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1-  Stichopus variegatus  ای ی اقتصادی باال تقسیم بندی گردیده است. در مناطق صخرههاگونهجزء : این گونه

 شود. مشاهده می نیزباشد. این گونه در روز چر میشب اغلبو  کندمیزیست 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Stichopus variegatus: گونه 1شکل 

 

2- Holothuria Hilla  ی اقتصادی با ارزش کم تقسیم بندی گردیده است. در مناطق هاگونه در زمره : این گونه

های کند. دارای بدنی پوشیده از پاپیلهان مینها پکند. هنگام روز خود را در زیر صخرهای  وشنی زیست میصخره

باشد. ی این خانواده میهاگونهسایر  تر ازضخیمبسیار  متمایز  و های کویران در این گونه کامالًزرد رنگ است. رشته

 رسد. می نیزدر حالت طبیعی طول آن به یک متر 

 

 
 

 

 

 

 



 
 Holothuria Hilla: گونه 2شکل 



3- Holothuria leucospilota بندی گردیده است. در تقسیمی اقتصادی با ارزش متوسط هاگونه : این گونه در زمره

 باشدمیکند. گونه غالب منطقه های دریایی نیز زیست می، مرجانی، لجنی و پوشیده از علف Sandy – Muddyمناطق 

 25-65باشد. طول بالغین های صید این گونه میگردد که یکی از راهبه نور مصنوعی جذب می هنگامشبو 

 گرم مشاهده و ثبت گردیده است. 300-550لغین است. متوسط وزن با متغیرمتر سانتی

  
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 Holothuria leucospilotaگونه : 3شکل 

4- Holothuria cinerascens  بندی گردیده است. در مناطق ی اقتصادی با ارزش کم  تقسیمهاگونه در زمره: این گونه

های و بدن از پاپیل بودهکند. دارای بافت سیلیسی های دریایی یا جلبک زیست میکپراکی و پوشیده از علف –ای ماسه

 25طول آن به  ،و در شرایط بلوغ متوسط ستهارده شاخک درختی ءای پوشیده شده است. جزقرمز متمایل به قهوه

 رسد. متر میسانتی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Holothuria cinerascensگونه : 4شکل 



5- Holothuria atra   :  مشابهت های زیادی با گونه این گونهH. Lucospilota عمق با کم ای دارد. در مناطق ماسه

 20و در شرایط بلوغ متوسط طول آن به  ستهاکند. جزو رده شاخک درختیزیست می های دریایی پوشش علف

رشته های  فقدان ،Holothuria atraو  Holothuria leucospilotaی  هاگونهرسد. یک فرق اساسی بین متر میسانتی

 باشد.باشد. از اختصاصات این گونه وجود پوشش شنی در سرتاسر سطح پشتی میسفید کویران در گونه آترا می

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 Holothuria atra: گونه 5شکل 

 

6-  Holothuria impatiens  : ًطول کند. ها زیست میای و در البال یا زیر صخرهدر بسترهای صخره این گونه معموال

است. از حیث ارزش اقتصادی  شدهمتر ثبت سانتی 35نمونه مشاهده شده در شرایط طبیعی یا پس از ریالکس شدن 

و جهت تخمین  استی کم ارزش تجاری قرار دارد. این گونه مانند اغلب خیارهای دریایی شب فعال هاگونهدر مرتبه 

 جمعیتی نیاز به بررسی شبانه دارد.

 
 

 Holothuria impatiensگونه : 6شکل 



7- Holothuria spinifera : ًدر بسترهای  این گونه معموالCaprock کند. طول نمونه مشاهده با پوشش جلبکی زیست می

متر ثبت گردیده است. از حیث ارزش اقتصادی در مرتبه سانتی 28شده در شرایط طبیعی یا پس از ریالکس شدن 

باشد و جهت تخمین جمعیتی نیاز به بررسی جزء خیاران دریایی  شب فعال می ی متوسط تجاری قرار دارد.هاگونه

 .شبانه دارد. از اختصاصات این گونه پوست مارمانند آن است و ظاهری پولک مانند دارد

 

 
 

 Holothuria spiniferaگونه : 7شکل 

 



8-Holothuria pervicax : شنی زیست می کند. متوسط طول آن در شرایط  –ای این گونه معموالً در بسترهای صخره

های با ارزش تجاری باشد. از حیث ارزش اقتصادی در مرتبه گونهمتر میسانتی 25طبیعی یا پس از ریالکس شدن 

گردد.  این گونه در روز و شب فعالیت دارد.  از اختصاصات این گونه کم  یا فاقد ارزش اقتصادی طبقه بندی می

 باشد. نگی شبیه نگین انگشتری در سطح پشتی آن میهای روجود لکه

 
 

 Holothuria pervicax: گونه  8شکل 
  



9-  Holothuria parva : کند. ای، کپراک، قلوه سنگی و مرجانی زیست میاین گونه در مناطقی  با بسترهای  صخره

 15باشد. طول متوسط آن تجاری کم میکند. دارای ارزش های  کوچک پنهان میخود را  در شیار صخره معموالً

متمایز از  های این گونه کامالًشود.  استخوانچهمتر  و عموما به رنگ سیاه  با زمینه سبز فام یا سبز تیره دیده میسانتی

   باشد.ها میسایر هلوترین
 

 
 

 Holothuria parvaگونه : 9شکل 

 

10- Holothuria arenicola : 15برد. حداکثر طول آن و غالب اوقات در زیر رسوبات بسر می استی حفار هاگونهاز 

باشد. از نظر اقتصادی  های سیاه  در سطح پشتی این گونه میباشد. از اختصاصات آن وجود دو ردیف  نقطهمی مترسانتی

ستر را افزایش بو کیفیت زیستی  شودمیتهویه رسوبات  سببباشد. از نظر اکولوژی  بشدت فاقد ارزش تجاری می

 ولی از لحاظ اقتصادی فاقد ارزش اقتصادی است. ،دهدمی

 

 
 

 Holothuria arenicolaگونه : 10شکل 
  



11- verrocosa  Holothuria  :  کند. در عملیات غواصی ای زیست میماسه –این گونه در مناطقی با جنس بستر شنی

پسابندر مشاهده گردیده است. از اختصاصات آن دارای بدنی طرح برآورد ذخایر خیاران دریایی در مناطق بریس و 

ولی  ،ی تجاری جایی نداردهاگونه فهرستدر  ،باشد. در حال حاضرای بزرگی در طرفین بدن میهای قهوهنرم و لکه

از لحاظ طب و پزشکی  اغلب باشند،نمیی تجاری هاگونه فهرست یی که  درهاگونه ذکر این نکته ضروری است،

 ممکن است دارای اهمیت باشند.
 

 
 

 verrocosa  Holothuriaگونه : 11شکل 

12- Stichopus hermanni باشد. تاکنون مطالعات کمی در : از خانواده استیکوپوتیده است و دارای چند زیر گونه می

تواند بر اساس اختالفات های این خانواده میالشکل بودن زیر گونهوجود دارد که آیا مختلفخصوص این مطلب 

زی هستند و دارای ارزش تجاری باال های آن کامالً صخریجمعیتی باشد یا خیر. در هر صورت تمامی زیر گونه

گردد. ای دریایی و تجاری دنیا محسوب میگونه برتر خیاره 20ای فائو جزء باشند. در واقع، مطابق با تقسیمات گونهمی

آید. فاقد ای درمیرود و به حالت ژله آب بالفاصله از بین می از اختصاصات  بارز آن این است که در محیط خارج از

کیلوگرم  1متر و وزن آن بالغ بر سانتی 75و  35های چسبنده کویران است. حداقل و حداکثر طول آن بترتیب رشته

 باشد.می

 
    Stichopus hermanniگونه : 12 شکل

http://www.gbri.org.au/Species/Stichopushermanni.aspx
http://www.gbri.org.au/Species/Stichopushermanni.aspx


13- Stichopus Horrense : و دارای  بودهزی صخری نیز گونهاین  باشد.مانند گونه قبلی از خانواده استیکوپوتیده میه

محیط  گونه درگردد. این گونه برتر خیارهای دریایی و تجاری دنیا محسوب می 20جزء  وباشد. ارزش تجاری باال می

های چسبنده کویران است. حداقل و آید. فاقد رشتهای درمیرود و به حالت ژله آب بالفاصله از بین می خارج از

 باشد.کیلوگرم می 1متر و وزن آن بالغ بر سانتی 75و  35حداکثر طول آن بترتیب 

 
    Stichopus Horrenseگونه : 13 شکل

 

14- Cucumaria sp.: گونه از خانواده  اینDendrochirotids  های درختی بسیار وسیع شاخکبا جزء خیارهای دریایی و

 هستندی آن خوراکی هاگونهگردد. البته برخی دریایی زینتی محصوب می خیارهایگاه اقتصادی جزء دباشد. از دیمی

ند و هر نگستراو آنها  در محیط اطراف خود می باشندمیهای وسیع غالب آنها دارای  تنتاکل .دنگردآوری میو عمل

و به درون حفره دهانی  شودمیمانند و تو در تو صید بواسته اجزاء شاخه ،جسم معلقی که از این محدوده عبور کند

 کنند. زیاد زیست می هایی با انرژی امواج نسبتاًکانها و مو در البالی صخره استگردد. فاقد حرکت هدایت می
 

 
 

 .Cucumaria spگونه : 14 شکل

  



15- Holothuria fuscocinerea  های مطالعاتی در دریا بزرگ در شرق اسکله شهید بررسی ترانسکت : این گونه طی

بواسطه ساخت و سازهای بندری مملو ای با آرامش نسبی امواج و بهشتی و نزدیک به دهانه خروجی خلیج که منطقه

این این گونه تنها با یک تکرار یافت شده است.  مشاهده گردید وهای بزرگ و کوچک سنگاز قلوه سنگ و تخته

بر این گونه  .متفاوت است هاگونه سایربا  کامالً خاص خود، های سفید کلفت و حالت دفاعیدارا بودن رشتهگونه با 

و شود مییی است که عمل آوری هاگونهاز جمله  .می باشدرشته های سفید این ها قادر به پرتاب خالف سایر گونه

  رسد.بفروش می

 

 
 

 Holothuria fuscocinereaگونه : 15شکل 

16- Holothuria sanctori  : تاکنون ستباال  و ذخایر قابل برداشت آن نیز نسبتاً استاین گونه دارای ارزش تجاری .

 یت نگردید است. ؤنمونه بالغ آن ر

 
 Holothuria sanctoriگونه : 16شکل 



17- Actinopiga sp.  گردد. این گونه نیز تنها با ی با ارزش تجاری باال محسوب میهاگونهیکی دیگر از : این گونه

این گونه   ،آبهای ساحلی خلیج گواتردر  1393های صورت گرفته در سال طی بررسی .یک تکرار یافت شده است

های این ناحیه بررسی نگردیده است. از اختصاصات ترانسکت ،ذکر است که در مطالعه حاضر شایانمشاهده گردید. 

و در نواحی شنی تمیز و فاقذ سیلت است تر از قسمت پشتی این گونه داشتن بدنی با دانسیته باال ، قسمت شکمی روشن

 کند.زیست می

 

 
 

 .Actinopiga spگونه : 17شکل 

 

  



 های مقدماتی )آبهای ساحلی و جزایر خلیج فارس(ی خیار دریایی در کشتهاگونهشناسایی 

های صورت گرفته در مناطق جنوب جزیره قشم، فارور و جزیره کیش، سه گونه متفاوت و با ارزش تجاری در بررسی

، در جزیره فارور گونه Holothuria scabraشناسایی گردید. در جزیره قشم گونه با ارزش  مذکورباال در مناطق 

Holothuria ananas   و در جزیره قشم گونهHolothuria edolis   که های مذکور ادامه گونهمشاهده و ثبت گردید. در

 گردد.معرفی می ،اندتوسط همکاران ما در مرکز هرمزگان گزارش گردیده

 

18-  Holothuria scabra  : بعد از خیار دریاییApostichopus japanicus ترین گونه خیار دریایی ، این گونه با ارزش

های اطراف جزیره قشم انجام گردید، این گونه مشاهده شد. هایی که در آبطی بررسی 1389باشد. در سال می

، توسط اتباع شودحضور این گونه در آبهای این جزیره  به مدت بیشتر از یک دهه بدون آنکه کسی متوجه متأسفانه

صورت غیر قانونی صید و به قیمت بسیار نازلی به خارج از ه )هندی و بنگالدشی( به کمک بومیان منطقه و ب بیگانه

 رسد در آبهای منطقه جد و کالت با توجه به نوع بستر، این گونه یافت شود.کشور ارسال گردید. بنظر می
 

 
 

  Holothuria scabraگونه : 18شکل 

  



19- Holothuria anans  ی با ارزش تجاری باال هاگونه ءو جزاست از آبهای جزیره فارور گزارش گردیده : این گونه

و  استی در معرض خطر انقزاض هاگونهباشد. این گونه جزء مینسبتا سنگین باشد. دارای بدنی با دانسیته باال و می

گرم  500باشد. متوسط وزن بالغین نیز متر میسانتی 50باشد. متوسط طول بالغین صید آن در اغلب نقاط دنیا ممنوع می

 است.

 

 
 

 Holothuria anansگونه : 19شکل 

 

20- Holothuria edulis  ی هاگونهشده است. جزء  مشاهدهدر آبهای جزایر خلیج فارس و دریای عمان : این گونه

گونه نواحی  گرم می باشد. این 250متر و سانتی 30گردد. متوسط طول و وزن آن بترتیب تجاری محسوب می

 دهد.های دریایی را برای زیست ترجیح میمرجانی و پوشیده از علف -ای صخره
 

 
 

 Holothuria edulisگونه : 20شکل 

 


