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  جزیره هندورابی؛ خلیج فارس در( Clypeaster humilis) گزارش دالر شنی
 
 

 
 

 صرن و  تهوان،وتحقیقرا  علرو  واحر  آزاداسرممی دانشرااه ،دریاشناسری زیسرت گرووه  :محمدرضا فاطمیسید 

 771-14111پستی:

 خومشهو، دریاییعلو  و فنوندانشااه، دریاییعلو دانشک ه، دریاشناسیزیستگووه :سیدمحمدباقر نبوی

 661:پستیصن و 

 صن و   تهوان، تحقیقا  و علو  واح  اسممی آزاد دانشااه ،دریا شناسیزیست گووه: غالمحسین وثوقی

 771-14111 پستی:

 تحقیقا  و علو  واح  اسممی آزاد دانشااه ،دریا شناسیزیست گووه: *رکنیشاهسیدافشین ناطقی 

 771-14111پستی: صن و  تهوان،

 

 1313 فووردینتاریخ پذیوش:            1312 دیتاریخ دریافت: 
 
 

 ، خارتنان، هندورابی، خلیج فارسClypeaster humilis کلمات کلیدی:

  
 00777گونه زنده و  0777خارپوستان تقریباً شامل  شاخه       

ها کامالً دریایی است و شاید باشند که قلمرو آنگونه فسیل می

های فسیل در گونهچه  ،ی خارپوستانهاتنها وجهی که در گروه

تغییر نکرده است و در طول تاریخ ثابت مانده تاکنون و چه زنده 

ها عموماً کربنات هاست. اسکلت بدنی آناست زندگی دریازی آن

باشد. پنج کلسیم و به شکل کلسیت )سنگ آهک بلوری( می

 Asteroideaشود: می شناخته رسمیت خارپوستان به شاخه در رده

 Ophiuroidea )خارتنان(، Echinoidea سانان(،)ستاره

 Crinoidea)خیارهای دریایی( و  Holothuroidea)مارسانان(، 

سال  10تا  Concentricycloidea)الله وشان( البته رده ششم 

عنوان هکه امروزه ب (0891و همکاران،  Baker) قبل وجود داشت

تا به امروز  شود.سانان شناخته میهای رده ستارهیکی از گروه

های دریایی، توتیا»گونه خارتن زنده و فسیل  977حدود 

گزارش شده است که « های قلبیتوتیادالرهای شنی، 

و تکامل در  شناسیزیستمطالعات متفاوتی چون تولیدمثل، 

چنین دارای ها صورت پذیرفته است. خارتنان هممورد آن

( 1771و همکاران ) Yokotaاهمیت تجاری نیز هستند، 

 Lawrenceهای دریایی و توتیاپروری و آبزی شناسیزیست

پروری و آبزی شناسیبوم ،شناسیزیست( 1771و  1770)

مورد مطالعه قرار  دریایی خوراکی را در سرتاسر جهان هایتوتیا

از  یهای منظم دارای خصوصیاتخارتنان فسیل با فرم دادند.

بلند غیرمعمول و  های شعاعی، بدن کروی و خارهایتقارنجمله 

جمله از  یهای نامنظم دارای خصوصیاتفسیل با فرم خارتنان

های قلبی توتیاهای دوطرفه و شامل دالرهای شنی و تقارن

راسته  01زیررده و  1رتنان را در ( خا0891) Smith ند.هست

Smith (0881 )و  Littlewoodبندی کرد که پس از آن رده

 Cidaroidea Claus, 1880دند. زیررده نمواندکی آن را اصالح 

باشد و زیررده می Cidaroida Claus, 1880شامل راسته 
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Euechinoidea Bronn, 1860   شامل راسته های

Echinothurioida Claus, 1880 راسته ،Diadematoida 

Duncan, 1889 راسته ،Pedinoida Mortensen, 1939 ،

 Arbacioida ، راستهCalycina Gregory, 1900راسته 

Gregory, 1900، راسته Phymosomatoida Mortensen, 

، راسته Temnopleuroida Mortensen, 1941، راسته 1904

Echinoida Claus, 1876 راسته ،Cassiduloida Claus, 

و راسته  Clypeasteroida Agassiz, 1872، راسته 1880

Spatangoida Claus, 1876 ههای باال بتمام راسته .باشدمی-

راسته آخر شامل  0راسته آخر، خارتنان منظمند و  0جز 

 ند.باشمیخارتنان نامنظم 

 شناسیریخت رده از اطالعات شناسایی این برای پژوهشگران       

الروها(  ها، پدیسالریا و ساختارتست، خارها، ساختار دندان )ظاهر

کنند که برخی از این های ملکولی استفاده میچنین توالیو هم

(، 0899و  0890 ،0891) Smithمطالعات فراگیر توسط 

Smith  وWright (0898،) Smith ( 0881و همکاران ،)

Littlewood وSmith (0881 ،)Lee (1770 ،)Stockley  و

 Smith( و 1771و همکاران ) Smith(، 1771همکاران )

با توجه تحقیقات جهانی و نیز تنوع  ( انجام شده است.1770)

 ،های متعدد آبزیان در خلیج فارسباالی زیستی و وجود گونه

های جدید، به تر برای شناسایی و استخراج گونهمطالعات بیش

کل با توجه به کند. در های مجهول آن کمک شایانی میجنبه

های جدید شاخه موارد باال؛ هدف شناسایی و معرفی گونه

 .باشدخارپوستان در جزایر و مناطق شاخص خلیج فارس می

شرقی در جنوب 0080خرداد  در بردارینمونهتحقیق،  این در       

 71/9دقیقه و 17درجه و  11جزیره هندورابی در مختصات 

 17/10دقیقه و 08درجه و  10ثانیه شمالی طول جغرافیایی و 

 . (0)شکل  ثانیه شرقی عرض جغرافیایی صورت پذیرفت

 

 

 
  برداری در جزیره هندورابی؛ خلیج فارسمحل نمونه: 1شکل 

 

 

در بسترهای نرم و گونه حاضر  ،طی غواصی صورت گرفته       

متری خلیج  07-01ای منطقه زیرجزرمدی؛ عمق ماسه -شنی

به  %07مشاهده شد. نمونه پس از تثبیت در الکل  ،فارس

دریای دانشگاه علوم و تحقیقات تهران  شناسیزیستآزمایشگاه 

 Licaبا استفاده از فوتواستریومیکروسکوپ ها عکس یافت.انتقال 

تهیه شد  DMC-LC80بین پاناسونیک مدل و دور Ez40مدل 

 (0800و همکاران ) Clarkو از کلیدهای موجود خصوصاً 

تایید ( برای شناسایی استفاده شد و به 0819)  Nisiyamanو

Ashley Miskelly .های ای در آبهای منطقهبا بررسی رسید

زیرجزرومدی جزیره هندورابی در خلیج فارس، یک گونه دالر 

شنی مشاهده شد که پس از مطالعات سیستماتیکی گونه مذکور 

Clypeaster humilis تصویر سطح  1)شکل  شناسایی شد

 متری 07-01عمق این گونه در دهانی و مقابل دهانی(. 

 . ای مشاهده شدشنی و ماسه بسترهای نرم منطقه
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 )چپ( Oral endو سطح شکمی )راست(  Aboral endسطح پشتی : 2شکل 

 
به نمایش در آمده  0بندی گونه شناسایی شده در جدول رده

بیضوی و تقریباً گرد، دارای تست  ،گونه دالرشنی موجود است.

در سطح  (petaloid) روزنه تناسلی و گلبرگ 1بزرگی است که 

( و نیز 0پشتی دارد، سیستم راسی مرکزی مشاهده شده )شکل 

های زیرین نمونه مشاهده شد )شکل پروکت آن در کنارهپری

1.) 

 

 
 هندورابی های جزیرهشناسایی شده در آب گونه بندی: رده1جدول 

 تاکسون نام علمی

Echinodermata Klein, 1734 شاخه 

Echinoidea Leske, 1778 رده 

Euechinoidea Bronn, 1860 زیررده 

Irregularia Latreille, 1825 دون رده 

Neognathostomata  Smith, 1981 باالراسته 

Clypeasteroida Agassiz, 1872 راسته 

Clypeasterina Agassiz, 1872 زیرراسته 

Clypeasteridae Agassiz, 1835 خانواده 

Clypeaster Lamarck, 1801 جنس 

humilis Leske, 1778 گونه 

Clypeaster (Stolonoclypus) humilis  

 

        

 

 
( و منافذ دفعی apical system: سیستم راسی )3شکل 

(gonoporeو گلبرگ )( هاpetaloid) 
 (periproctپروکت ): پری4شکل  
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های وارونه شده بوده و دارای دنداندهان در سطح شکمی و 

 (. 1شود )شکل غشای اطراف دهانی در این نمونه دیده نمی

در این نمونه برآمدگی اینترآمبوالکرا در اطراف پری استوم        

 .مشاهده نشد

 

 
 سطح دهانیها در ( شامل دهان و دندانperistome: پری استوم )5شکل 

 

تر نمونه کوچک کل شده به نسبت سایز های مشاهدهگلبرگ       

باشد که تمام متر میمیلی 017تر از اندازه تست بیشبوده و 

شواهد موجود با توجه به کلیدهای معتبر حاضر دال بر صحت 

به تفصیل در باشد که می Clypeaster humilisتایید گونه 

  :شودبندی آن در زیر توضیح داده میمورد رده

، Clypeasteroida (Nisiyamanهای شناسایی زیرراسته کلید

0819 :) 

0-  Auricle (داخل اسکلت درهایی برجستگی ) ،ترکیبی

 1.. ............................................اینتررادیال در جایگاه .........................

با  ( petals) هاها در جایگاه. گلبرگها مجزا، رادیالاوریکول -0َ

 (. -demiساختار ترکیبی و صفحات کاهش یافته )یا

وسیله هدر نزدیک سطح دهانی، در راس ب اینترآمبوالکرا ناپیوسته

 Clypeasteroina ...................یک جفت از صفحات خاتمه یافته 

(. -demiدارا یا بدون کاهش صفحات )یا هاگلبرگ -1

وسیله هاینترآمبوالکرا پیوسته در نزدیک سطح دهانی، در راس ب

 Laganoinaخاتمه یافته....  سری صفحهصفحه منفرد یا یک یک

ها. اینترآمبوالکرا ( در گلبرگ-demiبدون کاهش صفحات ) -1َ

وسیله یک هنزدیک سطح دهانی، در راس ب یا ناپیوسته در پیوسته

جفت صفحه خاتمه یافته. معموالً وجود شیارهای آمبوالکرال 

 Scutelloina.. ............................................................دهانی .

، Clypeasteroida (Nisiyamanهای کلید شناسایی خانواده

0819 :) 

عدد، شیارهای آمبوالکرال دهانی ساده،  1منافذ دفعی   -0

 ای ثانویه )منافذ م تعداد، گسترش پاهای لولهکبسیار ناچیز و 

 

آمبوالکرال( نامنظم در صفحات آمبوالکرال؛ فاقد مناطق 

«combed »های برجسته اسکلت(. )منافذی در وسط ردیف

Tubercle  سری یک)محل اتصال خار به تست( یک فرم، در

اند، در دو طرف دهانی و مقابل دهانی. غشای منظم قرار نگرفته

 (peristomial  membraneیا buccal membrance) دهانی اطراف

 Clypeasteridae............... ........................................................برهنه

دهانی ساده، بسیار عدد، شیارهای آمبوالکرال  1منافذ دفعی  -0َ

ای ثانویه کافی و مشخص، در ادامه سیستم راسی؛ پاهای لوله

محدود به مناطق  (،combed)مناطق  خارج از تراکم سری مورب

های تاحدی در یک سری مورب منظم قرار توبرکولآمبوالکرال. 

 Arachnoididae .....................مسطح دهانی اطراف غشای اند.گرفته

Clypeaster (Nisiyaman ،0819 )های گونهکلید شناسایی 

 :(1)شکل 

 ها مختصری مناطق گلبرگ ،ترهای تست کلفتلبه  -0

 C. reticulatus. ...................................................................ترضخیم
 ،های مسطحتر و حاشیهقسمت مرکزی تست برجسته  -0َ

 C. humilis. ......طور واضح فشرده...........هکم و بیش بها گلبرگ

متر، سانتی 01سایز با  ،حاضر تحقیق Clypeaster humilisگونه 

 07-01) ای منطقه زیرجزرمدیماسه -در بسترهای نرم و شنی

 مشاهده شده است.  ،شرقی جزیره هندورابیدر جنوب (متری
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  a C. reticulatus)و  b C. humilis): تصویر جانبی از:  6شکل  

(Clark ،a 1225) 

        

سایزهای متفاوتی  دارای Clypeasteroidaراسته  هایگونه

( و برخی بسیار Fibulariidaeهستند برخی بسیار کوچک )

ها معموالً مسطح و تخت (. تست آنAstriclypeidaeبزرگند )

اغلب توسط  ،اندخوبی توسعه یافتههباشد و معموالً بیا فشرده می

ندرت این اسکلت شوند و بهداخلی محکمی پشتیبانی می اسکلت

تری نسبت به اینترآمبوالکرا در رود. آمبوالکرا وسیعتحلیل می

صورت هها بشان دارند. معموالً گلبرگنزدیکی سطح دهانی

ها معموالً دارا یا فاقد مشخص در نزدیک راس قرار دارند. گلبرگ

نزدیک دهانی. دومین سری  phyllodesاند. فاقد نیم صفحه

ای کوچک، اغلب در تعداد بسیار زیاد، عمدتاً در پاهای لوله

تر شوند یا حتی بیشامتداد بین صفحات آمبوالکرال محدود می

یابند. اینترآمبوالکرال از صفحات بین آمبوالکرال گسترش می

یک )یا یک  پیوسته یا ناپیوسته در سطح دهانی، که در راس به

شوند. سیستم سری صفحه منفرد( یا یک جفت صفحه ختم می

نزدیک قسمت گاهی راسی معموالً در زیر قسمت مرکزی و 

مونوباسال نوع  از دیسک ،بوده جلویی سمت ندرتبه باشدمی انتهایی

 )دیسک راسی دارای پنج گلبرگ ولی دارای یک صفحه دفعی(

 1طور استثنایی هب ،هستنددفعی  ذمنف 1یا  1دارای  باشد ومی

متفاوت  periproct. محل قرارگیری شودنیز مشاهده می عدد

است؛ در حاشیه باالیی لبه، پایین لبه یا در سمت سطح دهانی 

. شوندنمی مشاهده هرگز در مجاورت سیستم راسی شود ومی دیده

peristome های آبششی معموالً مرکزی، کوچک، بدون شکاف

های آمبوالکرال فقط در اما آبشش ،بوده خارجیهای یا آبشش

 های جویدن شوند. اندامای دیده میقاعده تاج پاهای لوله

)قسمتی از فانوس  compassesتوسعه یافته، اما بدون  یخوببه

ها . فانوس خوابیده، بسیار اصالح شده، دندانباشندمی ارسطو(

شکل بین یک  v)شکافی  foramen magnumوارونه شده، 

 bracesو  epiphyses( خیلی سطحی، hemipyramidsجفت 

ها معموالً . هرمباشندمی هایی از فانوس ارسطو(کوچک )قسمت

 perignathic.هستند های جانبیهایی با لبهدارای برآمدگی

girdle  یا  و ، جدا از آمبوالکرالبودهها اوریکولشامل فقط

 و ساده هاradiole. هستند چسبیده به صفحه اینترآمبوالکرال

های سری ی هستند.مختلف هایمعموالً دارای شکل بوده و کوچک

. تمامی چهار شکل پدیسالریا در شونددیده می عمودی نامنظم

فقط در  globiferousشوند اما پدیسالریای نوع ها دیده میآن

دیده شده است. پدیسالریا عموماً  Fibulariellaزیرجنس 

تر در های پیشرفته )بیشتر فرمنامشخص )جزئی(، در بیش

Scutellidae  وAstriclypeidae دوطرفه است. اسفرادیا )

در خط میانی  بوده و )بخشی از استاتوسیست( منفرد

و معموالً در گیرد قرار میاستوم آمبوالکرال، نزدیک به پری

. بافت نرم آسیب دیده یا مرده شودمی پنهانآهکی کامالً  اسکلت

در ابتدا فرض بر  .(Mortensen ،c0819) باشدمی سبز رنگ

( Discoidiidaeجزء) Holectypoida از Clypeasteroida که بود این

( مخالف 0811) Durhamمشتق شده است البته افرادی مانند 

Melville (0810 )و  Durhamاین اشتقاق بودند. اگرچه 

صورت هرا ب Holectypoidaاز  Clypeasteroidaاشتقاق 

پیشنهاد دادند.  Gnathostomataفیلوژنی از باالراسته 

Mortensen (c0819)،  دو زیرراستهClypeasterina  و

Laganina  را برایClypeasteroida  در نظر گرفت و

Durham  وMelville (0810؛ چهار زیرراسته را به نام) های

Clypeasterina ،Laganina ،Scutellina  وRotulina 

سه زیرراسته  Durhamمعرفی کردند. البته درنهایت 

Clypeasterina ،Laganina  وScutellina  را در راسته

Clypeasteroida .قرار داد  

تست معموالً مسطح یا  ،Clypeasterinaزیرراسته در        

. صفحات باشدمی راس در باال، با حمایت کمپلکس داخلی

)یک نوع صفحه آمبوالکرا که دو یا  ترکیبیصورت هها بگلبرگ

صفحه، چند اجزا دارد( با اجزای اولیه متناوب و اجزای نیم

. اینترآمبوالکرا ناپیوسته در هستند های خارجی سادهگلبرگ

وسیله یک جفت از صفحات هنزدیک سطح دهانی، در راس ب

 راسی پنج وجهی یا ستاره مانند. سیستم است خاتمه یافته

عدد  1یا  1منافذ دفعی  باشد ومی ، اینترآمبوالکرال راسیدارند

های سوراخمادرپوریت بزرگ با هیدروپورهای )دارای  باشند.می

بوده  های مجزاauricle. ی هستند( زیادکوچکی در مادرپوریت

ای تا پروکت زیرحاشیه. پریاندقرار گرفته ها در جایگاهرادیال و

شمار مقابل بی کوچک و هایرادیولدارای . باشدمی باالی حاشیه

به یک برآمدگی یا یک کیسه  هستندکه دار سادهدندانهو دهانی 

. در این زیرراسته، (Durham ،0811) شوندنمی ختم پوستی غده

auricleخوبی از هم تفکیک ههای هر آمبوالکرا نامشخصند اما ب

( Scutelloinaو  Laganoniaهای دیگر )راستهاند. در زیر شده

auricle های سمت راست یک آمبوالکروم باauricle های سمت
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اند چپ کناری آن کم و بیش در صفحات آمبوالکرال قرار گرفته

اند. این قرارگیری و کم و بیش روی یک قطعه کامل سوار شده

auricleمانند  های بسیار قابل توجه است و افرادیها از قابلیت

Hawikins (0817 0810 و) شناسیریخت برای Clypeasteroid 

ها، وسیله گلبرگهکردند. اصالح ساختار آمبوالکرال باستفاده می

 Clypeasteroidدر موجود گروه سه برای را بندیرده از جدیدی شکل

را به  Clypeasteroidهایگلبرگ که طوریبه کرد گذاریپایه

صفحه تبدیل دهی صفحات و اجزای نیمترین عامل در نظممهم

کرد. نظم و ترتیب قرارگیری صفحات اینترآمبوالکرال در دو 

انتهای راسی و دهانی از معیارهای شناسایی در راسته 

Clypeasteroida های نزدیک  است. محل اتصال آمبوالکرال

به راس به صفحه دفعی، معموالً دو صفحه کوچک پهلو به پهلو 

 صورت ستون کناره دو صفحه اینترآمبوالکرال بهستند، معموالً

ها و دیگر گروه Laganidaeکه در شوند. درحالیهم ختم می

تر و درنهایت ها تا حدی از لحاظ اندازه بزرگیکی از این جفت

گیرد. به قسمت زیادی از فضای انتهای راسی آمبوالکرال را می

رمعمول یک صفحه منفرد یا یک ستون منفرد از صفحات غی

که در انتهای دهانی . از جمله ایندنوشمیختم  آمبوالکرام

سری تغییرات در طی یکClypeasteroida اینترآمبوالکرام 

 Echinocyamusشود. در ابتدای زندگی )زمان و رشد دیده می

است و  basicoronalهای صفحات از نوع ( فرمFibulariaو 

راسی این صفحات گذشت زمان، قسمت خارجی سیستم از پس 

تغییر کرده. پس از آن یک جفت  basicoronalصورت ردیف هب

( با post-basicoronalصفحات اینترآمبوالکرال دوم بزرگ )یا 

 continuous interambulacrumراآن شود،می دیده برابر تقریباً اندازه

های فرم ترکه بیشییجا. از آن(Nisiyaman ،0819) گذاردند نام

تر آمبوالکرال یا صفحات آمبوالکرال که بزرگ 9دارای  امروزی

های اینترآمبوالکرال شوند، ستونباشند دیده میاز معمول می

post-basicoronal ردیف از مجزا basicoronal، 

discontinuous interambulacrum شوندمی نامیده 

(Nisiyaman ،0819) ها از هم کامالً و این در تشخیص گروه

خوبی از دیگر هب Clypeasteroinaزیرراسته  تاثیرگذار است.

 Clypeasteridaeها جدا شده است. این شامل دو خانواده گروه

Agassiz, 1836 و Arachnoididae Duncan, 1889 باشد.می 

؛ دارای تست متوسط تا بزرگ، Clypeasteridaeخانواده 

 ها معموالً برجسته لبه ،های کم یا زیاد یا ندارندبرجستگی

سمت دهانی مسطح یا در ناحیه دهان  ،یا زیاد کممیزان به

های آمبوالکرا نزدیک راسی، در سمت دهانی مقعر. گلبرگ

ای ثانویه کوچک تر کاهش یافته، اما پاهای لولهشیارهای ساده

صورت منظم در تعداد زیاد در شیارهای ه)منافذ آمبوالکرا( ب

. Phyllodeاند. فاقد آمبوالکرال پخش شدهپیوسته صفحات 

صفحات آمبوالکرال  ،اینترآمبوالکرا ناپیوسته در سطح دهانی

که طوریهپیوندند، بهم میخط میانی اینترآمبوالکرا به دهانی در

( اینترآمبوالکرال به ادامه basicoronal) primordialصفحه 

است ملحق شده است. ممکن  post-basicoronalصفحه جفت 

شکل خاصی اینترآمبوالکرا در نزدیک دهان به فرم به

bourreletها (infundibulum) های حمایت با برآمده شود. تست

های هرمی، دارای ستون است و مستحکم داخلی توسعه یافته

پایین تا ی هاها از اتصال قسمتبرخی زمان باشد.می سوزنی

متحدالمرکزی ایجاد های بخش ،باال، خصوصاً نزدیک لبه تست

وسیله این دیواره داخلی حفظ هب هاچنین آمبوالکراهم .شودمی

 منفذ دفعی 1 دارند و دارای شوند. سیستم راسی مرکزیمی

 استوم مرکزی. پریاست ایزیرحاشیه پروکت معموالًپری .هستند

های فرورفتگیکم و بیش  است که معموالً فرورفته باشد ومی

استوم برهنه، اما شامل . غشاء پریندمشخصی دار دهانی

های . انداماست ای شکل کوچک نامنظمهای ستارهاسپیکول

 معمول  ها دو برابراوریکول ،ای دارندجویدن بسیار پیشرفته

 توبرکولومدارای . اندقرار گرفته در هر آمبوالکروم باشد ومی

 و  دار اولیههای روزنه، توبرکولهستند یک شکلو  تراکمم

crenulat اندشده )قسمتی از توبرکول( کم و بیش مجزا .

، گاهی دنکم و بیش با فرم منظمو  های اولیه کوتاهرادیول

  اما های کوتاهرادیول شده و گسترده و مسطحها آن انتهای

صورت ههستند ولی ب کوچکای ی دارند که دارای اندازهشماربی

. اشکال انددارای کنگرهاسر ت، معموالً سرشودنمی دیده شکلتاجی

 ophicephalousو  tridentate، triphyllous صورتهب پدیسالریا

 .(Mortensen ،c0819)باشد می

       Mortensen (c0819)  گونه  07 گونه فسیل و 011بیش از

Thiery (0801 )و  Lambertخانواده معرفی کرد.  را از این زنده

 Clypeasterزیرجنس از  01جنس و  1های جدید، در اشتقاق

رسد نظر می( ادعا کرد که به0811) Durhamرا مطرح کرد. 

های وجود دارد و بقیه جنس Clypeasterفقط یک جنس 

باشند که محتمالً باید تا حد هایی از آن میمعرفی شده مترادف

هایی تفاوت شناسیریختزیادی کاهش یابند چون صرفاً در 

 م دارند که تاکنون این ادعا پابرجا مانده است.باه

  Clypeaster Lamarck, 1801جنس از مشخصات        

ها پنج وجهی های حاشیهتست متوسط تا بزرگ، لبهتوان به می

سمت راس یا تقریباً کروی، زوایای گرد، تغییرات زیاد، به

سطح دهانی پهن تا مقعر، معموالً با توسعه  ،ترمسطح
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های تست کروی تا حاشیه ،دهانی infundibulumخوب 

مسطح و غیرمسطح. سیستم راسی مرکزی، مادرپوریت معموالً 

صفحات کوچک در زوایای ورودی، کم و بیش  ،ای شکلستاره

صورت بسته یا دورانی باز هها متفاوت، ب. گلبرگاشاره کرد ییجز

-کروی هاتر، داخلیکشیده هامنافذ خارجی گلبرگ ،شکلو چنگی

خوبی مشخص است. صورت یک شیار بهشان اغلب به، ارتباطتر

ندرت در لبه، کوچک، در محل پری پروکت معموالً زیرلبه، به

اینترآمبوالکرال سوم و  post-basicoronalاتصال بین صفحات 

اند. غشای اطراف دهانی چهارم یا چهارم و پنجم قرار گرفته

صورت نامنظم. اسکلت داخلی هها ببرهنه، با قرارگیری اسپیکول

های نازک، های متفاوت، شامل صفحات و ستوندارندهدارای نگه

ها مسطح و توسعه یافته؛ گاهی دیواره دو الیه. تر گونهدر بیش

( معموالً primordial) basicoronalصفحات آمبوالکرال 

ترند، صفحات نسبت به صفحات آمبوالکرال بسیار کوچک

جفت  0-0وسیله همعموالً ب post-basicoronalآمبوالکرال 

 1-07 دهانی سطح در ،شودصفحه از صفحات آمبوالکرال جدا می

، Durham) صفحه اینترآمبوالکرال وجود دارد 1-1و  آمبوالکرال

های صورت گرفته، برای این جنس . با توجه به توصیف(0811

از  رسد تعدادینظر میگونه معرفی شده است اما به 07بیش از 

 ها تکراری باشند.آن

 ،Clypeaster humilis, Leske, 1778گونه اما در مورد        

 دو نمونه قدیمی منتسب به این گونه گزارش شده است، که 

اند اما با توجه اند و تا حدودی آسیب دیدهخوبی حفظ نشدهبه

هایشان قابل حدس است. ها ویژگیمانده آنهای باقیبه قسمت

های )بیضوی(، با حاشیه مرغی شکلندتخم نمای کلی شبیهدارای 

های میانی اینترآمبوالکرا. تست کوچک، اندکی مقعر در قسمت

 1ها نازک، ضخامت حدود لبه ،مترمیلی 01تر از شان کمارتفاع

سطح مقابل دهانی کم و بیش تا مناطق گلبرگ  ،مترمیلی

های شکاف ،شان زیاد شدهسمت باال شیبانتهایی پهن، به

perradial  ًآمبوالکرال میانی( در سطح مقابل دهانی تماما(

 سمت دهان مقعر سطح دهانی اندکی یا تدریجاً به ،مشخص

ها رسد اندازه آننظر میها کوچک، بهشود. مناطق گلبرگمی

( کوتاه، petal) هاگلبرگ ،باشدشان مینصف اندازه کلی به نزدیک

ها، ابتدای شان بیش از نصف طول آناما نسبتاً عریض، عرض

تر، برجسته interporiferousتر، مناطق تر و انتهای وسیعباریک

 ،هاگرایی جهت بستن گلبرگهم interporiferousمناطق 

متر عرض، گلبرگ میلی 01متر طول و میلی 11ها، گلبرگ اندازه

هر  ،تر( نسبت به بقیه بزرگfrontal petal III) 0باالیی 

 ،جفت منفذ در هر نیمه خود دارد 17لبرگ حدود گ

ها های اولیه در  هر لبه بین جفت منافذ گلبرگتعداد توبرکول

فاصله بین قسمت  ،است poriferousعدد در مناطق عریض  0

متر میلی 19ها حدود و لبه 1جانبی  -انتهایی از گلبرگ جلو

)شاید  جانبی -است و فاصله بین قسمت انتهایی از گلبرگ عقب

متر است. سیستم راسی محتمالً میلی 11ها حدود ( و لبه0

شود. م ریخته، و جزئیات آن مشاهده نمیهکمی به مرکزی، اما

های در دست حاضر مشاهده پروکت در نمونهاستوم و پریپری

اند، خوبی حفظ نشدههشوند. شیارهای آمبوالکرال دهانی بنمی

 بند.استوم ادامه یااما تا لبه پری

 باشد.متر میمیلی 017عموماً بیش از  C. humilis اندازه       

آرام و دریای  -متر در دریای سرخ، هند 17در عمق تا حدود 

 Mihaljevic. (Nisiyaman ،0819)فیلیپین دیده شده است 

گونه زنده را  17گونه فسیل و  017( بیش از 1700)و همکاران 

های متفاوتی هستند. که شامل فرم نداز این خانواده معرفی کرد

 08وسیله اشعه ایکس و بررسی هبا مطالعات صورت گرفته ب

ها و تعیین توپوگرافی و شکل صفحات عنوان جنس زنده آن

های از جنس Clypeasterشود. زیرگونه دیده می 9که  ندکرد

Clypeasteroida  و از راسته خارپوستان نامنظم شامل دالرهای

 (sea biscuits) های دریاییو بیسکویت (sand dollars) شنی

های سطحی مناطق گرمسیری و است که عموماً در آب

شوند و در رسوبات نرم مناطق جزرومدی زیرگرمسیری دیده می

 اندمتر نیز گزارش شده 177تر وجود دارند البته تا بیش

(Mortensen ،0819) گونه فسیل به  017گونه زنده و  18. تا

و   Rose؛Smith ،1771؛ Kroh ،1707) نام وجود دارداین 

Poddubiuk ،0890 ؛Poddubiuk  وRose ،0891 ؛Kier   و

Lawson ،0809 ؛Mortensen  ،b0819  ؛Durham ،0811). 

Clypeaster  اولین بار توسط المارک در دریای کارائیب در

 (Poddubiuk ،0891) الیگوسن مورد شناسایی قرار گرفت دوره

و فسیل آن نیز در مناطق دارای رسوبات نشست یافته دوران 

بزرگ، واضح،  Clypeasterقبل از اووسین دیده شد. تست 

ستبر که محتویاتش را کامالً در برگرفته است، این جنس دارای 

راحتی شناسایی است که از لحاظ شکل ظاهری بهگونه تعدادی 

 شناسی،بوم (. از لحاظPoddubiuk ،0890و  Roseشوند )می

پالنکتونی، بالغ کفزی(، نزدیک ساحل، در فالت  بنتیک )الرو

خوار و تغذیه از دتریتوس، عموماً در مناطق قاره، رسوب

درجه(، اقیانوس هند و آرام، عمق  11-19 گرمسیری )دمای

  .(Gates ،0881و  Rowe) باشدمتر می 7-101میانگین 

ماداگاسکار، آفریقای جنوبی، آفریقا و  شرق ،جهانی پراکنش       

شرقی عربستان، خلیج چنین سواحل جنوبدریای سرخ هم
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فارس، غرب هند، پاکستان، شرق هند، شمال استرالیا، فیلیپین 

 Rowe)(، استرالیا Rowe ،0800و  Clark) و جزایر آرام جنوبی

این گونه در منطقه الغرداق در کانال سوئز  .(Gates ،0881و 

متری در بسترهای شنی مناطق الگون بین  0-1در عمق 

کیت ساحل پهنه آبسنگی مرجانی مشاهده شد. اغلب پلی

Podarke pugettensis شوددر روی این دالر شنی دیده می 

(Storch  وNiggemann ،0810).  این گونه در شمال خلیج

، Nebelsick) سفق مصر در دریای سرخ نیز گزارش شده است

در آفریقای جنوبی، دریای سرخ در مناطق چنین . هم(0888

کانال سوئز، خلیج عقبه، شمال و جنوب دریای سرخ، خلیج 

 ، هند شرقی،Ceylonفارس، سواحل جنوب شرقی هند، 

Malay Archipelago، ،دریای باندا، کالیدونیای جدید،  فیلیپین

 .(Pearse ،0818و  James) استرالیا مشاهده شده است

 01 اندازهبا  ،تحقیق حاضر Clypeaster humilisگونه        

 ،ای منطقه زیرجزرمدیماسه -نرم و شنی بسترهای در متر،سانتی

 ،شرقی جزیره هندورابیفارس در جنوب خلیج متری 07-01 عمق

عنوان اولین اطالعات منتشر و این گزارش به مشاهده شده است

 . شده در این مورد خواهد بود

 

 و قدردانی تشکر
آوری علی احمدی که در جمع، جناب آقای از دوست عزیز       

ی بسیار سپاسگزارند کمک شایانی کرد هندورابی جزیره از هانمونه

 Rich Mooiو Ashley Miskelly ای ازقدردانی ویژه شود.می

از کارشناسان  آید.عمل میبه شانفراوانهای سبب راهنماییبه

دریا و شیالت دانشگاه  شناسیزیست اپتیک، هایآزمایشگاه محترم

 علوم و تحقیقات تهران بسیار قدردانی آزاد اسالمی واحد 
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