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چکیده
براي گونه هاي همچنین شاخص پایداري. استفاده شداز آزمون شاخص پراکندگی) منطقه زیر جزر و مدي(رهاي دریایی خلیج چابهاربراي تعیین الگوي پراکنش خیا

گونه . گونه هاي دائمی هستند که همواره پراکنش تجمعی داشته اندHolothuria leucospilotaو Stichopus variegatusگونه هاي . مشاهده شده محاسبه شد
H.hillaگونه . گونه رایجی است که در زمستان پراکنش تصادفی و در سایر فصول پراکنش تجمعی داشته استH.pervicax باوجودیکه تنها در بهار مشاهده شده

یرغم این نتایج، مشاهده عل. داراي پراکنش تصادفی بوده اند)نادر(H.parvaو )رایج(H.atra، )نادر(H.arenicolaگونه هاي . ، پراکنش تجمعی داشته است)نادر(
دلیل تفاوت بین مشاهده عینی و برخی محاسبات آماري این . خیارهاي دریایی در محل زندگی خود مشخص می کند که پراکندگی این جانوران بصورت تجمعی است

فرد وجود داشته اند بنابراین براي این تعداد 2یا 1ه تعداد است که کلیه خیارهاي دریایی که، بر اساس محاسبه، پراکنش تصادفی داشته اند تنها در یک یا دو کوادرت ب
از مهمترین دالیل توزیع تجمعی جمعیت خیارهاي دریایی، پراکندگی تجمعی مواد غذایی و تجمع پناهگاههاي مورد . نمی توان پراکندگی تجمعی یا تصادفی متصور شد

.اي  بوده استاستفاده می باشد که در بستر هاي مورد بررسی از نوع صخره 
خلیج چابهار، خیارهاي دریایی، الگوهاي پراکنش، پایداري:لغات کلیدي

Survey on dispersion and occurrence pattern of sea cucumbers of eastern part of
Chabahar Bay (north of Oman Sea)

Abstract

Dispersion of subtidal sea cucumbers determined by index of dispersion test. Frequency of occurrence of species calculated. Stichopus
variegatus and Holothuria leucospilota are permanent species with cumulative distribution. H.hilla is a common species with random
distribution in winter and cumulative distribution in other seasons. H.pervicax is a rare species with cumulative distribution although it
observed only in the spring. H.arenicola(rare sp.), H.atra(commomn sp.) and H.parva(rare sp.) have a random distribution. Despite of
these results observation of sea cucumbers in their habitats indicate that distribution of such animals is in a cumulative pattern. Difference
between field observation and statistical calculations is due to fact that all sea cumbers which according to calculations had random
distribution, only observed in 1 or 2 quadrates in a few individuals (1 or 2) and should not be assigned as animals with random distribution.
The most important reasons for cumulative distribution of sea cucumbers are aggregation of nutrients and also used habitats which in the
searching area was rocky.
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مقدمه- 1
ه یکنواختی اگرچه توصیف درج. جانوران یا گیاهان در هر محدوده جغرافیایی به یکی از سه الگوي فضاییِ یکنواخت، تصادفی یا تجمعی پراکنده می شوند
چنانچه موقعیت یک فرد در یک . یا تجمعی بودن یک جامعه امکان پذیر است اما نمی توان عنوان کرد که یک الگوي پراکنش تصادفی تر از دیگري است

تواند سه الگوي محدوده جغرافیایی مشخص باشد و این سئوال مطرح شود که چقدر احتمال دارد فرد دیگري نزدیک وي باشد، پاسخ به این سئوال می 
اگر الگو بصورت یکنواخت باشد، احتمال کاهش و زمانیکه . چنانچه الگو بصورت تجمعی باشد این احتمال افزایش می یابد. پراکنش را مشخص کند

کنش مورد استفاده روشهاي آماري متعددي وجود دارد که براي توصیف الگوهاي سه گانه پرا. احتمال تحت تاثیر قرار نمی گیردپراکنش تصادفی باشد
.قرار می گیرد
آنها به .)Castro and Huber, 2005(گونه دریایی اعضاي با اهمیت اجتماعات کف دریا از قطب ها تا نواحی گرمسیري می باشند 7000خارپوستان با 

گونه1400بیش از ). Nybakken, 1993(تندگروه عمده ماکروفوناي بسترهاي نرم زیر جزر و مدي هس4همراه پرتاران ، سخت پوستان و نرم تنان جزو 
در بسیاري از بیوتوپ هاي دریایی و در همه عرض هاي جغرافیایی از منطقه بین جزر و مدي گرفته تا اعماق زیاد شده که از خیاران دریایی شناخته 

Smirnove(دریاها یافت می شود  et al., 2000 .(توزیع و . ي و صخره هاي مرجانی زندگی می کننددر آبهاي کم عمق مناطق گرمسیربیشتر گونه ها
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بین عرضهاي جغرافیایی گرمسیري و ) آسپیدوچیروتیدا(دهد که خیاران دریایی شاخک سپران پراکنش گروههاي مختلف در نواحی ساحلی نشان می
Smirnove(ب هستندخیاران دریایی غال،یا باالترهدر عرض هاي معتدل) دندروچیروتیدا(خیاران دریایی شاخک درختیها  et al., 2000.( خیارهاي

این جانوران ). Uthicke, 2001(دریایی رسوبخوار خانواده آسپیدوچیروتیدا اغلب در روي آبسنگهاي مرجانی با تراکم و بیومس باالیی یافت می شوند 
).Birkeland, 1988(ضمن مصرف رسوبات مواد آلی، آن را گوارش می کنند 

بوده Holothuridaeخانواده مشاهده شد که خانواده غالب ، 4گونه خیار دریایی از 27اي دریایی در منطقه جنوب غربی هند در بررسی روي خیاره
Conand(است  et al., 2005.(آغاز شده و تا زمان نگارش 2005که از سال ژه سه ساله بر روي خیارهاي دریایی جنوب غربی اقیانوس هند در یک پرو

Connand(تشار نیافته است محققان گونه هاي موجود در منطقه و پراکنش آنها را بررسی می کنند این مقاله ان et al.,2005 .( در این تحقیق گونه هاي
خطر طهاي در غالب و نیز ارتباط بین الگوي پراکنش خیارهاي دریایی با زیستگاه مورد بررسی قرار می گیرد تا چنانچه ارتباطی وجود داشت بتوان به محی

گونه مشاهده شد که گونه 9در غرب اقیانوس هند Mayotteدر دیگر بررسی روي خیار هاي دریایی منطقه . پی برده و برنامه مدیریتی درستی ارائه داد
ررسی الگوي ب. پراکنش این گونه ها بسیار ناهمگون بوده است). Pouget, 2005(گونه هاي غالب بودند Bohadschia atraو Holothuria atraهاي 

بیشتر در زیستگاههاي نزدیک تاج Holothuria nobilisپراکنش خیارهاي دریایی غالب در آبسنگهاي مرجانی شمال غربی استرالیا نشان داده است که 
شده در خلیج در بررسی انجام ). Shiell, 2004(الگوي پراکنش مشخصی از خود نشان نمی دهد Holothuria atraآبسنگها حضور دارد در حالیکه 

بیشترین تراکم در ). Nikouyan and Savari, 1999(متر مربعی تراکم متفاوتی از خارپوستان به دست آمده است 1/0چابهار با استفاده از گرب پترسون 
هدف از این . ده اندالزم به ذکر است که خیارهاي دریایی جزو گونه هاي به دست آمده نبو. پیش و پس مونسون و کمترین در طی مونسون دیده شد

این مطالعه در بخش شرقی خلیج که بدلیل وجود بندر چابهار داراي بیشترین تاثیر . تحقیق پی بردن به نحوه توزیع جوامع خیاران دریایی بوده است
.انسانی بر اکوسیستم منطقه می باشد انجام شده است

مواد و روشها-2
درمنتهی الیه جنوب شرقی کشور جمهوري بوده و د، بزرگترین خلیج ایران در حاشیه سواحل دریاي عمان خلیج چابهار با بریدگی طبیعی و استثنایی خو

منطقه انتخاب شدند که با توجه به گشتهاي 4در بخش شرقی خلیج، ).1شکل(د است نزدیکترین آبراه به اقیانوس هناین خلیج. یران قرار داردااسالمی
این مناطق عبارتند از اسکله شهید بهشتی ، هتل دریایی ، اسکله شهید کالنتري و اسکله . یارهاي دریایی را دارا بودندمقدماتی  بیشترین احتمال حضور خ

) 10×20(متر مربع200کوادرات هر یک به مساحت 4در هر منطقه . کیلومتر می باشد8فاصله زمینی اسکله شهید بهشتی و سپاه بالغ بر ). 2شکل(سپاه 
کوادرات در هر نوبت نمونه برداري، کل مساحت مورد 16با در نظر گرفتن . زر و مدي به روش غواصی اسکوبا مورد بررسی قرار گرفتدر منطقه زیر ج

).1جدول(قابل حمل ثبت شده است GPSموقعیت هر یک از کوادراتها به کمک . متر مربع بوده است3200بررسی بالغ بر 
با توجه به اینکه در مطالعه میدانی . استفاده شده است یکی از روشهاي شمارش افراد در جمعیت ها استروش شمارش کوادرات که در این تحقیق 

در این بررسی . مناطق زیر جزر و مدي زمان یا سرمایه محدودیت بشمار می رود، سعی شد در نمونه برداري از این دو فاکتور بصورت مطلوب استفاده شود
با این وجود ضمن در نظر . با مناطق مورد مطالعه وجود ندارد تا جهت انتخاب اندازه کوادرات از آنها الگوبرداري شودسابقه تحقیقات قبلی در ارتباط

، ) Džeroski and Drummb,2003. (داشتن هزینه و زمان، براي تعیین اندازه مناسب کوادرت تحقیقات محققان در دیگر مناطق مد نظر قرار گرفت
)Dubrovskii and Sergeenko, 2002 ( و)Conand and Mangion, 2002 .(

. ت پذیرداز آنجا که تاکنون تحقیقی در زمینه اکولوژي این آبزي در کشور انجام نگرفته است تصمیم گرفته شد که نمونه برداري در هر چهار فصل صور
کلیه خیارهاي دریایی موجود در . ن و اردیبهشت انجام گرفتبنابراین عملیات نمونه برداري در مدت یک سال در پانزدهم ماههاي مرداد، آبان، بهم

. کوادرتهاي مورد نمونه برداري شمارش و شناسایی شدند
نیکونوس آر ز یک دستگاه دوربین عکاسی زیر آبی مدلبه این منظور ا. در این بررسی از خیارهاي دریایی و محیط پیرامون آنها عکسبرداري شد

-Canon PowerShot(620کانن پاورشات ايمدلتالیجیدنیو دور ب)Nikonus RS(اس A 620(خیارهاي .دیگرداستفادهضد آب پوششيدارا
) Hickman, 1998(و نیز از طریق استخوانچه هاي پوستی ) James, 2001; Kerr and Kim, 2001(دریایی توسط کلیدهاي شناسایی در دسترس 

. شناسایی شدند
بطور جداگانه آنالیز نشده و در صورت ) 1386سعد الدین، (انجام پروژه بررسی رسوب شناسی و ژئوشیمی رسوبی خلیج چابهار رسوبات بستر با توجه به 

.لزوم از اطالعات پروژه مذکور استفاده شده است
:یددر هر ایستگاه محاسبه گرد) دو- خی(جهت تعیین شاخص پراکندگی ابتدا نسبت انحراف معیار به میانگین نمونه ها  

)1(
2

2  n
x

S
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سپس با توجه به مقدار محاسبه شده و درجه آزادي، از طریق جدول . درجه آزادي می باشد): n-1(واریانس و : S2میانگین،: دو،      -خی:       : بطوریکه
.وضعیت پراکندگی بر اساس منظم، تصادفی یا تجمعی بیان شد) 1382خاتمی،(پراکندگی 

:ونه هاي مشاهده شده بر اساس فرمول زیر محاسبه گردیدبراي گ) % F(شاخص پایداري 
F=(ρ/P)100

50اگر فراوانی بیشتر از . تعداد کل نمونه ها می باشدP=تعداد نمونه هایی که گونه مورد نظر در آنها وجود دارد و ρ=شاخص پایداري، F=بطوریکه 
Arasaki(درصد به دست آمد گونه نادر است 10درصد به دست آمد گونه رایج و اگر زیر 50تا 10اگر بین درصد به دست آمد گونه دائمی، et al.,

2004.(
نتایج- 3

ایستگاه هتل دریایی عمدتاً ماسه ایی . ماسه ایی بوده است-بستر مناطق مورد بررسی در ایستگاههاي بهشتی و کالنتري بطور کلی از جنس صخره ایی
.گلی بوده است-ماسه اي- بستر در ایستگاه سپاه از جنس صخره اي. نی بوده و تنها در پاییز و زمستان رسوبات گلی نیز مشاهده شده استمرجا

:این گونه ها عبارتند از. گونه از خیارهاي دریایی مشاهده شد7در خالل یک سال بررسی 
Stichopus variegatus ،Holothuria leucospilota ،Holothuria hilla ،Holothuria arenicola ،Holothuria atra ،Holothuria parva ،
Holothuria pervicax . همانطور که مشاهده می شود هر دو جنس مشاهده شده  جزو راستهAspidochirotidaهستند .

گونه . متر مربع بوده است200فرد در 75/8با  میانگین 86در مرداد S. variegatusبیشترین فراوانیِ گونه مربوط به ) 3شکل(در ایستگاه بهشتی 
leucospilotaH.البته در این ایستگاه . در مرتبه بعدي فراوانی قرار داشته وسایرین به مراتب فراوانی کمتري داشته اندS. variegatus 86در مرداد

.شدمی باغالبH. leucospilotaگونه غالب بوده است و در بقیه نوبتها 
در این ایستگاه . برتري داشته است.leucospilotaHاز نظر تعداد افراد بر S. variegatusدر کلیه نوبتهاي نمونه برداري ) 4شکل(در ایستگاه کالنتري 

.اثري از سایر گونه ها مشاهده نگردید
متر مربع 200فرد  در 16با میانگین 86ن فراوانی در زمستان با  بیشتری.leucospilotaHتنها گونه مشاهده شده ) 5شکل(در ایستگاه هتل دریایی 

. بوده است
.می باشد86متر مربع در بهمن200فرد در 5/14با میانگین H. leucospilotaبیشترین فراوانی مربوط به گونه ) 6شکل(در ایستگاه سپاه 

H. leucosphlota6الی 3شکلهاي(که در تمام ایستگاهها در تمام طول بررسی مشاهده شده است بیشترین حضور را در کل نمونه برداري داشته بطوری .(
سایر گونه ها از . از حضور قابل توجهی برخوردار بوده است، بطوریکه تنها در ایستگاه هتل دریایی هیچگاه مشاهده نشده استS. variegatusپس از آن 

.تراکم بسیار کمتري برخوردار بوده اند
همانطور که مشاهده می شود بیشتر گونه ها ). 2جدول(ی از نسبت انحراف معیار به میانگین نمونه ها در هر ایستگاه به دست آمد شاخص پراکندگ

همواره پراکنش Holothuria leucospilotaو Stichopus variegatusگونه هاي . پراکنشی تجمعی داشته و کمتر به صورت تصادفی دیده شده اند
Holothuria pervicaxگونه . پراکنش تصادفی و در بقیه فصول پراکنش تجمعی داشته است86در زمستانHolothuria hillaگونه . دتجمعی داشته ان

.مشاهده شده، از خود پراکنش تجمعی نشان داده است87با وجودیکه تنها در بهار
Stichopusمی شود دو گونه همانطور که مشاهده . ه استنشان داده شد3شاخص پایداري به دست آمده  براي گونه هاي مختلف در جدول 

variegatusوHolothuria leucospilotaگونه هاي . در تمامی فصول سال گونه دائمی می باشندHolothuria hilla وHolothuria atra جزو گونه
.ها رایج و دیگر گونه ها نادر بوده اند

بحث و نتیجه گیري- 4
دو ). S. variegatusو H. leocospilota(گونه مشاهده شده تنها دو گونه جزو گونه هاي دائمی بوده اند 7تعیین شاخص پایداري نشان می دهد که از 

هاي دائمی در گونه). H. pervicaxو H. arenicola ،H. parva(و سه گونه نیز نادر بشمار  می آیند ) H. atraو H. hilla(گونه جزو گونه هاي رایج 
این موضوع که بیشترین تعداد افراد در اجتماع به . عمده افراد اجتماع را بخود اختصاص داده و سایر گونه ها از تعداد افراد کمی برخوردارنداین بررسی

وسط محققین دیگر نیز ذکر شده است گونه هاي معدودي تعلق دارند در حالیکه بیشترین تعداد گونه ها، افراد کمی از کل جامعه را در بر می گیرند ت
)Frojan, 2006 ; Krebs,1999 .(گونه ها به دائمی، رایج و نادر از گروه دیگري با عنوان گونه هاي منحصر بفرد نیز یاد می شود عالوه بر تقسیم بندي
)Krebs,1999 .(این گونه ها از نظر فضایی نادر هستند و لزوما از نظر . یک گونه منحصر به فرد گونه اي است که فقط و فقط در یک کوادرات پدیدار شود

2x
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87در بهارH.pervicaxو H.atra ،H.parvaبر این اساس در منطقه مورد مطالعه . عددي نادر نیستند به طوریکه می توانند تجمع باالیی داشته باشند
ایستگاههاي تحت استرس گونه هاي )Frojan)2006طبق نظر . ندجزو گونه هاي منحصر بفردي هستند که هم از نظر فضایی و هم عددي نادر می باش

بر این اساس احتمال دارد که ایستگاههاي هتل . نادر کمتري دارند درصورتیکه ایستگاههاي بدون استرس تعداد زیادي گونه نادر و اندکی گونه رایج دارند
.س باشنددریایی و کالنتري دچار استرس و ایستگاههاي بهشتی و سپاه فاقد استر

نیز H. hillaپراکندگی گونه رایج . محاسبه شاخص پراکنش گونه هاي خیار دریایی حاکی از پراکندگی تجمعی گونه هاي دائمی در کلیه فصول می باشد
اري مشاهده شده است با وجودیکه تنها در آخرین نمونه بردH. pervicaxپراکندگی .  که تصادفی بوده در بقیه سال تجمعی بوده است86غیر از زمستان

علیرغم این نتایج مشاهده خیارهاي دریایی در محل . محاسبه شاخص پراکنش سایر گونه ها پراکندگی آنها را تصادفی نشان می دهد. تجمعی می باشد
شده این است که کلیه دلیل تفاوت بین مشاهده عینی و برخی محاسبات انجام. زندگی، مشخص می کند که پراکندگی این جانوران بصورت تجمعی است

فرد وجود داشته اند بنابر این نمی توان براي این 2یا 1خیارهایی که طبق محاسبه پراکنش تصادفی داشته اند تنها در یک یا دوکوادرات آنهم به تعداد 
نیازهاي تولید مثلی ، رفتار دفاعی و افزایش تجمع خارپوستان بالغ می تواند به فراوانی منطقه اي غذا ،. تعداد، پراکندگی تجمعی یا تصادفی متصور شد

,Dubrovskii and Sergeenko(نوع بستر نیز عاملی موثر بر تجمع خیارهاي دریایی می باشد). Ellis, 2000(کارایی صافی خواري ارتباط داشته باشد
شکار، رسوبگذاري و منابع غذایی ذکر شده علت پراکنش تجمعی تاثیر عواملی مانند Pachythyone rubraدر بررسی خیار دریایی ). 2002
دلیل پراکنش فضایی این خیار دریایی پراکندگی کپه اي غذا و تجمع Holothuria griseaدر تحقیق روي الگوي پراکنش ). Eckert, 2007(است

Mendes(پناهگاههاي مورد استفاده می باشد  et al., 2006 .(وزي مانند بارناکلها جمعیت دوست هستند و الرو برخی گونه هاي بنتمشاهده می شود که
عصاره بارناکل هاي بالغ محتوي پروتئینی بنام آرتروپودین است که به شدت جذب کننده الروها سیپرید. نزدیک بالغین گونه خودشان نشست می کنند

د که پاسخهاي جمعیت دوستی مشابهی نیز احتماالً در برخی محققین عقیده دارن. بنابراین زندگی گروهی در این گونه ها اساس شیمیایی دارد. می باشد
).Meadows, 1995(گروههایی نظیر خارپوستان وجود دارد 

دریاي عمان و موقعیت خلیج چابهار در جنوب شرقی ایران-1شکل

موقعیت ایستگاههاي مورد بررسی واقع در شرق خلیج چابهار-2شکل
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ایی ایستگاههاي مورد بررسی در شرق خلیج چابهارموقعیت جغرافی-1جدول

).1386- 1387(مترمربع در ایستگاه بهشتی 200میانگین تراکم خیارهاي دریایی در - 3شکل

عرض جغرافیایی طول جغرافیایی منطقه
60 36 16.23 25 17 28.20 1ایستگاه بهشتی
60 36 18.01 25 17 26.63 2ایستگاه بهشتی
60 36 15.23 25 17 29.06 3ایستگاه بهشتی
60 36 13.20 25 17 30.77 4ایستگاه بهشتی
60 36 54.22 25 18 48.63 1ایستگاه کالنتري
60 36 51.12 25 18 51.11 2ایستگاه کالنتري
60 36 50.33 25 18 54.80 3ایستگاه کالنتري
60 36 52.77 25 18 49.74 4ایستگاه کالنتري
60 36 29.15 25 17 31.10 1ایستگاه هتل دریایی
60 36 37.86 25 17 36.75 2ایستگاه هتل دریایی
60 36 28.69 25 17 29.27 3ایستگاه هتل دریایی
60 36 32.81 25 17 35.68 4ایستگاه هتل دریایی
60 36 13.17 25 20 11.76 1ایستگاه سپاه
60 36 10.29 25 20 12.31 2ایستگاه سپاه
60 36 18.47 25 20 12.20 3ایستگاه سپاه
60 36 16.66 20 20 11.43 4ایستگاه سپاه
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).1386-1387(مترمربع در ایستگاه کالنتري 200میانگین تراکم خیارهاي دریایی در -4شکل

).1386-1387(هتل دریایی مترمربع در ایستگاه 200میانگین تراکم خیارهاي دریایی در - 5شکل

).1386-1387(مترمربع در ایستگاه سپاه 200میانگین تراکم خیارهاي دریایی در -6شکل
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لشاخص پراکندگی گونه هاي مشاهده شده در فصول مختلف سا-2جدول 

شاخص پایداري گونه هاي مشاهده شده در فصول مختلف سال-3جدول
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