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در سواحل خلیج چابهارMacrophiothrix elongataبررسی اکولوژیکی ستاره شکننده 
متین خالقی

ایی، گروه شیالتدانشگاه دریانوردي و علوم دریایی چابهار، دانشکده علوم دری

چکیده

لغایت شهریورماه 1387در سواحل خلیج چابهار طی یک دوره زمانی از آبان ماه Macrophiothrix elongataاین تحقیق با هدف مطالعه اکولوژیکی ستاره شکننده 
استان سیستان و بلوچستان در محدوده - منطقه مورد مطالعه در خلیج چابهار واقع در منتهی الیه جنوب شرقی ایران و سواحل دریاي عمان. انجام گرفت1388

نمونه برداري دو ماه یک بار به هنگام جزر کامل . قرار گرفته است3824°60"تا 9039°60"و طول شرقی4722°25"تا 6116°25"جغرافیایی عرض شمالی 
نمونه هاي جمع آوري شده، شمارش شده و سپس تراکم، پراکنش و . صورت گرفتm1*m1ایستگاه انتخابی به صورت تصادفی و به وسیله پرتاب کوادرات 5از 

نتایج حاصل از . داشته است88بیشترین فراوانی را در شهریورماهM.elongataنتایج حاصل از این بررسی نشان داد که گونه . سی قرار گرفتپایداري آن مورد برر
نمونه اي از 5در ایستگاه ماسه اي. اي نادر بشمار رفته است، بیشتر تصادفی می باشد و گونهM.elongataشاخص پراکندگی و پایداري نشان داد که پراکنش گونه 

.ستاره شکننده مشاهده نگردید

، خلیج چابهار، تراکم، پراکنش، پایداريMacrophiothrix elongata:واژه هاي کلیدي

مقدمه

باشند که سریعاً از تمام خارپوستان دریایی بوده و گروهی عجیب و نامأنوس می. ستاره هاي شکننده یکی از رده هاي شاخه خارپوستان می باشند
لومی اسکلت داخلی آهکی و دستگاه گردش آب س. شعاعی دارد5جانور بالغ تقارن و تقارن دو جانبی آنها الرو . شوندگروههاي دیگر جانوري مشخص می

. گونه هستند6000داراي . دارند

که خارپوستان از بزرگ ترین بنتوز ها هستند و نقش مهم و تعیین کننده اي در چرخه هاي غذایی و سایر ارتباطات بین موجودات دارند، به طوري
بنابراین، مطالعه آنها . )Ray and  Ray, 2004(هرگونه دگرگونی و آسیب به آن ها می تواند بسیاري از موجودات مهم دیگر را تحت تأثیر قرار دهد

افزایش روزافزون جمعیت و لزوم بهره برداري از منابع پروتئینی دریا در پاسخ به نیازهاي . همواره جایگاه مهمی در بررسی هاي اکولوژیک دریایی دارد
اطالعات اندکی که درباره فون خارپوستان آب هاي ایران در از طرف دیگر، به علت. جمعیت، ضرورت استفاده از خارپوستان را بیشتر نمایان می سازد

.دست است، مطالعه در این خصوص اجتناب ناپذیر می باشد

این تنوع ژئومورفولوژیک شرایط مساعدي را براي . سواحل بندر چابهار داراي انواع تیپ هاي مختلف سواحل از قبیل ماسه اي، گلی و صخره اي می باشد
). 1383شریفی، (متعدد فراهم کرده و این تنوع زیستی خود نقاط حساس زیست محیطی در طول خطوط ساحلی به وجود آورده استزیستگاه جانوران 

اکوسیستم هاي خوشبختانه اکوسیستم هاي دریایی منطقه هنوز تحت تأثیر عوامل انسانی مانند آلودگی و تخریب قرار نگرفته اند، بنابراین انتظار می رود 
اما با توجه به برنامه هاي توسعه منطقه اي احتمال تحت تأثیر قرار گرفتن آن ها دور از انتظار . صورت بکر و دست نخورده، موجود باشنددریایی به

هاي بشر سبب فشارهاي متعدد زیست محیطی ایجاد اماکن تفریحی و دخالتمختلف یا فعالیت هاي صنایع نفتی،نیست، زیرا تردد کشتی هاي تجاري 
.هد شدخوا

انجام این قبیل تحقیقات می تواند .در این مطالعه به بررسی تراکم، پراکنش و پایداري ستاره شکننده در سواحل خلیج چابهار پرداخته شده است
از طرفی، هر گونه بهره . اطالعات جامعی در خصوص تنوع گونه اي و پراکنش این گروه از آبزیان در محدوده آب ها و سواحل ایرانی در اختیار قرار دهد
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ش آنها می باشد که بدیهی است انجام این تحقیق می برداري و مدیریت برداشت از ذخایر، مستلزم شناخت و آگاهی از گونه هاي موجود، فراوانی و پراکن
.تواند نتایج کاربردي را به دنبال داشته باشد

مواد و روش ها 

و در مجاورت آب هاي دریاي عمان که به آب هاي آزاد، دریاي عرب و جنوب شرقی ایران در استان سیستان و بلوچستان منتهی الیهخلیج چابهار در
کیلومتر 14، طول دهانه خلیج می باشدمتر 19و بیشینه عمق دهانه ورودي رمت6عمق متوسط خلیج چابهار. ست، واقع شده استاقیانوس هند متصل ا

Owfi(کیلومتر می باشد290مساحت خلیج چابهار. کیلومتر است17حدود کیلومتر و بیشینه عرض آن21و بیشینه طول خود خلیج حدود  et al.,

2007.(

هاي نمونه برداري با توجه به امکان دسترسی به سواحل، تفاوت هاي ژئومورفولوژیکی سواحل و تنوع زیستگاهی جهت نمونه برداري انتخاب ایستگاه 
.تعیین و ثبت شدGPSموقعیت هر یک از ایستگاه ها توسط دستگاه ). 1جدول(شدند

مشخصات ایستگاه هاي نمونه برداري. 1جدول 

طول متناسب با متر و 30ترانسکت عمود بر دریا، با عرض 2مترمربع در 1×1نمونه برداري در ایستگاه هاي ذکر شده توسط پرتاب تصادفی کوادرات 
10مشخص و در هر بخش هم ) میانی، پایین جزرو مدي (بخش2متر از هم انجام گرفت و روي هر ترانسکت هم 100میزان جزر و مد با فاصله تقریبی 

,PERSGA() تکرار در هر ترانسکت 20(تکرار داشتیم  ).1شکل)(2004

، )…اسم، تعداد و(پس از یادداشت کردن کلیه اطالعات میدانی مربوط به هر کوادرات . دکلیه نمونه هاي خارپوست هر کوادرات شمارش و جمع آوري ش
، نمونه هاي جمع آوري شده به ظروف پالستیکی منتقل شده و سپس برچسب حاوي اطالعات زمان نمونه برداري، ناحیه جزر و مدي، تکرار، کوادرات

درصد قرارگرفتند و پس از انتقال به آزمایشگاه با استفاده از لوپ مورد 10ت تثبیت در فرمالین شماره ترانسکت و نام  ایستگاه بر روي آن زده شد و جه
.بررسی و شناسایی قرار گرفتند

فعالیتهاي انسانیپوشش بسترموقعیت جغرافیاییموقعیت محلیایستگاه 

166̕1°25دریا بزرگ1 ̋ N
60°39̒90 ̋ E

گردشگريبستر صخره اي

16̒62°25پشت دانشگاه2 ̋ N
60°36̒90 ̋ E

شهريسنگی- بستر شنی

19̒12°25کلبه غواصی3 ̋ N
60°37̒28 ̋ E

بندري-شهريقلوه سنگی–بستر سنگی 

17̒71°25تیس4 ̋ N 60°37̒17 ̋
E

گردشگريصخره اي–بستر سنگی 

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

بندري-شهريماسه اي–بستر شنی 
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نقشه خلیج چابهار و موقعیت ایستگاه هاي نمونه برداري. 1شکل

.انجام شددر هر ایستگاه ) مترمربع(فراوانی بر اساس تعداد افراد در سطح

.در هر ایستگاه محاسبه گردید) دو–خی (جهت تعیین شاخص پراکندگی ابتدا نسبت واریانس به میانگین افراد گونه 

xفرمول شاخص پراکندگی؛   = ̅ (n-1)

X2 = شاخص پراکندگی(دو-خی         (

̅x =         میانگین افراد گونه

S2 =           واریانس افراد گونه

(n-1) =درجه آزادي

وضعیت پراکندگی بر اساس منظم، تصادفی یا تجمعی ) 1382خاتمی، (سپس با توجه به مقدار محاسبه شده و درجه آزادي، از طریق جدول پراکندگی 
.بیان شد
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. از  فرمول زیر استفاده کردیم)% F(جهت تعیین شاخص پایداري 

F = ( ρ/P )100فرمول شاخص پایداري؛

F =شاخص پایداري

ρ =       تعداد افراد گونه مورد نظر

P =تعداد کل افراد نمونه

درصد بدست آمد گونه 10درصد به دست آمد گونه رایج و اگر زیر 50تا 10بیندرصد به دست آمد گونه دائمی، اگر 50اگر شاخص پایداري بیشتر از 
Arasaki(نادر است  et al., 2004.(

نتایج

خارپوست متعلق به این گونه جمع آوري و بررسی 22ایستگاه در خلیج چابهار در مجموع4طی نمونه برداري هاي صورت گرفته به مدت یک سال در 
. ارائه شده است2و جدول 2شکل و موقعیت رده بندي جانورشناسی گونه موردنظر در شکل . شدند

M.elongataشکننده  سیستماتیک گونه ستاره . 2جدول 

M.elongataگونه ستاره شکننده . 2شکل

گونه خانواده راسته رده شاخه

M.elong
ata

Ophiotric
hidae

Ophi
urida

Ophiuro
idea

Echinoder
mata
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ي مختلف، اختالف معنی دار وجود و ماه هانشان داد که بین فراوانی ستاره هاي شکننده در ایستگاه هاOne Way Anovaنتایج حاصل از آزمون 
.)≥05/0P(دارد

1، این گونه فقط در آبان ماه با فراوانی 1در ایستگاه ). 1نمودار(بیشترین فراوانی را در شهریورماه داشته استM.elongataدر مجموع ایستگاه ها، گونه 
). 2نمودار(مشاهده شده است

داشته 2ن گونه بیشترین فراوانی را درشهریورماه با میزان ، ای4و در ایستگاه) 3نمودار(مشاهده شده است1، تنها یکبار در تیرماه با فراوانی 3در ایستگاه 
). 4نمودار(است

درمجموع ایستگاههاM.elongataتغییرات ماهانه میانگین فراوانی.1نمودار

.1در ایستگاه M.elongataفراوانی . 2نمودار
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.2در ایستگاه M.elongataفراوانی . 3نمودار

.3در ایستگاه M.elongataفراوانی.  4نمودار

، تصادفی می باشد و در سایر ایستگاه ها به دلیل تعداد کم M.elongata، پراکنش گونه 4نتایج حاصل از شاخص پراکندگی نشان داد که در ایستگاه 
). 3جدول (نمونه ها، پراکنش خاصی ندارند

)1387- 1388(در ایستگاهM.elongataگونهشاخص پراکندگی . 3جدول

شهریورتیراردیبهشتاسفندديآبانایستگاه

تصادفیتصادفیتصادفیتصادفیتصادفیتصادفی4
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).  4جدول(در تمامی ماه ها گونه نادر بشمار رفته استM.elongataنتایج حاصل از شاخص پایداري نشان داد که گونه 

)88شهریور - 87آبان (مختلف نمونه برداريدر ماه هاي M.elongataشاخص پایداري گونه . 4جدول

بحث و نتیجه گیري

این گونه توسط محققین داخلی . مشاهده شد2و صخره اي ایستگاه 3، 1سنگی ایستگاه-در سواحل ماسه ايMacrophiothrix elongataگونه 
.گزارش نشده است

Tahera سه گونه متعلق به خانواده 2001در سالOphiotrichidae از آب هاي سواحل کراچی در پاکستان به عنوان گونه هاي انگل مرجان هاي
Gorgonian است گزارش کرده)Tahera, 2001 .(Price وRoweگونه ستاره شکننده معرفی 44در گزارش خود از اقیانوس هند؛ 1996در سال

Macrophiotrixو Ophiotrix savignyiگونه ستاره شکننده در آب هاي عمان مشاهده شده است که عبارتند از 2کردند که از این میان 

elongata) .Price and Rowe, 1996 (گونه آخر در این بررسی هم مشاهده شدکه.

نیز نتایج 1388و شکوري در سال 1387در بررسی دانشمند در سال .)>05/0P(فراوانی خارپوستان در ایستگاه هاي مختلف تفاوت معنی دار داشت
کمترین تراکم را داشته 5بیشترین تراکم و ایستگاه 4ایستگاه ). 1388شکوري، (مشابهی روي جمعیت خیارهاي دریایی در این منطقه بدست آوردند 

در این از آن جایی که بستر ایستگاه هاي مورد بررسی با یکدیگر اختالف دارند، شاید این یکی از دالیل وجود اختالف در تراکم جمعیت خارپوستان . اند
اختالف بین خارپوستان ایستگاه . در شکاف هاي اسفنج ها و سنگ ها زندگی می کنند،Ophiotrichidaeستاره هاي شکننده خانواده . ایستگاه ها باشد

Marsh and(هاي مختلف شاید به دلیل انتخاب منطقه نمونه برداري باشدکه منعکس کننده اختالف زیستگاهی در مناطق مختلف می باشد

Marrison, 2004.(

) 3و2، 1در ایستگاه (غذاو کافی نبودن ) 5در ایستگاه ماسه اي(تماالً به دلیل نامناسب بودن زیستگاهفراوانی پایین ستاره هاي شکننده در این بررسی اح
، )Brusca and Brusca, 2003(خارهاي بازوي بلندي دارندرژیم غذایی صافی خواري دارند و Ophiothrixستاره هاي شکننده جنس .می باشد

به علت وجود رقابت، باعث کاهش ) که در منطقه نمونه برداري به وفور جود داشت(…ها، دوکفه اي ها وافزایش موجودات صافی خوار از قبیل اسیدین 
در شمال ) عمدتاً اسیدین ها(متحرك به عنوان مثال غلبه صافی خوارهاي چسبیده و غیر. مواد غذایی آن ها و در نتیجه کاهش فراوانی آن ها می شود

Livingston و مناطق نزدیکPeninsula قطب جنوب باعث کاهش فراوانی ستاره شکنندهOphionotus victoriaeبررسی ها نشان می دهد . شد
Moya(که بین فراوانی این گونه و بیومس فیلترفیدرها، ضریب همبستگی اسپیرمن منفی است et al., 2003 .( مطالعات گذشته نشان داده است که

Moya(ی رسد که مانع از حضور دیگر بی مهرگان کفزي با استراتژي هاي تولید مختلف شودبه نظر م) معلق خوارها ( غلبه فیلترفیدرها  et al.,

2003  .(

از آن جایی که بستر ایستگاه هاي مورد بررسی با یکدیگر اختالف دارند، شاید این یکی از دالیل وجود اختالف در تراکم و پراکنش جمعیت 
M.elongataاختالف بستر ایستگاه هاي نمونه برداري منجر به اختالف زیستگاهی در مناطق مختلف می باشد. در این ایستگاه ها باشد)Marsh and
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کنارك-دانشگاه دریانوردي و علوم دریایی چابهار، منطقه سوم نیروي دریایی راهبردي ارتش جمهوري اسالمی ایران

Morrison,2004 .( به دلیل عدم وجود بستر و پوشش مناسب، جایگاه مناسب زیستی براي گونه 5براي مثال ایستگاهM.elongata و گونه هاي
در شکاف هاي اسفنج ها و سنگ ها زندگی می Ophiotrichidaeستاره هاي شکننده خانواده . باشدنمی) ستاره هاي شکننده و خارداران(مشابه 
).Marsh and Morrison,2004(دیگر خارپوستان زیر صخره ها و قطعات مرجانی مرده و یا در زیر ماسه ها پناه می برند . کردند

همچنین، اکثر خارپوستان در  . رم، وجود مواد غذایی بیشتر در نتیجه گرم شدن هوا باشددر ماه هاي گM.elongataاحتماالً یکی ازدالیل تراکم بیشتر 
اغلب گونه هاي خارپوستان، گامت هاي خود را درون آب دریا . فصول گرم تخمریزي کرده و جهت انجام این فعالیت مناطق ساحلی را انتخاب می کنند

) Grzimek, 2004(دار متراکم باشند، مخصوصاً اگر تخمریزي همزمان باشد، شانس لقاح افزایش می یابدرها می کنند، بنابراین وقتی افراد نر و ماده بار
.که این هم می تواند از علل فراوانی بیشتر این ستاره شکننده در ماه هاي گرم باشد

Frojanزیرا طبق نظر . رد بررسی فاقد استرس هستنددر همه ماه ها گونه نادر بشمار رفته است، بنابراین مناطق موM.elongataاز آن جایی که گونه 

در صورتی که ایستگاه هاي بدون استرس تعداد زیادي گونه نادر و اندکی گونه رایج . ایستگاه هاي تحت استرس گونه هاي نادر کمتري دارند
).Frojan, 2004(دارند
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