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کلمات کلیدی ،Clypeaster humilis :خارتنان ،هندورابی ،خلیج فارس
شاخه خارپوستان تقریباً شامل  0777گونه زنده و 00777
گونه فسیل میباشند که قلمرو آنها کامالً دریایی است و شاید
تنها وجهی که در گروههای خارپوستان ،چه در گونههای فسیل
و چه زنده تاکنون تغییر نکرده است و در طول تاریخ ثابت مانده
است زندگی دریازی آنهاست .اسکلت بدنی آنها عموماً کربنات
کلسیم و به شکل کلسیت (سنگ آهک بلوری) میباشد .پنج
رده در شاخه خارپوستان به رسمیت شناخته میشودAsteroidea :
(ستارهسانان)( Echinoidea ،خارتنان)Ophiuroidea ،
(مارسانان)( Holothuroidea ،خیارهای دریایی) و Crinoidea
(الله وشان) البته رده ششم  Concentricycloideaتا  10سال
قبل وجود داشت ( Bakerو همکاران )0891 ،که امروزه بهعنوان
یکی از گروههای رده ستارهسانان شناخته میشود .تا به امروز
حدود  977گونه خارتن زنده و فسیل «توتیاهای دریایی،
دالرهای شنی ،توتیاهای قلبی» گزارش شده است که
* پست الکتوونیکی نویسن ه مسئولafshin_nateghi@yahoo.com :

مطالعات متفاوتی چون تولیدمثل ،زیستشناسی و تکامل در
مورد آنها صورت پذیرفته است .خارتنان همچنین دارای
اهمیت تجاری نیز هستند Yokota ،و همکاران ()1771
زیستشناسی و آبزیپروری توتیاهای دریایی و Lawrence
( 1770و  )1771زیستشناسی ،بومشناسی و آبزیپروری
توتیاهای دریایی خوراکی را در سرتاسر جهان مورد مطالعه قرار
دادند .خارتنان فسیل با فرمهای منظم دارای خصوصیاتی از
جمله تقارنهای شعاعی ،بدن کروی و خارهای بلند غیرمعمول و
خارتنان فسیل با فرمهای نامنظم دارای خصوصیاتی از جمله
تقارنهای دوطرفه و شامل دالرهای شنی و توتیاهای قلبی
هستند )0891( Smith .خارتنان را در  1زیررده و  01راسته
ردهبندی کرد که پس از آن  Littlewoodو )0881( Smith
اندکی آن را اصالح نمودند .زیررده Cidaroidea Claus, 1880
شامل راسته  Cidaroida Claus, 1880میباشد و زیررده
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 Euechinoidea Bronn, 1860شامل راسته های
 ،Echinothurioida Claus, 1880راسته Diadematoida
 ،Duncan, 1889راسته ،Pedinoida Mortensen, 1939
راسته  ،Calycina Gregory, 1900راسته Arbacioida
 ،Gregory, 1900راسته Phymosomatoida Mortensen,
 ،1904راسته  ،Temnopleuroida Mortensen, 1941راسته
 ،Echinoida Claus, 1876راسته Cassiduloida Claus,
 ،1880راسته  Clypeasteroida Agassiz, 1872و راسته
 Spatangoida Claus, 1876میباشد .تمام راستههای باال به-
جز  0راسته آخر ،خارتنان منظمند و  0راسته آخر شامل
خارتنان نامنظم میباشند.
پژوهشگران برای شناسایی این رده از اطالعات ریختشناسی
(ظاهر تست ،خارها ،ساختار دندانها ،پدیسالریا و ساختار الروها)
و همچنین توالیهای ملکولی استفاده میکنند که برخی از این

مطالعات فراگیر توسط  0891 ،0890( Smithو ،)0899
 Smithو  Smith ،)0898( Wrightو همکاران (،)0881
 Littlewoodو Stockley ،)1770( Lee ،)0881( Smithو
همکاران ( Smith ،)1771و همکاران ( )1771و Smith
( )1770انجام شده است .با توجه تحقیقات جهانی و نیز تنوع
باالی زیستی و وجود گونههای متعدد آبزیان در خلیج فارس،
مطالعات بیشتر برای شناسایی و استخراج گونههای جدید ،به
جنبههای مجهول آن کمک شایانی میکند .در کل با توجه به
موارد باال؛ هدف شناسایی و معرفی گونههای جدید شاخه
خارپوستان در جزایر و مناطق شاخص خلیج فارس میباشد.
در این تحقیق ،نمونهبرداری در خرداد  0080در جنوبشرقی
جزیره هندورابی در مختصات  11درجه و  17دقیقه و9/71
ثانیه شمالی طول جغرافیایی و  10درجه و  08دقیقه و10/17
ثانیه شرقی عرض جغرافیایی صورت پذیرفت (شکل .)0

شکل  : 1محل نمونه برداری در جزیره هندورابی؛ خلیج فارس

طی غواصی صورت گرفته ،گونه حاضر در بسترهای نرم و
شنی -ماسهای منطقه زیرجزرمدی؛ عمق  07-01متری خلیج
فارس ،مشاهده شد .نمونه پس از تثبیت در الکل  %07به
آزمایشگاه زیستشناسی دریای دانشگاه علوم و تحقیقات تهران
انتقال یافت .عکسها با استفاده از فوتواستریومیکروسکوپ Lica
مدل  Ez40و دوربین پاناسونیک مدل  DMC-LC80تهیه شد
و از کلیدهای موجود خصوصاً  Clarkو همکاران ()0800
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و  )0819( Nisiyamanبرای شناسایی استفاده شد و به تایید
 Ashley Miskellyرسید .با بررسیهای منطقهای در آبهای
زیرجزرومدی جزیره هندورابی در خلیج فارس ،یک گونه دالر
شنی مشاهده شد که پس از مطالعات سیستماتیکی گونه مذکور
 Clypeaster humilisشناسایی شد (شکل  1تصویر سطح
دهانی و مقابل دهانی) .این گونه در عمق  07-01متری
بسترهای نرم منطقه شنی و ماسهای مشاهده شد.
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شکل  :2سطح پشتی ( Aboral endراست) و سطح شکمی ( Oral endچپ)

ردهبندی گونه شناسایی شده در جدول  0به نمایش در آمده
است .گونه دالرشنی موجود ،بیضوی و تقریباً گرد ،دارای تست
بزرگی است که  1روزنه تناسلی و گلبرگ ( )petaloidدر سطح
پشتی دارد ،سیستم راسی مرکزی مشاهده شده (شکل  )0و نیز

پریپروکت آن در کنارههای زیرین نمونه مشاهده شد (شکل
.)1

جدول  :1ردهبندی گونه شناسایی شده در آبهای جزیره هندورابی

تاکسون
شاخه
رده
زیررده
دون رده
باالراسته
راسته
زیرراسته
خانواده
جنس
گونه

نام علمی
Klein, 1734Echinodermata
Echinoidea Leske, 1778
Euechinoidea Bronn, 1860
Latreille, 1825Irregularia
Smith, 1981Neognathostomata
Clypeasteroida Agassiz, 1872
Agassiz, 1872Clypeasterina
Clypeasteridae Agassiz, 1835
Clypeaster Lamarck, 1801

humilis Leske, 1778
Clypeaster (Stolonoclypus) humilis

شکل  :3سیستم راسی ( )apical systemو منافذ دفعی

شکل  :4پریپروکت ()periproct

( )gonoporeو گلبرگها ()petaloid
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دهان در سطح شکمی و دارای دندانهای وارونه شده بوده و
غشای اطراف دهانی در این نمونه دیده نمیشود (شکل .)1

در این نمونه برآمدگی اینترآمبوالکرا در اطراف پری استوم
مشاهده نشد.

شکل  :5پری استوم ( )peristomeشامل دهان و دندانها در سطح دهانی

گلبرگهای مشاهده شده به نسبت سایز کل نمونه کوچکتر
بوده و اندازه تست بیشتر از  017میلیمتر میباشد که تمام
شواهد موجود با توجه به کلیدهای معتبر حاضر دال بر صحت
تایید گونه  Clypeaster humilisمیباشد که به تفصیل در
مورد ردهبندی آن در زیر توضیح داده میشود:
کلید شناسایی زیرراستههای ،Nisiyaman( Clypeasteroida
:)0819
( Auricle -0برجستگیهایی در داخل اسکلت) ترکیبی،
اینتررادیال در جایگاه 1 .......................................................................
َ -0اوریکولها مجزا ،رادیالها در جایگاه .گلبرگها ( ) petalsبا
ساختار ترکیبی و صفحات کاهش یافته (یا.)demi-
اینترآمبوالکرا ناپیوسته در نزدیک سطح دهانی ،در راس بهوسیله
یک جفت از صفحات خاتمه یافته Clypeasteroina ...................
 -1گلبرگها دارا یا بدون کاهش صفحات (یا.)demi-
اینترآمبوالکرا پیوسته در نزدیک سطح دهانی ،در راس بهوسیله
یک صفحه منفرد یا یکسری صفحه خاتمه یافتهLaganoina ....
َ -1بدون کاهش صفحات ( )demi-در گلبرگها .اینترآمبوالکرا
پیوسته یا ناپیوسته در نزدیک سطح دهانی ،در راس بهوسیله یک
جفت صفحه خاتمه یافته .معموالً وجود شیارهای آمبوالکرال
دهانی Scutelloina ...............................................................
کلید شناسایی خانوادههای ،Nisiyaman( Clypeasteroida
:)0819
 -0منافذ دفعی  1عدد ،شیارهای آمبوالکرال دهانی ساده،
بسیار ناچیز و کم تعداد ،گسترش پاهای لولهای ثانویه (منافذ
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آمبوالکرال) نامنظم در صفحات آمبوالکرال؛ فاقد مناطق
«( »combedمنافذی در وسط ردیفهای برجسته اسکلت).
( Tubercleمحل اتصال خار به تست) یک فرم ،در یکسری
منظم قرار نگرفتهاند ،در دو طرف دهانی و مقابل دهانی .غشای
اطراف دهانی ( buccal membranceیا)peristomial membrane
برهنهClypeasteridae .......................................................................
َ -0منافذ دفعی  1عدد ،شیارهای آمبوالکرال دهانی ساده ،بسیار
کافی و مشخص ،در ادامه سیستم راسی؛ پاهای لولهای ثانویه
خارج از تراکم سری مورب (مناطق  ،)combedمحدود به مناطق
آمبوالکرال .توبرکولهای تاحدی در یک سری مورب منظم قرار
گرفتهاند .غشای اطراف دهانی مسطحArachnoididae .....................
کلید شناسایی گونههای )0819 ،Nisiyaman( Clypeaster
(شکل :)1
 -0لبههای تست کلفتتر ،مختصری مناطق گلبرگها
ضخیمترC. reticulatus ....................................................................
َ -0قسمت مرکزی تست برجستهتر و حاشیههای مسطح،
گلبرگها کم و بیش بهطور واضح فشردهC. humilis ..................
گونه  Clypeaster humilisتحقیق حاضر ،با سایز  01سانتیمتر،
در بسترهای نرم و شنی -ماسهای منطقه زیرجزرمدی (07-01
متری) در جنوبشرقی جزیره هندورابی ،مشاهده شده است.
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شکل  :6تصویر جانبی از C. humilis (b :و C. reticulatus (a

()1225 a ،Clark

گونههای راسته  Clypeasteroidaدارای سایزهای متفاوتی
هستند برخی بسیار کوچک ( )Fibulariidaeو برخی بسیار
بزرگند ( .)Astriclypeidaeتست آنها معموالً مسطح و تخت
یا فشرده میباشد و معموالً بهخوبی توسعه یافتهاند ،اغلب توسط
اسکلت داخلی محکمی پشتیبانی میشوند و بهندرت این اسکلت
تحلیل میرود .آمبوالکرا وسیعتری نسبت به اینترآمبوالکرا در
نزدیکی سطح دهانیشان دارند .معموالً گلبرگها بهصورت
مشخص در نزدیک راس قرار دارند .گلبرگها معموالً دارا یا فاقد
نیم صفحهاند .فاقد  phyllodesنزدیک دهانی .دومین سری
پاهای لولهای کوچک ،اغلب در تعداد بسیار زیاد ،عمدتاً در
امتداد بین صفحات آمبوالکرال محدود میشوند یا حتی بیشتر
از صفحات بین آمبوالکرال گسترش مییابند .اینترآمبوالکرال
پیوسته یا ناپیوسته در سطح دهانی ،که در راس به یک (یا یک
سری صفحه منفرد) یا یک جفت صفحه ختم میشوند .سیستم
راسی معموالً در زیر قسمت مرکزی و گاهی نزدیک قسمت
انتهایی میباشد بهندرت سمت جلویی بوده ،دیسک از نوع مونوباسال
(دیسک راسی دارای پنج گلبرگ ولی دارای یک صفحه دفعی)
میباشد و دارای  1یا  1منفذ دفعی هستند ،بهطور استثنایی 1
عدد نیز مشاهده میشود .محل قرارگیری  periproctمتفاوت
است؛ در حاشیه باالیی لبه ،پایین لبه یا در سمت سطح دهانی
دیده میشود و هرگز در مجاورت سیستم راسی مشاهده نمیشوند.
 peristomeمعموالً مرکزی ،کوچک ،بدون شکافهای آبششی
یا آبششهای خارجی بوده ،اما آبششهای آمبوالکرال فقط در
قاعده تاج پاهای لولهای دیده میشوند .اندامهای جویدن
بهخوبی توسعه یافته ،اما بدون ( compassesقسمتی از فانوس
ارسطو) میباشند .فانوس خوابیده ،بسیار اصالح شده ،دندانها
وارونه شده( foramen magnum ،شکافی  vشکل بین یک
جفت  )hemipyramidsخیلی سطحی epiphyses ،و braces
کوچک (قسمتهایی از فانوس ارسطو) میباشند .هرمها معموالً
دارای برآمدگیهایی با لبههای جانبی هستندperignathic .
 girdleشامل فقط اوریکولها بوده ،جدا از آمبوالکرال و یا
چسبیده به صفحه اینترآمبوالکرال هستندradiole .ها ساده و
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کوچک بوده و معموالً دارای شکلهای مختلفی هستند .سریهای
عمودی نامنظم دیده میشوند .تمامی چهار شکل پدیسالریا در
آنها دیده میشوند اما پدیسالریای نوع  globiferousفقط در
زیرجنس  Fibulariellaدیده شده است .پدیسالریا عموماً
نامشخص (جزئی) ،در بیشتر فرمهای پیشرفته (بیشتر در
 Scutellidaeو  )Astriclypeidaeدوطرفه است .اسفرادیا
(بخشی از استاتوسیست) منفرد بوده و در خط میانی
آمبوالکرال ،نزدیک به پریاستوم قرار میگیرد و معموالً در
اسکلت آهکی کامالً پنهان میشود .بافت نرم آسیب دیده یا مرده
سبز رنگ میباشد ( .)0819c ،Mortensenدر ابتدا فرض بر
این بود که  Clypeasteroidaاز ( Holectypoidaجزء)Discoidiidae
مشتق شده است البته افرادی مانند  )0811( Durhamمخالف
این اشتقاق بودند .اگرچه  Durhamو )0810( Melville
اشتقاق  Clypeasteroidaاز  Holectypoidaرا بهصورت
فیلوژنی از باالراسته  Gnathostomataپیشنهاد دادند.
 ،)0819c( Mortensenدو زیرراسته  Clypeasterinaو
 Laganinaرا برای  Clypeasteroidaدر نظر گرفت و
 Durhamو )0810( Melville؛ چهار زیرراسته را به نامهای
 Scutellina ،Laganina ،Clypeasterinaو Rotulina
معرفی کردند .البته درنهایت  Durhamسه زیرراسته
 Laganina ،Clypeasterinaو  Scutellinaرا در راسته
 Clypeasteroidaقرار داد.
در زیرراسته  ،Clypeasterinaتست معموالً مسطح یا
راس در باال ،با حمایت کمپلکس داخلی میباشد .صفحات
گلبرگها بهصورت ترکیبی (یک نوع صفحه آمبوالکرا که دو یا
چند اجزا دارد) با اجزای اولیه متناوب و اجزای نیمصفحه،
گلبرگهای خارجی ساده هستند .اینترآمبوالکرا ناپیوسته در
نزدیک سطح دهانی ،در راس بهوسیله یک جفت از صفحات
خاتمه یافته است .سیستم راسی پنج وجهی یا ستاره مانند
دارند ،اینترآمبوالکرال راسی میباشد و منافذ دفعی  1یا  1عدد
میباشند .دارای مادرپوریت بزرگ با هیدروپورهای (سوراخهای
کوچکی در مادرپوریت) زیادی هستندauricle .های مجزا بوده
و رادیالها در جایگاه قرار گرفتهاند .پریپروکت زیرحاشیهای تا
باالی حاشیه میباشد .دارای رادیولهای کوچک و بیشمار مقابل
دهانی و دندانهدار ساده هستندکه به یک برآمدگی یا یک کیسه
غده پوستی ختم نمیشوند ( .)0811 ،Durhamدر این زیرراسته،
auricleهای هر آمبوالکرا نامشخصند اما بهخوبی از هم تفکیک
شدهاند .در زیر راستههای دیگر ( Laganoniaو )Scutelloina
auricleهای سمت راست یک آمبوالکروم با auricleهای سمت
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چپ کناری آن کم و بیش در صفحات آمبوالکرال قرار گرفتهاند
و کم و بیش روی یک قطعه کامل سوار شدهاند .این قرارگیری
auricleها از قابلیتهای بسیار قابل توجه است و افرادی مانند
 0817( Hawikinsو  )0810برای ریختشناسی Clypeasteroid
استفاده میکردند .اصالح ساختار آمبوالکرال بهوسیله گلبرگها،
شکل جدیدی از ردهبندی را برای سه گروه موجود درClypeasteroid
پایهگذاری کرد بهطوری که گلبرگهای Clypeasteroidرا به
مهمترین عامل در نظمدهی صفحات و اجزای نیمصفحه تبدیل
کرد .نظم و ترتیب قرارگیری صفحات اینترآمبوالکرال در دو
انتهای راسی و دهانی از معیارهای شناسایی در راسته
 Clypeasteroidaاست .محل اتصال آمبوالکرالهای نزدیک
به راس به صفحه دفعی ،معموالً دو صفحه کوچک پهلو به پهلو
هستند ،معموالً دو صفحه اینترآمبوالکرال بهصورت ستون کنار
هم ختم میشوند .درحالیکه در  Laganidaeو دیگر گروهها
یکی از این جفتها تا حدی از لحاظ اندازه بزرگتر و درنهایت
قسمت زیادی از فضای انتهای راسی آمبوالکرال را میگیرد .به
یک صفحه منفرد یا یک ستون منفرد از صفحات غیرمعمول
آمبوالکرام ختم میشوند .از جمله اینکه در انتهای دهانی
اینترآمبوالکرام  Clypeasteroidaیکسری تغییرات در طی
زمان و رشد دیده میشود .در ابتدای زندگی (Echinocyamus
و  )Fibulariaفرمهای صفحات از نوع  basicoronalاست و
پس از گذشت زمان ،قسمت خارجی سیستم راسی این صفحات
بهصورت ردیف  basicoronalتغییر کرده .پس از آن یک جفت
صفحات اینترآمبوالکرال دوم بزرگ (یا  )post-basicoronalبا
اندازه تقریباً برابر دیده میشود ،آنراcontinuous interambulacrum
نام گذاردند ( .)0819 ،Nisiyamanاز آنجاییکه بیشتر فرمهای
امروزی دارای  9آمبوالکرال یا صفحات آمبوالکرال که بزرگتر
از معمول میباشند دیده میشوند ،ستونهای اینترآمبوالکرال
 post-basicoronalمجزا از ردیف ،basicoronal
 discontinuous interambulacrumنامیده میشوند
( )0819 ،Nisiyamanو این در تشخیص گروهها از هم کامالً
تاثیرگذار است .زیرراسته  Clypeasteroinaبهخوبی از دیگر
گروهها جدا شده است .این شامل دو خانواده Clypeasteridae
 Agassiz, 1836و  Arachnoididae Duncan, 1889میباشد.
خانواده Clypeasteridae؛ دارای تست متوسط تا بزرگ،
برجستگیهای کم یا زیاد یا ندارند ،لبهها معموالً برجسته
بهمیزان کم یا زیاد ،سمت دهانی مسطح یا در ناحیه دهان
مقعر .گلبرگهای آمبوالکرا نزدیک راسی ،در سمت دهانی
شیارهای سادهتر کاهش یافته ،اما پاهای لولهای ثانویه کوچک
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(منافذ آمبوالکرا) بهصورت منظم در تعداد زیاد در شیارهای
پیوسته صفحات آمبوالکرال پخش شدهاند .فاقد .Phyllode
اینترآمبوالکرا ناپیوسته در سطح دهانی ،صفحات آمبوالکرال
دهانی در خط میانی اینترآمبوالکرا بههم میپیوندند ،بهطوریکه
صفحه  )basicoronal( primordialاینترآمبوالکرال به ادامه
صفحه جفت  post-basicoronalملحق شده است .ممکن است
بهشکل خاصی اینترآمبوالکرا در نزدیک دهان به فرم
bourreletها ( )infundibulumبرآمده شود .تست با حمایتهای
مستحکم داخلی توسعه یافته است و دارای ستونهای هرمی،
سوزنی میباشد .برخی زمانها از اتصال قسمتهای پایین تا
باال ،خصوصاً نزدیک لبه تست ،بخشهای متحدالمرکزی ایجاد
میشود .همچنین آمبوالکراها بهوسیله این دیواره داخلی حفظ
میشوند .سیستم راسی مرکزی دارند و دارای  1منفذ دفعی
هستند .پریپروکت معموالً زیرحاشیهای است .پریاستوم مرکزی
میباشد و معموالً فرورفته است که کم و بیش فرورفتگیهای
دهانی مشخصی دارند .غشاء پریاستوم برهنه ،اما شامل
اسپیکولهای ستارهای شکل کوچک نامنظم است .اندامهای
جویدن بسیار پیشرفتهای دارند ،اوریکولها دو برابر معمول
میباشد و در هر آمبوالکروم قرار گرفتهاند .دارای توبرکولوم
متراکم و یک شکل هستند ،توبرکولهای روزنهدار اولیه و
( crenulatقسمتی از توبرکول) کم و بیش مجزا شدهاند.
رادیولهای اولیه کوتاه و کم و بیش با فرم منظمند ،گاهی
انتهای آنها گسترده و مسطح شده و رادیولهای کوتاه اما
بیشماری دارند که دارای اندازهای کوچک هستند ولی بهصورت
تاجیشکل دیده نمیشود ،معموالً سرتاسر دارای کنگرهاند .اشکال
پدیسالریا بهصورت  triphyllous ،tridentateو ophicephalous
میباشد (.)0819c ،Mortensen
 )0819c( Mortensenبیش از  011گونه فسیل و  07گونه
زنده را از این خانواده معرفی کرد Lambert .و )0801( Thiery
در اشتقاقهای جدید 1 ،جنس و  01زیرجنس از Clypeaster
را مطرح کرد )0811( Durham .ادعا کرد که بهنظر میرسد
فقط یک جنس  Clypeasterوجود دارد و بقیه جنسهای
معرفی شده مترادفهایی از آن میباشند که محتمالً باید تا حد
زیادی کاهش یابند چون صرفاً در ریختشناسی تفاوتهایی
باهم دارند که تاکنون این ادعا پابرجا مانده است.
از مشخصات جنس Clypeaster Lamarck, 1801
میتوان به تست متوسط تا بزرگ ،لبههای حاشیهها پنج وجهی
یا تقریباً کروی ،زوایای گرد ،تغییرات زیاد ،بهسمت راس
مسطحتر ،سطح دهانی پهن تا مقعر ،معموالً با توسعه
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خوب  infundibulumدهانی ،حاشیههای تست کروی تا
مسطح و غیرمسطح .سیستم راسی مرکزی ،مادرپوریت معموالً
ستارهای شکل ،صفحات کوچک در زوایای ورودی ،کم و بیش
جزیی اشاره کرد .گلبرگها متفاوت ،بهصورت بسته یا دورانی باز
و چنگیشکل ،منافذ خارجی گلبرگها کشیدهتر ،داخلیها کروی-
تر ،ارتباطشان اغلب بهصورت یک شیار بهخوبی مشخص است.
پری پروکت معموالً زیرلبه ،بهندرت در لبه ،کوچک ،در محل
اتصال بین صفحات  post-basicoronalاینترآمبوالکرال سوم و
چهارم یا چهارم و پنجم قرار گرفتهاند .غشای اطراف دهانی
برهنه ،با قرارگیری اسپیکولها بهصورت نامنظم .اسکلت داخلی
دارای نگهدارندههای متفاوت ،شامل صفحات و ستونهای نازک،
در بیشتر گونهها مسطح و توسعه یافته؛ گاهی دیواره دو الیه.
صفحات آمبوالکرال  )primordial( basicoronalمعموالً
نسبت به صفحات آمبوالکرال بسیار کوچکترند ،صفحات
آمبوالکرال  post-basicoronalمعموالً بهوسیله  0-0جفت
صفحه از صفحات آمبوالکرال جدا میشود ،در سطح دهانی 1-07
آمبوالکرال و  1-1صفحه اینترآمبوالکرال وجود دارد (،Durham
 .)0811با توجه به توصیفهای صورت گرفته ،برای این جنس
بیش از  07گونه معرفی شده است اما بهنظر میرسد تعدادی از
آنها تکراری باشند.
اما در مورد گونه ،Clypeaster humilis, Leske, 1778
دو نمونه قدیمی منتسب به این گونه گزارش شده است ،که
بهخوبی حفظ نشدهاند و تا حدودی آسیب دیدهاند اما با توجه
به قسمتهای باقیمانده آنها ویژگیهایشان قابل حدس است.
دارای نمای کلی شبیه تخممرغی شکلند (بیضوی) ،با حاشیههای
اندکی مقعر در قسمتهای میانی اینترآمبوالکرا .تست کوچک،
ارتفاعشان کمتر از  01میلیمتر ،لبهها نازک ،ضخامت حدود 1
میلیمتر ،سطح مقابل دهانی کم و بیش تا مناطق گلبرگ
انتهایی پهن ،بهسمت باال شیبشان زیاد شده ،شکافهای
( perradialآمبوالکرال میانی) در سطح مقابل دهانی تماماً
مشخص ،سطح دهانی اندکی یا تدریجاً بهسمت دهان مقعر
میشود .مناطق گلبرگها کوچک ،بهنظر میرسد اندازه آنها
نزدیک به نصف اندازه کلیشان میباشد ،گلبرگها ( )petalکوتاه،
اما نسبتاً عریض ،عرضشان بیش از نصف طول آنها ،ابتدای
باریکتر و انتهای وسیعتر ،مناطق  interporiferousبرجستهتر،
مناطق  interporiferousهمگرایی جهت بستن گلبرگها،
اندازه گلبرگها 11 ،میلیمتر طول و  01میلیمتر عرض ،گلبرگ
باالیی  )frontal petal III( 0نسبت به بقیه بزرگتر ،هر
گلبرگ حدود  17جفت منفذ در هر نیمه خود دارد،

یافته علمی کوتاه

سال هفتم ،شماره  ،1بهار 1314

تعداد توبرکولهای اولیه در هر لبه بین جفت منافذ گلبرگها
 0عدد در مناطق عریض  poriferousاست ،فاصله بین قسمت
انتهایی از گلبرگ جلو -جانبی  1و لبهها حدود  19میلیمتر
است و فاصله بین قسمت انتهایی از گلبرگ عقب -جانبی (شاید
 )0و لبهها حدود  11میلیمتر است .سیستم راسی محتمالً
مرکزی ،اما کمی بههم ریخته ،و جزئیات آن مشاهده نمیشود.
پریاستوم و پریپروکت در نمونههای در دست حاضر مشاهده
نمیشوند .شیارهای آمبوالکرال دهانی بهخوبی حفظ نشدهاند،
اما تا لبه پریاستوم ادامه یابند.
اندازه  C. humilisعموماً بیش از  017میلیمتر میباشد.
در عمق تا حدود  17متر در دریای سرخ ،هند -آرام و دریای
فیلیپین دیده شده است (Mihaljevic .)0819 ،Nisiyaman
و همکاران ( )1700بیش از  017گونه فسیل و  17گونه زنده را
از این خانواده معرفی کردند که شامل فرمهای متفاوتی هستند.
با مطالعات صورت گرفته بهوسیله اشعه ایکس و بررسی 08
جنس زنده آنها و تعیین توپوگرافی و شکل صفحات عنوان
کردند که  9زیرگونه دیده میشود Clypeaster .از جنسهای
 Clypeasteroidaو از راسته خارپوستان نامنظم شامل دالرهای
شنی ( )sand dollarsو بیسکویتهای دریایی ()sea biscuits
است که عموماً در آبهای سطحی مناطق گرمسیری و
زیرگرمسیری دیده میشوند و در رسوبات نرم مناطق جزرومدی
بیشتر وجود دارند البته تا  177متر نیز گزارش شدهاند
( .)0819 ،Mortensenتا  18گونه زنده و  017گونه فسیل به
این نام وجود دارد (1707 ،Kroh؛ 1771 ،Smith؛  Roseو
0890 ،Poddubiuk؛  Poddubiukو 0891 ،Rose؛  Kierو
0809 ،Lawson؛  0819b ،Mortensen؛ .)0811 ،Durham
 Clypeasterاولین بار توسط المارک در دریای کارائیب در
دوره الیگوسن مورد شناسایی قرار گرفت ()0891 ،Poddubiuk
و فسیل آن نیز در مناطق دارای رسوبات نشست یافته دوران
قبل از اووسین دیده شد .تست  Clypeasterبزرگ ،واضح،
ستبر که محتویاتش را کامالً در برگرفته است ،این جنس دارای
تعدادی گونه است که از لحاظ شکل ظاهری بهراحتی شناسایی
میشوند ( Roseو  .)0890 ،Poddubiukاز لحاظ بومشناسی،
بنتیک (الرو پالنکتونی ،بالغ کفزی) ،نزدیک ساحل ،در فالت
قاره ،رسوبخوار و تغذیه از دتریتوس ،عموماً در مناطق
گرمسیری (دمای  11-19درجه) ،اقیانوس هند و آرام ،عمق
میانگین  7-101متر میباشد ( Roweو .)0881 ،Gates
پراکنش جهانی ،شرق آفریقا و ماداگاسکار ،آفریقای جنوبی،
دریای سرخ همچنین سواحل جنوبشرقی عربستان ،خلیج
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 فیلیپین، شمال استرالیا، شرق هند، پاکستان، غرب هند،فارس
Rowe(  استرالیا،)0800 ،Rowe  وClark( و جزایر آرام جنوبی
 این گونه در منطقه الغرداق در کانال سوئز.)0881 ،Gates و
 متری در بسترهای شنی مناطق الگون بین0-1 در عمق
 اغلب پلیکیت.ساحل پهنه آبسنگی مرجانی مشاهده شد
 در روی این دالر شنی دیده میشودPodarke pugettensis
 این گونه در شمال خلیج.)0810 ،Niggemann  وStorch(
،Nebelsick( سفق مصر در دریای سرخ نیز گزارش شده است
 دریای سرخ در مناطق، همچنین در آفریقای جنوبی.)0888
 خلیج، شمال و جنوب دریای سرخ، خلیج عقبه،کانال سوئز
، هند شرقی،Ceylon ، سواحل جنوب شرقی هند،فارس
، کالیدونیای جدید، دریای باندا، فیلیپین،Malay Archipelago
.)0818 ،Pearse  وJames( استرالیا مشاهده شده است
01  با اندازه، تحقیق حاضرClypeaster humilis گونه
، ماسهای منطقه زیرجزرمدی- در بسترهای نرم و شنی،سانتیمتر
، متری خلیج فارس در جنوبشرقی جزیره هندورابی07-01 عمق
مشاهده شده است و این گزارش بهعنوان اولین اطالعات منتشر
.شده در این مورد خواهد بود

تشکر و قدردانی
 جناب آقای علی احمدی که در جمعآوری،از دوست عزیز
نمونهها از جزیره هندورابی کمک شایانی کردند بسیار سپاسگزاری
Rich Mooi وAshley Miskelly  قدردانی ویژهای از.میشود
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