایی روده در خیارهای دریایی منطقه مربوط به شن، سنگ

و  Tolonهای متفاوت متغیر است. باشد که در ماهو گل و الی می

( در تحقیق خود اعالم نمودند خیارهای دریایی در 2015همکاران )

ریزه دارای هدف هستند زیرا با توجه به حضور سنگ شن و انتخاب اندازه

بدن نموده و از آن  الزم را وارد روش مواد غذایی میکروفیتو بنتوز با این

مشخص  الم شده در این تحقیقعنمایند بنابراین طبق نتایج امی تغذیه

ها و گل ریزهسنگمحتویات روده میزان شن و  شود که چرا در بینمی

 ترین مقدار را دارند.و الی بیش
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Bonham       وHeld  (1961)  در بررسی انجام گرفته در جزایر مارشال

نیز به نتایج  Holothuria leucospilotaآمریکا در مورد تغذیه گونه 

ها و ریزهها، سنگمرحله اول از شن گونه در ند ایناین پروژه رسیده بود

نماید یعنی غذای ترجیحی این گونه گل و الی کف بستر تغذیه می

زاده در بهترین شرایط شن و گل و الی است. رضوانی و محمدی

اعالم   Holothuria scabraبا بررسی رژیم غذایی گونه شنی( 1393)

ه از شن و گل و الی تشکیل شده نمودند که قسمت اعظم محتوی رود

رف شده توسط ذایی مصاساس مطالعات انجام شده، مواد غبود. بر

مواد  -1شوند که شامل: خیارهای دریایی به سه دسته تقسیم می

ته، ده پوسمانیرجانی، باقهای مردهشن و گل والی، خغیرآلی )

آلی کفزیان و رهای غیماندههای مرجانی، فرامینفراها و باقیجلبک

ها، های دریایی، جلبکلی )علفآمانده مواد باقی -2ها(، سیلیکات

زنده کوچک )باکتری،  جانوران -3جانوران مرده و یا در حال تجزیه( 

، Moriarty؛ Massin ،1982) ها هستندزوآ و سیانوفیسهدیاتومه، پروتو

کوچک جانوری زیان کف توانحاضر می توجه به نتیجه مطالعه با .(1982

برای فرامینیفرا  FPبندی اضافه کرد. از طرفی گرچه را نیز به این دسته

دهد اما فراوانی پایان را در زمره غذای اصلی این گونه قرار میو شکم

ها ناچیز است. بنابراین ها و جلبکاین جانداران در مقایسه با دیاتومه

زیان جانوری که کفرود دست آمده احتمال میبا توجه به نتایج به

ها( در رژیم غذایی ایکفهپایان و دو)شامل فرامینیفرا، نماتودها، شکم

ها ها و جلبکتری نسبت به دیاتومهمراتب کماین گونه از اهمیت به

 برخوردار باشند.

زیان جانوری کف در مطالعات مشابه بیان شده است که عموماً       

شوند و بنابراین ن آلی را شامل می% کرب 1در رسوبات مرجانی تنها 

این  چنین درکنند. همنمی ءنقش مهمی را در تغذیه این جانوران ایفا

زیان جانوری طعمه اصلی خیارهای مطالعه بیان شده است که کف

اند و ای درکنار هم قرار گرفتهدریایی نبوده و روی یک سطح تغذیه

 ا یکدیگر در رقابت هستندها بویژه باکتریبرای سایر منابع غذایی به

(Uthicke، 1999). در جانوری زیانکف فراوانی در فصلی تغییرات 

ترین که در تابستان بیشطوریهمشخص بود ب محتویات روده کامالً

 رسد فروانی این موجودات در تابستان نظر میهفراوانی را داشت. ب

ن در روده اورمثل باعث تغییرات قابل توجه این جاندلیل فصل تولیدهب

ها در تمامی فصول سال در فراوانی باالی دیاتومه خیار دریایی باشد.

محتویات روده حاکی از این است که این گروه منبع غذایی خوبی 

که گزارشات بسیار زیادی از سایر وریطهبرای این جانوران هستند. ب

(، 1396ها سبز آبی )رشیدی و همکاران، محققین در مصرف جلبک

 Abها )(، دیاتومه1393، های سبز و قرمز )رضوانی و محمدزادهجلبک

Halim ،2014 )ها )خصوص فیتوپالنکتونهب هامیکروارگانیسمGao   و

فصول  تمامی در هادیاتومه باشد.می (2014 همکاران،

شدند که وفور دیده میسال در محتویات روده خیار دریای سیاه به

. در فصول دز این منبع غذایی بوگر مصرف باالی این جانور انشان

ها در محتویات روده، نشان از زمستان، بهار و تابستان حضور دیاتومه

چنین دارد. هم دریایی خیارهای ها در رژیم غذاییاهمیت این ریزجلبک

ها از منابع غذایی رسد دیاتومهنظر میهختلف بمبا توجه به مطالعات 

، Uthicke؛ Ab Halim ،2014) روندمی شماربه دریایی خیارهای در مهم

1999).Tolon  های بنتیک ( اعالم کردند دیاتومه2015همکاران ) و

 وفور مشاهده شده است.هب Holothuria tubulosaدر محتویات روده 

طور عام محتوی درصد باالیی از رطوبت هستند و خیاران دریایی به

تری نسبت به ممعموالً از جهت پروتئین، درصد محتوایی بسیار ک

های ترکیبات تقریبی در پوستان دریایی دارند. دادهها و سختماهی

درصد رطوبت،  82-6/92دریایی شامل شیرین خیارهای آبگونهمورد 

درصد وزن خشک(،  11-58درصد وزن تر پروتئین )معادل  13-5/2

درصد وزن خاکستر )معادل  5/1-4/3درصد وزن چربی،  9/0-1/0

 باشندمی کربوهیدرات د وزندرص 0-2/2ک( و خشد وزن درص 30-15

(Chen ،2004) در ترکیه دریای اژه سه گونه خیار دریایی از نظر .

ترکیبات تقریبی مورد آنالیز قرار گرفت. نتایج نشان داد که میزان 

درصد  88/7-82/8درصد، پروتئین بین  24/81-24/85رطوبت بین 

درصد  وزن خشک و محتوای  09/0-18/0وزن خشک، چربی  بین 

و  Aydin) باشددرصد وزن خشک می 13/5-85/7خاکستر بین 

روی ترکیبات  بر تحقیقی در (2010) و همکاران Wen .(2011همکاران، 

دریایی دریافتند که محتوای پروتئین های خیارغذایی و شیمیایی گونه

ها درصد و میزان چربی آن 64تا  40محدوده  در وزن خشک در هاآن

ها درصد نوسان نشان داد. در این گونه 9/1تا  3/0بسیار کم و بین 

درصد نوسان نشان داد.  6/39تا  4/15باال و بین  میزان خاکستر نسبتاً

خشک  (، خیار دریایی کامال2011ً)ن و همکارا Chenبر اساس گزارش 

 ای یاهل لولشکهته که بداشتواند پروتئین درصد می 83شده حتی تا 

های غذایی فروخته شود. در تواند در بازار مکملده میوله شکپس

گلیسین، لیزین، خصوص بههای آمینه ضروری اسیدها آنپروتئین 

راحتی قابلیت باالیی وجود دارند که به نترئونین و والین در میزا

ای های گیاهی، از نظر تغذیهمقایسه با پروتئین پذیری داشته و درهضم

و  Changاساس مطالعه رب. (Omran ،2013) دنرباالیی دارسطح بسیا

(، ترکیبات تقریبی خیار دریایی مورد مطالعه شامل 1989)ن همکارا

درصد  1/0-9/1 خام، پروتئین درصد 5/2-8/13 رطوبت، درصد 6/92-82

 15/81بین میزان رطوبت . باشددرصد خاکستر می 5/1-3/4چربی و 

وزن تر یا  رصدد 10-15ن در دامنه رصد، محتوای پروتئید 86/86تا 

 12/0-29/0، میزان چربی بین درصد وزن خشک 50تا  40حدود 

رصد نوسان نشان د 08/2-3رصد و محتوای خاکستر در محدوده د

یمیایی شچند مطالعات چندانی در خصوص ترکیبات تقریبی یا هر داد.
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 بر این پروژه خیاران دریایی جهان انجام نشده ولی نتایج حاصل از

در دامنه ترکیبات تقریبی سایر استان هرمزگان  S.herrmanniروی 

 Stichopus japonicus, Apostichopusهای خیار دریایی چون: گونه

japonicus, Parastichopus californicus, Holothuria tremula, 

Holothuria scabra و   Cucumaria frondosaو Isostichopus sp.  
 .(2007و همکاران،  Zhong ؛2010و همکاران،  Liu) شتندقرار دا

Vergara و Rodriguez (2016،) های مختلف سال ترکیبات در ماه

را مقایسه آماری  Isostichopusای از جنس تقریبی خیار دریایی گونه

داری در محتوای اختالفات معنی مختلف هایدر ماه گرفت نمود و نتیجه

می شود. میزان   ن خیار مشاهدهپروتئین، چربی و خاکستر ایترکیبات 

ماده خشک  )از درصد 07/0-35/0درصد،  74/2-63/6 ماده تر پروتئین

درصد  خاکستر و  16/3-81/3درصد( چربی ماده تر،  03/45-14/22

های آزمایش شده کل نمونه میانگین درصد 74/83-92/86رطوبت 

ار دریایی پروتئین، چربی و  خاکستر این خی  باشد. دامنه تغییراتمی

  12/3در فصول مختلف سال: در زمستان دامنه تغییرات پروتئین بین 

کستر بین درصد، خا 07/0-13/0درصد، تغییرات چربی بین  96/2و 

درصد، در بهار  74/83-78/85بین  درصد و رطوبت 22/3-77/3

درصد،  07/0-35/0درصد و چربی بین  74/2-17/6پروتئین بین 

درصد،  10/84-56/86درصد و رطوبت بین  16/3-44/3خاکستر بین 

 10/0-24/0درصد، چربی بین 34/5-63/6در تابستان پروتئین بین 

 96/83-92/86بین درصد و رطوبت  26/3-81/3درصد، خاکستر بین 

 07/0-14/0 بین چربی درصد، 64/4-34/3بین  پروتئین پاییز در و درصد

 44/84-44/86 درصد و رطوبت بین 51/3-57/3درصد، خاکستر بین 

دادند. مجموعه اطالعات موجود نشان دار نشان درصد  نوسان معنی

ای و تفاوت زمانی تغییراتی درآنالیز حسب تفاوت منطقهدهد که برمی

وجود داشته  باشد  توانددار میطور معنیبه دریاییتقریی خیار ترکیبات

اه گوارش روش باشند. آنالیز دستگحاضر میکه موید اطالعات  پروژه 

 کهای غذایی و موادی که یسی فعالیترای است که برای برگسترده

کند توسعه یافته است. در این عنوان غذا استفاده میهجانور از آن ب

 ترین منبع تغذیه خیاردریاییمطالعه نشان داده شد که مهم

Stichopus herrmanni پایان بعد از شن و گل والی، فرامینیفرا، شکم

خوار چیزها هستند، اگرچه خیارهای دریایی جانورانی همهمهو دیاتو

خواری تر از گوشتخواری بیشها به گیاههستند، اما احتماالً تمایل آن

 تر از فراوانیشروده بی ویاتدر محت اهانگی روهاست، چون فراوانی گ

چنین شاخص طول نسبی روده که در تمام فصول هم . جانوران است

بوده است حاکی از پرخور بودن این جانور است. براساس بیش از یک 

ای این جانور در فصول سال متغیر مطالعه انجام گرفته فعالیت تغذیه

رسد رابطه مستقیمی با تغییرات مراحل مختلف نظر میاست که به

ریزی رشد و نمو گنادها و تخم در زمان کهطوریهباشد، بآن می زیستی

در مرحله استراحت که  کامالً مشهود بوده وپرخوری نسبی این جانور 

تر از سه فصل دیگر باشد تقریباً محتویات روده کممصادف با پاییز می

مورد حاضر ارزش غذایی گونه خیار دریایی ه اساس مطالعبرباشد. می

فصل تابستان، باالترین طی  پروتئین باالترین هرمزگان، در استان مطالعه

ترین میزان خاکستر طی فصل تابستان چربی طی فصل زمستان، بیش

رسد این نظر میهترین رطوبت را در فصل  پاییز نشان داد. بو بیش

چربی و غنی از پروتئین  ریایی با توجه به ترکیبات غذایی کمدخیار

 تواند در سبد غذایی انسانی نقش مهمی را بازی نمایند. می

 

 دانیقدر و تشکر

شیالتی کشور به جهت تامین منابع از موسسه تحقیقات علوم        

خصوص در مالی این پروژه و از همه همکارانی که در اجرای آن به

ویژه آقای دکتر تیمور اند بهبرداری زحمت  زیادی کشیدههنگام نمونه

ها دکتر ملیکا ناظمی و مهندس رکسانا فالحی کمال راد و خانمامینی

 تقدیر و تشکر را دارد.

 

 منابع
 بررسی رژیم .1396 ،رنجبر، م.. و شریف؛ کامرانی، ارشیدی، ف. .1

های با استفاده از شاخص S. herrmanniدریایی گونه غذایی خیار

شرقی جزیره قشم. مجله های مرجانی جنوبتغذیه در آبسنگ

 .41تا  35، صفحات 29، شماره 8شناسی. سال اقیانوس

ار دریایی رژیم غذایی خی .1393رضوانی، ف. و محمدزاده، ف.،  .2

شنی در سواحل شمالی جزیره قشم، خلیج فارس. مجله آبزیان و 

 .50 تا 45، صفحات 5، شماره 19سال  .شیالت

بررسی بیولوژی تولیدمثل خیار دریایی گونه  .1388قبادیان، ف.،  .3

H. leucospilota  نامه کارشناسی در منطقه بستانه هرمزگان. پایان

 خرمشهر.  دانشگاه علوم و فنون دریایی ،ارشد

4. Afkhami, M.; Ehsanpour, M.; Khazaali, A.; Kamrani, E.; 

Mokhlesi, A. and Darvish Bastami, K., 2012. Sea cucumber 

fisheries of Qeshm Island, Persian Gulf. SPC Beche-de-mer 

Information Bulletin. Vol. 32, pp: 60–61. 

5. Al-Hussain, A.H., 1949. On the functional morphology on 

the alimentary track of some fishes in relation to difference in 

there feeding habits. Quarterly Journal of Microscopical 

Science. Vol. 9, No. 7, pp: 190-240. 

6. AOAC. 2000. Association of Official Analytical  

Chemists. 17th Edn, AOAC, Washington, DC. pp: 21-447.  

7. Aydin, M.; Sevgili, H.; Tufan, B.; Emre, Y. and Köse,  

S., 2011. Proximate composition and fatty acid profile of 

three different fresh and dried commercial sea cucumbers 



 1399 بهار، 1، شماره وازدهمدسال                                                                   پژوهشی محیط زیست جانوری    فصلنامه علمی 
 

383 
 

from Turkey. International Journal of Food Science and 

Technology. Vol. 46, pp: 500-508.  

8. Biswas, S.P., 1993.  Manual of methods in fish biology. 

South Asia publishers, New Delhi, India. 157 p.  

9. Bonham, K. and Held, E., 1961. Ecological observations on 

the sea cucumbers Holothuria atra and H. leucospilota at 

Rongelap Atoll, Marshall Islands. Pacific Science. Vol. 17, 

pp: 305-314. 

10. Bruckner, A.W.; Johnson, K.A. and Field, J.D., 2003. 

Conservation Strategies for a sea cucumber: Can a CITES 

Apendix II. Listing Promote Sustainable International Trade?  

SPC Bech-De-Mer Information Bulletin. Vol. 18, pp: 24-32. 

11. Castro, P. and Huber, M.E., 2008. Marine biology.3th ed. 

Philadelphia: McGraw-Hill. 444 p. 

12. Chang-Lee, M.V.; Price, R.J. and Lampila, L.E., 1989. 

Proximate composition of some sea cucumbers. Journal of 

Food Science. Vol. 54, pp: 567-572.  

13. Chen, J., 2004. Present status and prospects of sea cucumber 

industry in China. In: Lovatelli, A.; Conand, C.; Purcell, 

S.W.; Uthicke, S.; Hamel, J.F. and Mercier, A., (Eds.), 

Advance in Sea Cucumber Aquaculture and Management. 

FAO Fisheries Technical Paper 463. FAO, Rome. pp: 25-38. 

14. Chen, S.; Xue, C.; Yin, L.; Tang, Q.; Yu, G. and Chai,  

W., 2011. Comparison of structures and anticoagulant 

activities of fucosylated chondroitin sulfates from different 

sea cucumbers. Carbohydr. Polym. Vol. 83, pp: 688-696. 

15. Euzen, O., 1987.  Food habits and diet composition of some 

fish of Kuwait. Kuwait Bulletin of Marine Science. Vol. 9, 

pp: 65-85. 

16. Fuerte, F.O.L.; Beltrones, D.A.S. and Navarro, N., 2009.  

L6 Benthic diatoms associated with mangrove environments 

in the northwest region of México. 206 p. 

17. Gao, L.; Hu, J.; Zhang, X.; Ma, R.; Gao, J.; Li, S.; Zhao, 

M.; Miao, Z. and Chai, T., 2014. Dissemination of ESBL 

producing Escherichia coli of chicken origin to the Nearby 

River water. Journal of Mol. Microbiol. Biotechnol. Vol. 24,  

pp: 279-285. 

18. Halim, A.b., 2014. Preliminary Genetic analysis on sea 

cucumber from Sampadi Island. Sarawak, Universiti 

Malaysia Sarawak. 38 p. 

19. Hyslop, E.J., 1980. Stomach contents analysis. A review of 

methods and their application. Journal Fish Biology. Vol. 17, 

pp: 411-429.  

20. James, D.B., 2001. Twenty sea cucumbers from seas around 

India. Naga, the ICLARM Quarterly. Vol. 24, No. 1-2,  

pp: 4-8. 

21. James, D.B., 2001. Twenty sea cucumbers from seas around 

India. Naga, Vol. 24, No. 1-2, pp: 4-7.  

22. Mamelona, J.; Pelletier, E.; GirardLalancette, K.; 

Legault, J.; Karboune, S. and Kermasha, S., 2007. 

Quantiication of phenolic contents and antioxidant capacity 

of Atlantic sea cucumber, Cucumaria frondosa. Food 

Chemistry. Vol. 104. pp: 7-104. 

23. Massin, C., 1996. The holothurians of Easter Island. Bulletin 

de l’Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique, 

Biologie. Vol. 66, pp: 152-178. 

24. Massin, C., 1982. Effects of feeding on the environment: 

Holothuroidea. In: Jangoux M. and Lawrence J.M., (Eds). 

Echinoderm nutrition. Rotterdam: A.A. Balkema.  

pp: 493-496. 

25. Moriarty, D.J.W., 1982. Feeding of Holothuria atra and 

Stichopus chloronotus on bacteria, organic carbon and 

organic nitrogen in sediments of the Great Barrier Reef. 

Australia Journal Marine Freshwater Reaserch. Vol. 33,  

pp: 255-263. 

26. Omran, N.E., 2013. Seacucumber of Africa. African journal 

of Biotechnology. Vol. 12, No. 35, pp: 5466-5472.  

27. Pawson, L., 2007. Phylam Echinodermata. Zootaxa.  

Vol. 1668, pp: 749-764. 

28. Pechenik, J.A., 2005. Biology of the Invertebrates. Fifth 

Edition. Mc-Graw-Hill. New York, USA. 590 p. 

29. Purcell, S.W.; Samyn, Y. and Conand, Ch., 2012. 

Commercially important sea cucumbers of the world. Food 

and agriculture organization of the United Nations. FAO 

Species Catalogue for Fishery Purposes, No. 6. FIR/CAT. 

Vol. 6, 182 p. 

30. Salarzadeh, A.; Afkhami, M.; Ehsanpour, M.; Mehvari, 

A. and Bastami, K.D., 2013. Identification of sea cucumber 

species around Hengam Island (Persian Gulf, Iran). Marine 

Biodiversity Records. 6 p. 

31. Smirnov, A.V.; Gebruk, A.V.; Galkin, S.V. and Shank,  

T., 2000. New species of holothurian (Echinodermata: 

Holothuroidea) from hydrothermal vent habitats. Journal of 

the Marine Biological Association of the United 

Kingdom. Vol. 80, No. 2, pp: 321-328. 

32. Richmond, A., 2008. Handbook of microalgal culture: 

biotechnology and applied phycology. New York: John 

Wiley & Sons. 588 p.  

33. Taboada, M.C.; Gonzalez, M. and Rodriguez, E., 2000. 

Value and effects on digestie enzymes and serum lipids of the 

marine invertebrate Holothuria forskali. Nutr Res. Vol. 23, 

pp: 1661-1670. 

34. Taylor, J.C.; Harding, W.R. and Archibald,  

C.G.M., 2007. An illustrated guide to some common diatom 

species from South Africa. WRC report TT 282/07. Water 

Research Commission, Pretoria, South Africa. 225 p.  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ma%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25277838
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Gao%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25277838
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Li%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25277838
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Zhao%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25277838
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Zhao%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25277838
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Miao%20Z%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25277838
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Chai%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25277838


  ....هایآب محدوده در Stichopus herrmanni گونه دریایی خیار الشه غذایی ترکیبات و رژیم بررسیدادگر و همکاران                           

384 
 

35. Tolon, M.T.; Emiroglu, D.; Gunay, D. and Ozgul, 

A., 2015. Sea cucumber (Holothuria tubulosa Gmelin, 1790) 

culture under marine fish net cages for potential use in 

integrated multi-trophic aquaculture (IM TA). Indian Journal 

of Geo Marine Sciences. Vol. 46, pp: 749-756. 

36. Uthicke, S., 1999. Sediment bioturbation and impact of 

feeding activity of Holothuria (Halodeima) atra and Stichopus 

chloronotus, two sediment feeding holothurians, at Lizard 

Island, GBR. Buletin of Marine Science. Vol. 64,  

pp: 129-141. 

37. Vergara, W. and Rodríguez, A., 2016. Nutritional 

composition of sea cucumber Isostichopus sp. Natural 

Resources. Vol. 7, pp: 130-137.  

38. Wen, J.; Hu, C. and Fan, S., 2010. Chemical composition 

and nutritional quality of sea cucumbers. J. Sci. Food Agric. 

Vol. 90, pp: 2469-2474. 

39. Zacharia, P.U.; Abdurahiman, K.P. and Mohamed,  

K., 2004. Methods of stomach content analysis of fishes. 

Winter School on Towards Ecosystem Based Management 

of Marine Fisheries Building Mass Balance Trophic and 

Simulation Models. pp: 148-158. 

40. Zhong, Y.; Ahmad Khan, M. and Shahidi, F., 2007. 

Compositional characteristics and antioxidant properties of 

fresh and processed sea cucumber (Cucumaria frondosa). 

J. Agric. Food Chem. Vol. 55, pp: 1188-1192. 
 

 


