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 چکیده

دريايی جزيره هنگام  –هاي ساحلیبندي زيستگاهی و تعيين بيوتاپبا هدف طبقه 1921-29 سالهطی دوره يکاين تحقيق 

هاي براساس ويژگی بردارينمونهايستگاه  ۸هاي اوليه، به انجام رسيد. در بررسی (CMECS)براساس مدل استاندارد اكولوژيک 

در بهترين حالت جزر انجام گرفت. هر ايستگاه  صورت فصلی وبه هايبردارنمونهصورت غيرتصادفی انتخاب گرديد. بهژئومورفولوژي 

به   %07ر الکل تثبيت دپس ازها آوري شده از ايستگاهي جمعهانمونهصورت پيمايش ساحلی مورد بررسی كامل قرار گرفت. به

گونه  17هاي شناسايی معتبر انجام شد. بر اين مبنا، در مجموع ها براساس منابع علمی و كليدمنتقل گرديد. شناسايی نمونه آزمايشگاه

گونه از  1هاي شکننده و گونه از ستاره 1گونه از خارداران،  9گونه از خيارهاي دريايی،  5خارپوست شناسايی گرديد كه شامل 

تر از نيمه شرقی دليل نوع بستر، شيب زياد و عمل امواج كمهاي دريايی است. پراكنش جمعيت خارپوستان در نيمه غربی جزيره بهارهست

، از ستاره شکننده گونه Holothuria leucospilota، از خيارهاي دريايی گونه Echinometra  mathaeiبود. از خارداران گونه 

Ophiocoma scolopendriana گونه   و از ستاره دريايیmultiflora Linckia صورت دائمی در منطقه مورد بررسی حضور به

هاي تر پتانسيلتواند در جهت شناساندن هر چه بيشتحقيق حاضر مینتايج هاي انحصاري جزيره معرفی گرديدند. عنوان گونهداشتند و به

 هاي خليج فارس موثر باشد.بالقوه آب
 

  جزر و مدی، جزیره هنگام، خلیج فارس خارپوستان، تنوع، ناحیه کلمات کلیدی:
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 مقدمه

 ترین آشناترین و فراواناعضای شاخه خارپوستان از نام       

شاخه  (Echinodermata) خارپوستان .دریایی هستند مهرگانبی

ویژه جانوران جهان هستند كه از نظر طرح  مستقل و كامالً

 یك از دیگر جانوران قابل مقایسه نيستندساختمانی بدن با هيچ

(Solomon ،5002)  شاخه بزرگ جانوری و از این نظر كه تنها

، Brnes) فرد هستندبه های انگلی ندارند، منحصرهستند كه گونه

و  هااز مرحله بلوغ همگی كفزی بوده و در همه اقيانوس(. 4791

، از منطقه بين جزر و مدی استثنای مناطق سردسير(ها )بهدریا

مهرگان ترین بیو از فراوان كنندزندگی می تا نواحی عميق

 Hickman) ندارند یاسمز ميتنظ قدرت خارپوستان ند.هست اعماق

نام دریای به خيارهای گونه از استثنای یك(، به5009و همکاران، 

Synapta similis های حرای شور در مردابلب هایكه ساكن آب

(. حدود Kotpal، 5002) هستند زیدریا همگی ایست،حاره مناطق

خارپوستان گزارش گونه فسيل از  42000گونه زنده و  900

رده تاكسونوميك قرار دارند  2شده است. خارپوستان امروزی در 

 Ophiuroidea دریایی(، های)ستاره Asteroidea شامل: كه

 وشان()الله Crinoidea)خارداران( و  Echinoidea)مارسانان(، 

(Pawson ،5009) . درجه انطباق خارپوستان نسبت به انواع

، خارداران و ییایدر ارانياز خ یرايرسوبات مشخص است. بس

از  یكنند، اما بعضیم یماسه زندگ ایمارسانان در رسوبات لجن 

این  دهند.یم حيرا ترج یها رسوبات سنگرده نیا یهانمونه

پوستان كوچك، نرمتنان، جانوران از گياهان دریایی، سخت

ای، مواد حاصل از جانداران مرده و سایر جانداران های لولهكرم

شود كه اقيانوس كنند. گفته میكوچك و مواد آلی تغذیه می

 (.Kotpal، 5002)بدون خارپوستان گندابی متعفن خواهد بود 

وسيله هترین خارپوستان بوده و بهای شکننده فعالستاره

در مقایسه با سایر خارپوستان، . كنندحركت میهای خود بازو

مخرجی كشيده شده و از سطح -خياران دریایی از محور دهانی

توتيای دریایی دارای تقارن شعاعی  خزند.شکمی روی بستر می

ها از جلبك و دهدبسترهای سخت را ترجيح می كهبوده منظم 

ریایی د. توتيای دكنمی تغذیه و مواد پوسيده گياهی و جانوری

 .كنندنامنظم )توتيای قلبی و دالر سنگی( تقارن جانبی پيدا می

 نمایندها تغذیه میاین جانوران از ذرات ریز معلق و پالنکتون

(Hickman  ،5002و همکاران) .مطالعات صورت گرفته،  براساس

 های مرجانی دارندخارپوستان نقش مهمی در اكولوژی صخره

(Coppad و Campbell ،5002)های باارزشی از خارپوستان . گونه

ای جزیره هنگام وجود دارد ولی تاكنون مطالعه-در خليج فارس

ها صورت نگرفته است. مستقل و جامع برای شناسایی این گونه

با توجه به جایگاه این گروه جانوری و كمبود اطالعات از این لذا 

جموعه از م بخشی كه پژوهش این ،مهرگانبی لحاظ فون از منطقه،

های ساحلی و بندی زیستگاهمطالعات و تحقيقات مرتبط با طبقه

 منظوربه ،است (CMECS) اكولوژیك استاندارد مدل براساس دریایی

ای جمعيت خارپوستان در محدوده گونه شناسایی و بررسی تنوع

 4274-75 سالهطی دوره یك هنگام در ناحيه جزر و مدی جزیره

تحقيق به ارائه راهکارهای مدیریتی جهت نتایج این  گردید. انجام

و از دیدگاه  نمود خواهد كمك پایدار حفاظت و توسعه ،ریزیبرنامه

 هایبرنامه تحقق راستای در زیست محيط و شيالت مدیریت

 راهبردی حائز اهميت خواهد بود.

 

 هاشمواد و رو
های بخش شهاب از توابع جزیره هنگام از دهستان       

های خليج فارس، در دهانه تنگه است كه در آب شهرستان قشم

 22́ 12 ˝طول شرقی و 22⁰ 21 ́ 22˝ تا 22⁰ 21 ́ 10̋ هرمز بين

عرض شمالی واقع شده است. این جزیره  52⁰ 14 ́ 42˝تا  52⁰

كيلومتر  20كيلومتر عرض و  2تا  2كيلومتر طول و  ۸/7دارای 

( 42۸2 مسلح،مربع مساحت دارد )سازمان جغرافيایی نيروهای 

 كيلومتری جزیره قشم قرار دارد. 11و در 

انجام شد كه  4274اولين گشت مقدماتی در فصل پایيز        

برداری ایستگاه نمونه ۸های اوليه، طی گشت ميدانی و بررسی

های ژئومورفولوژی و زیستگاه انحصاری در ناحيه براساس ویژگی

صورت فراهم بود، به هاو مدی كه امکان دسترسی به آن جزر بين

ها از روش . در تعيين ایستگاه(4 )شکل گردید انتخاب غيرتصادفی

، مختصات جغرافيایی هر GPSانتخابی استفاده شد و با دستگاه 

 .(4)جدول  ایستگاه ثبت گردید

طی یك دوره  ،هاآوری نمونهعمليات ميدانی جهت جمع       

در هنگام جزر كامل یا بهترین حالت جزر  4274-75 سالهیك

صورت  ساحلی پيمایش شکلبه خارپوستان جانوری هایجمعيت از

ظروف مخصوص  در ایستگاه هر از شده آوریجمع هاینمونه گرفت.

دانشگاه هرمزگان  شناسیجانور آزمایشگاه به و تثبيت ٪90 الکل با و

 و آزمایشگاه محيط زیست بندرعباس منتقل شدند.
( Rهای دریایی فاصله مركز دیسك تا نوک بازو )در ستاره       

(، در خارداران rو فاصله مركز دیسك تا لبه قسمت بين شعاعی )

ارتفاع، طول و عرض پوسته، در مارسانان قطر دیسك و طول 

ها از كه اسپيکولجاییدریایی، از آن بلندترین بازو و در خيارهای

ایی از رهای دریایی هستند، قطعهفاكتورهای مهم شناسایی خيا
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)پشتی، شکمی، مخرجی و دهانی(  بدن دیواره مختلف هایقسمت

مدت حداقل نيم ساعت درون هيپوكلرید سدیم قرار گرفت، تا به

كه این به توجه . با(Hickman ،477۸) ها استخراج شونداسپيکول

 مدل بندیطبقه سيستم اجرای جهت اطالعاتی منابع از یکی

CMECS های استفاده از سایر دادها و اطالعات است، لذا از گونه

شناسایی شده در منابع مستند دیگر كه با سواحل جزیره هنگام 

ها براساس شناسایی نمونه گردید. استفاده ،است داشته پوشانیهم

و همکاران،  Purcell) های شناسایی معتبرمنابع علمی و كليد

صورت  (47۸2؛ Price ،47۸2؛ 5002همکاران،  و Samyn ؛5045

  پذیرفت.
 

 

      

 

 
 (1921-29برداری در نوار ساحلی جزیره هنگام )های نمونهموقعیت ایستگاه: 1 شکل

 

 

 هنگام برداری در جزیرههای نمونهایستگاه :1جدول 
اهشماره ایستگ ایستگاه مختصات جغرافیایی نوع زیستگاه ایستگاه   

ایماسه اسکله هنگام 4  E 59 22 22  N 52 14 022 

سنگی -ایصخره آبگير فصلی 5  E 22 25 10 N 52 10 559 

مانبار سوخت قدی 2 ایصخره -ایماسه   E22 25 44 N52 27 240 

ایصخره -ایماسه روستای غيل 1  E 22 24 5۸ N 52 2۸ 122 

ایصخره -ایماسه دماغه خماسی 2  E 22 20 12 N 52 29 121 

سنگی -ایصخره هنگام قدیم 2  E 22 25 21 N 52 22 247 

ایصخره -ایماسه ساحل باغ شغابی 9  E 22 21 52 N 52 2۸ 125 

رسوبی -ای صخره صخره هنگام ۸  E22 21 25 N 52 10 04۸ 
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 نتایج
گونوه   40هوا،  براساس نتایج مربوو  بوه شناسوایی نمونوه           

        (.5خانواده شناسایی شد )جدول 2خارپوست متعلق به 

    
(1921-29های شناسایی شده در سواحل جزیره هنگام ): سیستماتیک گونه9جدول  

 گونه جنس خانواده گروه جانوری

Sea Cucumbers Holothuriidae Holothuria 

H.arnicola 
H.leucospilota 

H.bacilla 
H.impatients 

H.parva 

Sea Urchins 
Diadematidae Diadema D. setosum 

Echinometridae Echinometra E. mathaei 
Astriclypeidae Echinodiscus E.auritus 

Bristtle stars Ophiocomidae Ophiocoma O. scolopendriana 
Sea Stars Ophidiasteridae Linckia L. multiflora 

    

       Holothuria leucospilota: ای از جنس گونهHolothuria 

ایی كه تا حدودی استوانه بزرگ و بدن نسبتاً تا متوسط ایاندازه با

در بخش شکمی تخت شده است. دیواره بدن نسبتا ضخيم نرم 

های های تثبيت شده اغلب دارای چين خوردگیو در نمونه

فراوان است. دهان و مخرج آن كم و بيش مركزی هستند. رنگ 

ارغوانی است كه پس از تثبيت در الکل -های زنده سياهنمونه

های این گونه در سواحل شنی د. نمونهشونصورتی می-اییقهوه

ایی )ایستگاه انبار سوخت صخره-)ایستگاه اسکله هنگام( شنی

ایی )ایستگاه هنگام قدیم( خماسی( و صخره و غيل روستای قدیم،

 (.5جزیره هنگام مشاهده شد )شکل 
 

 
 Holothuria leucospilota  : خیار دریایی 9شکل 

 
       Holothuria arenicola: ای از جنس گونهHolothuria  با

كه در انتهای  اییاستوانه ای متوسط تا بزرگ و بدن نسبتاًاندازه

شود. دیواره بدن دارای ضخامت عقبی و گاه جلویی باریك می

مركزی و مخرج  زبر است. دهان تقریباً متوسط بوده و معموالً

های ( است. رنگ نمونهSub terminalمركزی یا تحت انتهایی )

 ،های تيره در سطح پشتیزنده كرم خاكستری با دو ردیف لکه

ها و پاپيالهای كوچك است. رنگ اغلب پس از وجود تنتاكل

های این گونه در ناحيه ماند. نمونهتثبيت در الکل ثابت باقی می

 (.2)شکل  شد دیده )ایستگاه هنگام قدیم( ایصخره سواحل ميانی
 

 
 Holothuria arenicola خیار دریایی :9شکل 

 
       Holothuria bacilli: با  ای خيار دریایی كوچك استگونه

شود و تگومنتی بسيار بدنی دوكی شکل كه در انتها باریك می

تانتاكل در اطراف دهان دارد. مخرج انتهایی است.  50نازک و 

ناحيه سطح بزرگ و محکم و در  (Trivium) شکمی پاها در سطح

ای اند. دارای رنگ قهوهتر و پراكنده( كوچكBiviumپشتی )

ماند. این گونه ساكن سوخته كه پس از تثبيت در الکل باقی می

ها است. اطالعات زیادی از عمق و زیر قطعات سنگهای كمآب

های این گونه در بخش پراكنش این گونه در دست نيست. نمونه

گاه هنگام قدیم( مشاهده شد )شکل )ایست ایصخره ميانی ساحل

1.) 
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  Holothuria bacilla خیار دریایی: 4شکل 

 
       Holothuria parva: از جنس  ایگونهHolothuria  با بدنی

شود. پاها در ناحيه سطح دوكی شکل كه در دو انتها باریك می

انتها دارای بادكش فنجانی شك پهنی هستند.  كوتاه و در شکمی

تر هستند. رنگ تر و كوچكناحيه سطح پشتی تعداد پاها كمدر 

ای تيره تا سياه و در ناحيه شکمی گونه در ناحيه پشتی قهوه این

شکمی قرار گرفته و مخرج از نوع  موقعيت در دهان است. ترروشن

 گونه در ناحيه این رنگ هستند. ها زردپاها و تنتاكل است. انتهایی

روستای  و قدیم سوخت انبار )ایستگاه شنی-ایصخره سواحل ميانی

 (.2)شکل  های بين جزر و مدی مشاهده شدضچهغيل( در حو
 

 
   Holothuria parva خیار دریایی  :5شکل 

 
       Holothuria impatiens: نوار  2ای روشن، قهوه رنگ دارای

در  تر روی سطح پشتی بدن وجود دارد كهای تيره یا بيشقهوه

شود و سطح شکمی دارای رنگ بژ تر میرنگقسمت خلفی پر

اند و عنوان بطری شکل توصيف كردهاست. بدن این گونه را به

پراكنده هستند.  هنگام لمس كردن خشن است. پادیاها نسبتاًبه

تنتاكل است. دیواره  50دهان در موقعيت شکمی و دارای 

ایی مشابهی كمههای ميزی و دپشتی و شکمی دارای اسپيکول

كند. های مرجانی زیست میعمق زیستگاههای كمآب هستند. در

ای )ایستگاه هنگام قدیم( ميانی سواحل صخره گونه در ناحيه این

 (.2مشاهده گردید )شکل 

 

 
 Holothuria impatiens خیار دریایی : 6شکل 

 
       Echinodiscus  auritus: ایی دالر شنی كوچك باگونه 

شکاف باز در ناحيه آمبوكرال  5پوسته نازک و مسطح كه دارای 

شکافی معروف است. دارای خارهای  5نام سکه شنی  است كه به

های كوچك قرمز بسيار ریز و كوچکی هستند. رنگ در نمونه

تر بنفش است كه پس از ی بزرگهامایل به بنفش و در نمونه

این گونه در منطقه (. زیستگاه 5د )شکل نشوتر میتثبيت تيره

شود و توسط زیر جزر و مدی است كه در زیر شن پنهان می

 ایشود. این گونه در ساحل ماسهجریان آب به ساحل آورده می

 (.9ای ایستگاه روستای غيل مشاهده گردید )شکل صخره
 

 
 Echinodiscus  auritusسکه شنی : 7شکل

 
       Echinometra  mathaei:  سخت  با پوسته نسبتاًخارداری

. استمرغی شکل و دارای اشکال مختلف اما كم و بيش تخم

ارغوانی مایل به  معموالً های زنده متفاوت،رنگ خار در نمونه

تثبيت در الکل حفظ  از ای یا سبز است. رنگ پسگاه قهوه ،سياه

ترین گونه از خارداران در این (. این گونه فراوان1شود )شکل می
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ده است كه در ناحيه ميان دست و پایين دست تحقيق بو

ای بين جزر شنی )درون حوضچه -اییصخره ،اییسواحل صخره

صخره هنگام، خماسی،  ایستگاه هاصخره سطح هایحفره مدی و و

( و سواحل روستای غيل، انبار سوخت قدیم و آبگير فصلی

های به گل نشسته ای درون ساختارهای مصنوعی )كشتیماسه

 (.۸)شکل هنگام( مشاهده گردید ایستگاه اسکله قدیم در دوران از
 

 
 Echinometra  mathaeiتوتیای دریایی : 8شکل 

 
       Diadema  setosum: ًسخت خارداری با پوسته نسبتا، 

ایی شکل كه دارای خارهای بسيار بلند تو خالی و سوزنی كرهنيم

ای زنده آبی مایل به ارغوانی تيره و . رنگ نمونهاستشکل 

های زنده قابل ای قرمز رنگ كه در نمونهمخرج دارای حلقه

مشاهده است. رنگ پوسته و خارها پس از تثبيت ثابت باقی 

(. زیستگاه این گونه در این تحقيق در ناحيه 2مانند )شکل می

ای ای )درون حوضچهميان دست و پایين دست سواحل صخره

درون  ایماسهبين جزر و مدی ایستگاه هنگام قدیم( و سواحل 

های به گل نشسته از دوران قدیم ساختارهای مصنوعی )كشتی

 (.7)شکل در ایستگاه اسکله هنگام( مشاهده گردید
 

 
 Diadema  setosumتوتیای دریایی  :2شکل

 
Ophiocoma scolopendriana:  هزارپا این گونه به ستاره شکننده

های زنده متنوع است كه پس از معروف است. رنگ و طرح نمونه

عرضشان  از دهانی صفحات طول د.نمانمی باقی ثابت الکل در تثبيت

دتریت  و موادآلی از كندند. نوک دارای بازوها خارهای است. تربيش

 یاصخره سواحل های ميانی درقسمت در گونه این كنند.می تغذیه

 هنگام روستای )ایستگاه یاصخره و غيل( روستای )ایستگاه ایماسه

 (.40)شکل  برداری مشاهد شدسال نمونهدو نيم هر طی در قدیم(
 

 
 Ophiocoma scolopendriana: ستاره شکننده 11شکل

 
       Linckia multiflora : ای است با دیسك كوچك، گونه

پنج یا شش )گاهی چهار  معموالًدار و زاویه اینتررادیال هایكمان

شوند. ای كه در انتها باریك میباریك و لوله تقریباً بازوی هفت( یا

علت توانایی افراد اندازه متفاوتی دارند كه این به بازوها معموالً

های مربو  به این این گونه در خودبری و ترميم است. نمونه

ای سواحل صخره تدسپایين و ميانی مناطق در تحقيق این در گونه

 (.44)ایستگاه روستای هنگام قدیم(  مشاهده شد )شکل 
 

 
 Linckia multifloraستاره دریایی : 11شکل

 

 بحث
گونه خارپوست  40در بررسی نوار ساحلی جزیره هنگام،        

های ميان ها متعلق به قسمتشناسایی گردید كه پراكنش آن

ها، سنگمدی در زیر تختهدست و پایين دست در پهنه جزر و 

ترین حضور بيش های جزر و مدی است.ها و حوضچهشکاف

 هایستاره و دریایی خيارهای )خارداران، خارپوستان هایگونه

( در 2دریایی( متعلق به ایستگاه روستای هنگام قدیم )ایستگاه

صورت به ایستگاه این در بستر است. جزیره جنوبی قسمت



 9314 تابستان، 2، شماره هفتمسال                                          فصلنامه علمی پژوهشی محیط زیست جانوری                
 

18 
 

( است كه ساحل بدون شيب %2شيب كم )های صاف با صخره

طی هردو نيم  multiflora  Linckiaدریایی رسد. ستارهنظر میبه

های ایستگاه روستای هنگام قدیم در سال تنها در سطح صخره

های مختلفی از بازو به منطقه ميان دست و پایين دست با اندازه

ن گونه دهنده عمل ترميم در ایفراوانی مشاهده گردید كه نشان

كه در برابر خشکی مقاوم نيست در دليل ایناین گونه بهاست. 

در اطراف  را گونه ها ایننگردید. دانماركی مشاهده باالدست منطقه

Price  (47۸2 ).(Mortensen، 4717) اندكرده مشاهده تنب جزیره

های مرجانی و ماسه زیر جزر و مدی زیستگاه این گونه را ریف

( 4292متری گزارش كرده است. فروغيان ) 42تا  2در اعماق 

عنوان گونه عبوری از مناطق بين جزر و مدی این گونه را به

( از سواحل 42۸2زاده )جزیره كيش گزارش كرده است. كریم

ور را در نواحی بين جزر و ( گونه مذك42۸9بندرلنگه و ایزدی )

خاردار شناسایی  گونه 2 اند.قشم گزارش كرده مدی جنوب جزیره

های جزر و مدی در شده در این تحقيق متعلق به حوضچه

ها  به علت حساسيت افراد این گونهنواحی پایين دست بوده و به

خشکی در نواحی باالدست منطقه بين جزر و مدی مشاهده 

ایستگاه  2در  Echinometra  mathaeiار نشدند. گونه خارد

 هر دو فصل مشاهده گردید. طی (2 تا 4 های)ایستگاه بردارینمونه

های مرجانی جنوب بوشهر و را از پهنهفوق  ها گونهدانماركی

 ،Mortensen) اندمتری شرق خارک گزارش كرده 5-2عمق 

4717) .Price (47۸2 ،47۸2 )زیستگاه  در هر دو گزارش خود

این گونه را منطقه زیر جزر و مدی و در صورت رطوبت كافی 

 جزیره نواحی باالتر ساحلی ذكر كرده است. این گونه از سواحل

زاده بندرلنگه توسط كریم سواحل و (4292) فروغيان توسط كيش

( از مناطق جزر و 42۸9( گزارش شده است. ایزدی )42۸2)

( از خليچ چابهار گونه 42۸7) قشم و خالقی جزیره مدی جنوب

 اند.كرده خود معرفی تحقيق طی خاردار ترینفراوان عنوانبه را فوق

 Diadema setosumهای مرجانی و علفی، صخره بسترهای از

 Priceهای عربستان توسط های زیر جزر و مدی آبصخره

(، سواحل 4292(، سواحل جزیره كيش فروغيان )47۸2)

های اطراف جزایر خارک، خاركو (، آب42۸2)زاده كریم بندرلنگه

(، مناطق بين جزر و مدی جنوب جزیره 42۸2و نایبند )بدری، 

( گزارش شده 42۸7) چابهار خالقی ( و خليج42۸9قشم ایزدی )

های اسکله هنگام است. در این تحقيق این گونه در ایستگاه

( مشاهده شده 2( و روستای هنگام قدیم )ایستگاه 4)ایستگاه 

اولين گونه خارپوست، كه از خليج  Echinodiscus auritusاست. 

، Mortensen (4710) (.42۸۸ )محمدیان، است شده گزارش فارس

در تنگه هرمز از بستر متری  2/9این گونه را در عمق 

بار از ایستگاه اند. گونه فوق تنها یكگلی گزارش كرده ایماسه

خلل و فرج موجود ای روستای غيل مشاهده شد. ماسه ایصخره

ها )ایستگاه روستای غيل ها و فضای زیر قطعات سنگدر صخره

سال و هنگام قدیم( در منطقه ميان دست طی هر دو نيم

 كه گونه Ophiocoma scolopendriana شکننده زیستگاه ستاره

را از گونه فوق  ،Mortensen (4717) باشد.می ،نورگریزی است

( از سواحل 4292سواحل جزیره هنگام و فارور، فروغيان )

( از 42۸2(، بدری )42۸2زاده از سواحل بندرلنگه )كيش، كریم

( از جنوب قشم 42۸9متری خليج نایبند و ایزدی ) 5عمق 

گونه خيار دریایی در این بررسی شناسایی  2اند. گزارش كرده

 Holothuria bacilla ،Holothuria arenicolaگونه  2شدند كه 

ناحيه جزر و مدی گزارش  بار ازبرای اولين Holothuria parvaو 

 Holothuriaو Holothuria impatiens هایگونهشده است. 

leucospilota  توسطSalarzade ( از ناحيه 5045و همکاران )

متر گزارش شده  42-2زیر جزر و مدی جزیره هنگام، در عمق 

را  .bacilla  H( گونه42۸9داخلی ایزدی )مطالعات در است. 

بار از نوار ساحلی جنوب قشم گزارش نموده و در برای اولين

(  نامی از این 47۸2) Priceو Mortensen (4717 )تحقيقات 

در Heding (4710 )را  parva  H.گونه ذكر نگردیده است. گونه

های مرجانی اطراف بوشهر و منطقه بين جزر و مدی در ریف

( بدون ذكر موقعيت این گونه را از 47۸2) Priceجزیره قشم و 

 ،(42۸9ایزدی ) ،(42۸2اند. كورانلو )خليج فارس گزارش كرده

( از سواحل 5044) Dabbagh( از سواحل قشم و 42۸7فاطمی )

 Holothuria arenicolaگونه اند.نموده گزارش را گونه این بندرلنگه

( از 42۸7(، فاطمی )42۸9(، ایزدی )42۸2توسط كورانلو )

های ( از آب47۸2) Priceو Heding (4710 )سواحل قشم و 

ایستگاه آبگير فصلی و صخره هنگام  دراند. ایرانی گزارش نموده

تواند عامل اختالف عدم حضور تفاوت در مشخصات بستر می

های های شکننده و ستارهخارتنان )خيارهای دریایی، ستاره

( ساختار و مواد آلی بستر و 4772) Nybakkenدریایی( باشد. 

چنين رژیم غذایی این جانوران و ميزان در دسترس بودن هم

كند. در دالیل تفاوت در پراكنش جانوران بيان میغذا را از 

طور متناوب در حال تغيير قسمت غربی جزیره ساختار بستر به

تری برخوردار بوده، در بوده و از تنوع ساختاری بستری بيش

شود. در قسمت تری مشاهده میهای متنوع و بيشنتيجه گونه

های یکسان بوده و گونه ساختاری تقریباً دارای بستر جزیره شرقی

جزیره  چنين قسمت شرقیدهد. همتری را نشان میبا تنوع كم

عملکرد دليل )ایستگاه ساحل باغ شغابی و صخره هنگام( به

سمت های ورودی از تنگه هرمز بهجریانشدید امواج كه حاصل 
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خليج فارس است، نوع ساختار رسوبی ساحل )ایستگاه صخره 

فاقد ، )ایستگاه ساحل باغ شغابی( %49 هنگام( و شيب تند

 حاصل نتایج براساس است. خارپوستان حضور جهت محيطی آرامش

 Holothuria leucospilota، scolopendriana هایگونه تحقيق این از

Ophiocoma، mathaei Echinometra وmultiflora  Linckia  را

و  برداری، در سطح بسترطور دائم طی هر دوره نمونهكه به

های عنوان گونهجزر و مدی حضور داشتند، به هایحوضچه درون

ای معرفی ماسه-ایای و صخرهدائمی )انحصاری( سواحل صخره

عنوان توان بهرا میهای خارپوستان گردیدند و سایر گونه

های فصلی ناحيه بين جزر و مدی جزیره هنگام معرفی گونه

ت شناساندن هر چه تواند در جهتحقيق حاضر مینمود. نتایج 
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