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 چکیده

خیار دریایی، یکی از مهمترین انواع خارپوستان، متعلق به رده خیار سانان می باشد. خیار دریایی دارای ارزش اقتصادی باالیی بوده 

ز خشکی روده، بی ناتوانی جنسی، ناتوانی در اثر پیری، یبوست ناشی ا و از قدیم در شرق آسیا به صورت سنتی برای معالجه ضعف،

آسم،فشار خون باال، روماتیسم و آنمی استفاده می گردیده است. برخی از فعالیت های بیولوژیکی شناخته شده آن  اختیاری ادراری،

آنتی اکسیدانی، ضد تصلب شرائین، ضد توموری  ها شامل اثرات ضد سرطانی، ضد انعقاد، ضد فشار خون، ضد التهاب، ضد میکروبی،

گلوکز آمینو گلیکان، پلی ساکارید های  کندرویتین سولفات، بهبود زخم می باشد. حضور ترکیباتی چون ساپونین ها، و تسریع در

گلیکواسفنگولیپیدها و اسید های چرب ضروری، منشاء وجود چنین خواص زیستی در آن ها است.  گلیکوپروتئین، سولفاته،

به عنوان متابولیت های ثانویه عمده این خانواده شناخته می  ولید میگردند؛ساپونین ها که به منظور سازگاری با شرایط محیطی ت

شوند)متابولیت های ثانویه مانند متابولیت های اولیه برای ادامه حیات ضروری نیستند؛ اما در مسیر تکاملی برای ادامه بقا از 

برای بقا یایی می باشند که برخی از جانداران دریازی متابولیت ها اولیه مشتق شده اند. در واقع این متابولیت ها همان سالح شیم

ضدتوموری، ضد التهابی، ضد . این ترکیبات فعال دارای خواص زیستی متفاوتی نظیر همولیزکنندگی، کنند(از آن استفاده می 

ر، ضد سرطان و ، ضد ویروسی می باشند. توکسین های به دست آمده از خیار دریایی، دارای خواص ضد ویروسی، ضد توموباکتری

ش قرار می ضد بارداری هسنند. خیار دریایی به دلیل درصد باالی پروتئین و عدم وجود کلسترول، در زمره مواد غذایی نیرو بخ

ارزش دارویی، بلکه در مسائل اقتصادی و اشتغال زایی با  برنامه ریزی دقیق خیارهای دریایی نه تنها به عنوان  گیرد. به طور کلی، از

 میتوان استفاده کرد. وصحیح 

 

 

 خیار دریایی، هولوتورین، ارزش غذایی، خلیج فارس، ایرانکلمات کلیدی: 

 



 

2 

 

 مقدمه

جای دارند و طی دوران  (Holothuroidea)و رده هولوتورین ها  (Echinodermata)خارپوستان خیار دریایی در شاخه 

 .(Alexander &kim,2001) میلیون سال پیش در اقیانوس ها ظاهر شده اند  045تکاملی 

( بوده و Coral reefsو آبسنگهای مرجانی) (Temprate) این جانوران از اجزای مهم زنجیره غذایی در اکوسیستم های معتدل

بهم زدن ایفا می کنند.آنها مسئول  ( Suspension feederیا معلق خوار ) (Detritus feeder)نقش مهمی به عنوان پوده خوار

الرو و نوزاد  تخم، اکسیژن در رسوبات می شوند. نفوذ باعث رسوبات بوده و ضمن تسریع باز چرخه مواد پوده ای،و مخلوط کردن 

آن ها به طور عمده بین  .(Bruckner et al.,2003) زی می باشندمهمی برای سایر جانوران دریا  غذایی نبعآن ها نیز م

اکثر گونه ها  عمق زندگی آنها نیز متفاوت است. آبسنگهای مرجانی زندگی کرده اما در بسترهای شنی و گلی هم یافت می شوند.

طول (. Smirnow et al.,2000) اقیانوسها بسر می برنداما تعداد کمی نیز در اعماق نطقه بین جزر و مدی زندگی میکنند در م

گونه خیار دریایی در آبهای  سراسر  0455در حال حاضر  چند میلیمتر تا بیش از دومتر متغیر بوده و رنگهای متنوعی دارند.آنها از 

درصد آنها در آبهای کم  50گونه شناسایی شده که  055در دریاهای اطراف هند نزدیک به  جهان شناسایی و گزارش شده است.

 (.James,2001) در نواحی بین جزر و مدی قابل جمع آوری هستند گونه 05عمق زندگی میکنند و نزدیک به 

 می موجودات این با جامعه بیشتر آشنایی منظور به دریایی خیارهای با ارتباط در کلی اطالعات ارائه مطالعه این انجام از هدف

 باشد.

 تاریخچه

تاریخچه مصرف آن توسط چینی ها  نامند. می Bech-de-merو در فرانسه  Trepangخیار های دریایی خوراکی را در آسیا 

از آن زمان چینی ها خیار دریایی را به عنوان غذا  قبل از میالد بر میگردد. 1344-1368بویژه ساکنین نواحی ساحلی به سالهای 

سم  (.Jiaxin,2003) برای تغذیه اردک استفاده می شود   Pseudocnus echinitsهمچنین از گونه  و دارو مصرف میکنند.

( وضد Antifertilityضد بارداری ) (،Anticancerضد سرطانی ) (،Antiviralخیار های دریایی دارای خواص ضد ویروسی )

 (.James,2001) بوده و در صنعت داروسازی مصارف زیادی دارد (Antitumoralتومور )

درباره ی تاریخچه مصرف آن در ایران گزارشی انجام طبق تحقیقاتی که برای خیار دریایی در این مقاله  انجام شده است، تاکنون 

 نشده است.

 رده بندی خیار های دریایینحوه ی شناسایی و 

وده ضخامت یکی از دوانتهای بدن کمتر ب دریایی شناخته می شوند . وعموما به نام خیارهایخیارسانان به خیار شباهت دارند 

. پوشش بدن چرمی سمت مقابل دهانی قرار گرفته است در انتهای پسین یا نودهان در همان سمت قرار دارد ومخرج در مقابل آ

 ونرم است. بسیاری از گونه ها می خزند و عده ای نیز در زیر صخره ها مخفی می شوند.
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 از نظرتقسیم بندی جانورشناسانی رده خیار های دریایی دارای شش راسته به شرح زیر خواهند بود:

1. Aspidochirotida : پاهای لوله ای با انتهای مکنده هستند و  کوچکتنتاکل ها کیسه ای   ) 05-00تنتاکل ها بین  تعداد

 متعلق به این راسته هستند Holothroideaدرخت تنفسی نیز وجود دارد.بیشتر خیار های دریایی خوراکی مانند 

(Semper,1868). 

2.  Elasipoda: 05-05  ندارنددرخت تنفسی  ،وله ای تحلیل رفته و بدون مکندهپاهای ل .حفره کیسه ای دارندتنتاکل بدون، 

 گونه های این راسته عمدتا در دریاهای عمیق پراکنش دارند.

3.  Pelagthurida: فاقد پاهای لوله ای هستند .ندوش گونه های این راسته شکل غوطه ور زنده از خیاردریایی محسوب می. 

4.  Dentrochiroda: دریا یا منطقه بین زیستگاه آنها ساحل  ،یسه ای و دارای درخت تنفسیکفره تنتاکل ها شاخه ای بدون ح

 .جزر و مدی است

5.  Molpadonia: فاقد پاهای لوله  مخرج در انتهای دم قرار دارد. بخش خلفی بدن باریک وشبیه دم می باشد. ،سطح بدن نرم

 .ای هستند

6.  Apoda: می باشند 05-05خه ای و به تعداد شا پر مانند،تاکل ها انگشت مانند یا تن .شکل آن کرمی شکل می باشد. 

 



 

4 

 

از طریق مورفولوژیک آن باید  قابل امکان نیست و فقطسیکل های اپیدرمی در امر شناسایی خیار دریایی اوبه دلیل به طور کلی   -

عدم حضور ماهیچه های شکل دهان،حضور یا  ،( Ambulacral) ، ناحیه شعاعی (Podia) آن ها را شناخت. مانند پاهای لوله ای

 .(Conannd,1990)  (Cuvierian tubulesدرخت تنفسی و اندام کوویر ) جمع کننده دهانی،
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جهت تشخیص جنس وگونه عالوه بر رنگ ظاهری برای اطمینان می بایست از نمونه برداری از استخوانچه ها از جنس کربنات  -

علت استفاده از الکل  .قرار می دهیم %55لذا بعد از صید نمونه آن را در الکل  .نیز نامیده میشوند استفاده نمودکلسیم که اسپیکول 

 .کول ها در فرمالین حل خواهند شدبه جای فرمالین آن است که اسپی

Heding (0445 در آب های اطراف ایران )گونه از گونه های مختلف خیار های دریایی را شناسایی کرد که بیشتر از جنس  05

Holothurians .در مطالعاتی از این قبیل بر این امر تاکید شده که بیشتر مناطق ساحلی در ایران جنس  بودندHolothurians 

در حالی است که مطالعات کمی بر روی تاکسونومی، بیولوژی و پرورش این این  .(Shakouri et al., 2009) غالب می باشد

 (.  Amini Rad,2004؛  Dabagh et al., 2011b؛Shakouri et al., 2009موجودات صورت گرفته است )

دریایی در جزیره قشم توسط محققین داخلی صورت گرفته است. اما به علت باال بودن تنوع  تاکنون شناسایی گونه های خیارهای

گونه ی  (.0031)غیاث نژاد حدود به چند محدوده در سواحل استگونه ها در سواحل صخره ای بیشتر این تحقیقات م

H.Leucospilota  به عنوان گونه غالب در خلیج فارس می باشد (Afkhami et al,2012.) 

که  گونه شناسایی شدند و از آنجایی 0رده های خیارهای دریایی، یک راسته، دو خانواده، دو جنس و  در جزیره الرک از بین تمام

ین بار از وی شناسایی گونه ها در اطراف جزیره الرک انجام نشده است، تمامی گونه ها برای اولر رتاکنون هیچ گونه مطالعه ای ب

به عنوان گونه ی غالب در جزیره الرک میتوان  Holothuria leucospilotaدر این بین، گونه ی  و این جزیره گزارش شدند

 (.0040,اعلیزمعرفی کرد )خ

 

 زیستگاه خیار دریایی

در همه  .(Mamelona et al.,2007) میلیون سال پیش در اقیانوس ها بوجود آمدند 045دریایی طی دوران تکاملی خیارهای 

ل به هم زدن و مخلوط مسئو .در تمامی اعماق بر روی بستر دریا یا درحال بلعیدن ماسه یا گل دیده می شوند دریاها واقیانوس هاو 

برخی  (.Bruckner et al.,2003) ث نفوذ اکسیژن در رسوبات می شوندعبا ای و، تسریع باز چرخه ی مواد پوده کردن رسوبات

های دریایی زندگی می  برخی از آنها در میان علف اگرچه .گیاهان دریایی یافت می شوندا یا نها در جوار صخره های مرجانهاز آ

خود را باصاف خوابیدن روی رسوبات یا با نقب زدن داخل  . در همه اقیانوس ها زندگیولی مابقی درون گل وماسه می روندکنند 

کمترین حد جزر هم یافت یا در آب های کم عمق در  ی مرجانی یافت می شود وبه راحتی روی آبسنگها ند.می گذرانرسوبات 

 نها بیشتر در مناطق گرمسیری و نیمه گرمسیری است و در سواحل سیستان و بلوچستان ایران بیشتر گونه پراکنش آ .خواهند شد

Holothroidea  موجود می باشد (Heding,1940). 

 مشخصات عمومی خیار های دریایی

 (0040 ,)خزاعلی و همکاران
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ول این جانداران شب گرد بوده و ط .بهای گرم مناطق حاره ای تا گودال های عمیق و سرد زندگی می کنندآنها در  بستر دریاها از آ

. این موجودات وسکوپی در زیر پوست منتهی می شود. اسکلت اهکی سخت آنها به خارهای میکرسال متغیراست 05-0عمرشان از 

این موجودات از بی  .ت یکدیگر قرار داشته شباهت دارندف جهیک دهان ویک مخرج که در خال به یک لوله استوانه ای شکل با

ل بدن کرمی دارای پنج ردیف پای استوانه ای بوده که همگی در طو .یل پوستی قابل انعطاف دارندمهرگان بوده و به همین دل

ها  هچسبیدن روی صخردریا یا  این پاها دارای ساختار مکنده بوده که به منظور خزیدن روی بستر .شکلشان کشیده شده اند

 عدد آمبوالکرال منشعب شده که میتواند در تمام طرفین قرار گرفته باشد. 05دور دهان ممکن است بیش از  .کاربرد دارند

برخی از خیار های دریایی  .ر داشته باشد را شامل شودهمچنین تنتاکل های منشعب دور دهان که میتواند در تمام طرفین آن قرا

نان هنگامی که مورد بیرون پرتاب می کنند و برخی از آ ی را بهدام انداختن طعمه خود نخهای سفیدجهت گیج کردن و به 

اندام های داخلی خود را به بیرون پرتاب می کنند و به طرز بسیار جالبی اندامها میتوانند زنده مانده و به  ،مزاحمت واقع شوند

طولی  ولی در بعضی گونه های بالغ، سانتی متر می باشد 05ول در حدود طول این جانور به طور معم .ود ادامه دهنددگی خزن

اهده گردیده متر نیز مش 0(، طولی معادل Asynaptamaculata) سیناپتاماکوالتانظیر سانتی متر و در گونه ای دیگر  0کمتر از 

باشند و برخی دیگر نیز در تمام طول زندگی خود به صورت پالنکتونی و تنها با جریانات است. برخی از گونه ها می توانند شناور 

 .(Taboada et al.,2003) آب قادر به حرکت هستند

جمع شدنی احاطه شده که از تغییر شکل پاهای لوله ای ایجاد شده  تنتاکل )شاخک( 05-05دهان که دریک طرف بدن قرار دارد 

توانایی جاروب کردن گل های ماسه ای محل زندگیشان را دارا خواهند  قادر به گیر انداختن پالنکتون ها بوده،تاکول ها این تن اند.

 و خارج می شود. شنها از میان بدن عبور کرده ،بود.گل بلعیده شده و پس از اینکه مواد مغذی آن جدا شد

 

 

      

 

 

    c  d: Papillaeآمبوالکرال:      bکلوآک:     aتنتاکول: 

 

 ساختار داخلی بدن

این عضالت  در زیر پوست چرمی نیز عضالت حلقوی و طولی توسعه یافته ای وجود دارد. ضالنی است.و ع بدن خیار دریایی چرمی

این دو  خواهد بود.که متشکل از استخوانچه های بزرگتر است متصل  به یک حلقه آهکی واقع در بخش جلویی دستگاه گوارش

 .دریایی است های منحصر به فرد خارجی در خیارهایویژگی از ویژگی 

(Wikipedia EN web page) 
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به کلوآک دو ساختار لوله ای بسیار منشعب . روده و سپس کلوآک وجود داشته که به مخرج منتهی میشود ،در انتهای راست روده

 درخت مانند بنام درخت تنفسی راه دارد که وسیله تنفسی جانور است.

 گاه گوارش شامل یک لوله بلند بوده که از دهان در بخش جلویی شروع شده و به مخرج در بخش پسین بدن ختم می گردد.دست

 انتهای بخش پسین خیار دریایی گسترده تر شده و به طرف بخش جلویی بدن باریک تر می شود.

این  .کوویر درخت تنفسی و اندام جود دارد که عبارتند از:دو نوع اندام تنفسی در خیار دریایی و خار ها درون پوست قرار گرفته اند.

یک خیار دریایی با پمپ کردن آب دریا به داخل و خارج  دو اندام مانند یک پمپ عمل کرده و آب را به درون سیستم می رانند.

  تنفس می کند. ساختن آن از طریق درخت تنفسی،

روده و سپس به یک دریچه آب به راست  در اثر انقباض راست روده،

بعد از تبادل گاز های تنفسی در لوله های  درخت تنفسی وارد شده،

پوست و پاهای لوله ای  درخت تنفسی آّب از مخرج خارج می گردد.

برخی از خیار های دریایی دارای اندام  نیز در تنفس دخالت دارند.

   بی مهرگان یافت نمیشود.مثال در هایی هستند که در دیگر

Aspidochirotida  ،ساختار تدافعی انشعابات تنفسی درخت مانند

آنها میتوانند از مخرج بیرون زده که بالفاصله پس از آن  نیز دارند.

در طول پهن شده وچسبناک می شوند که موجبات ترس یا گرفتار 

آنها واجد انشعابات  زبسیاری ا. شدن شکارچیان را به دنبال دارد

در این شکل  که در تنفس کاربرد دارند.می باشند  تنفسی کوویر

 .میشودکرم های )اکی یوران( نیز دیده 

 عادات غذایی

یکی از  نی نقب میزنند.داخل رسوبات آب سنگ های مرجا از آن ها برخی بلکه کنند مینها زندگی  روی ماسه همه ی آن ها

در دستگاه گوارش مواد مغذی از رسوبات وارد  میبلعند.چرا که در حین نقب زدن رسوبات را  اهداف آنها ممکن است تغذیه باشد.

و این بیان ار های دریایی دیتریوس خوار بوده تمام خی .شده جدا سازی شده و جذب میشوند و رسوبات نیز سپس دفع خواهند شد

 ر این روش تغذیه،د معنی ست که خرده ها و تکه های مواد غذایی که معموال در محل زندگیشان فراوان است را مصرف میکنند.

خیار های دریایی تنتاکول های خود را روی رسوبات قرار داده و تکه های کوچک ته نشین شده از مواد مختلف را به منظور تغذیه 

از رسوبات مواد موجود در مدفوع از نظر انرژی و مواد غذایی )از مدفوع جانداران دیگر نیز تغذیه می کنند برداشت می کنند.

س خواری و رژیم غذایی رژیم غذایی دیتریتو اصوال دوحالت برای تغذیه خیار دریایی وجود دارد: .(برای تغذیه غنی ترنداطرافشان 

 .(این رژیم در نهایت توسط انتخاب  مواد معلق در ستون آب توسط تنتاکول ها درحین تغذیه انجام می شوندسوسپانسیون) 
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 تولید مثل

وم قرار دارد دام هایی که شامل یک شاخه یک غده جنسی شاخه مانند بوده و در قسمت جلویی سلوسیله انبه تولید مثل در آن ها 

به بیرون راه و یا به سطح پشتی از طریق حلقه دهانی یا پشتی باز می شود که این ویژگی ابتدایی محسوب  و از طریق مادرپویت

چندین  می باشند. )نرماده(هرمافرودیتولی با این وجود برخی گونه ها  در خیار دریایی جنس ها از یکدیگر جدا بوده، می شود.

 فصلی است(.رفتار تخم ریزی )نگهداری میکنندگونه از خیار دریایی نیز وجود دارند که تخمها را حمل کرده و درون کیسه هایی 

طی  تخم ریزی میکنند و ه نوامبر()در ما بسیاری از خیار دریایی در صخره های بزرگ مرجانی طی زمان تخم ریزی اصلی خود

خود را به دو  برخی گونه ها، مادران خواهند نمود. عملیات تخم  ریزی گامت های خود را درون جریانهای آبی اطراف رها سازی

در اغلب گونه ها تخمها در محوطه داخلی بدن هچ شده و  قسمت تقسیم کرده و هر نیمه مستقال به موجود کاملی تبدیل شود.

 ادان جوان آن جا توسعه پیدا می نمایند و در نهایت از درون یک شکستگی یا پارگی دیواره بدن به بیرون راه خواهند یافت.نوز

 در نمونه هایی از خیار تغذیه الرو با میان خیار های دریایی مشاهده می شود: طیفی از حاالت رشد در )دوران نوزادی(

(Lecithotrophyو ) الرو بدون تغذیه  ( Planktotrophy).  نوزاد ها ممکن است به وسیله جنس ماده محافظت شده تا از تخم

در خیار دریایی پس  نامیده می شوند. تغذیه الرو در مرحله بعدی بسیار ویژه بوده و الرو در این مرحله )اوریکوالریا( ها بیرون آیند.

و روی بستر نشسته و سپس به خیار دریایی جوان تبدیل می شروع شده  )دگر دیسی( متامورفیزم ،از ده تا چهل روز شنا کردن

 شوند.

انجام ( Stichoups hermanni)تحقیقاتی بر روی چرخه تولید مثل جنسی خیار دریایی در جزیره کیش  0031در ایران درسال 

بنابراین  ده می شود.کاهش وزن بیشتری در غدد جنسی نر ها مشاه نتیجه کلی این تحقیقات این بود که هنگام تخمریزی، شد.

 0441در سال  Marcierو  Hamelتحقیقات  . در همین رابطه،میتوان نتیجه گرفت که نرها خروجی تولید مثلی باالتری دارند

در تمام طول سال بیشتر از غده  نتایج مشابهی داشته و در این خیار دریایی نیز وزن غده جنسی نر  Psolus fabriciiروی گونه 

 .(0031)تهرانی فرد و همکاران،ی جنسی ماده بوده است 

 صفت مهم اکولوژیک خیارهای دریایی

خود تحت شرایط فقر یا ضعف زیست محیطی خیار های دریایی می تواند امعا و احشا  برگرداندن امعا و احشا و ترمیم نمودن آن ها:

واژگون کردن  شبکه عروقی خونی پشتی و گناد ها خواهد بود. درخت تنفسی، روده، ،له شامل معدهرا برگردان نمایند.که این مسئ

 امعا و احشا از میان کلوآک و مخرج واژگون خواهند گردید. امعا و احشا معموال متراکم کردن یا جمع کردن دیواره بدن می باشد.

آلودگی آب و محرک  افزایش یا کاهش ناگهانی درجه حرارت،عوامل زیست محیطی که باعث تحریک واژگونی می شوند شامل 

 های فیزیکی یا شیمیایی است.

 اهمیت خیار دریایی

 اهمیت غذایی  (1
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ن باال و فاقد کلسترول دارای پروتئی از جمله اولین کشورهایی است که خیار های دریایی را به عنوان غذا مصرف نموده است. چین

براساس تجزیه و تحلیل آزمایشگاهی بدن یک خیار  غذای مقوی و نیرو بخش مطرح میباشند.آنها همچنین به عنوان یک  بوده،

میلی گرم کلسیم  003خاکستر و  010-کربوهیدرات %0 –چربی  %510-ین پروتئ %0010–آب  %51به طور تقریبی محتوی  دریایی

پروتیین خام  %31301 -آب  %50144وده آن ها محتوی  ر ،گرم وزن بدن055میلی گرم آهن و در هر  014 –میلی گرم فسفر 00 –

 (National geographic, EN, web page)خاکستر خواهد بود.001435%چربی خام و  01135% –

 صادیارزش اق (0

 بازار های ستگاپور، .رق آسیا استقبال کننددر چین و جنوب ش تاریخچه صید خیار های دریایی به هزاران سال پیش بر میگردد.

یک کارگاه بزرگ و  0550در سال  (.Mottet,1976) ه خیار های دریایی محسوب می شوندو مالزی بازار های عمدتایوان  کره،

  FAOامروزه چین به عنوان پرچم دار پرورش خیار دریایی است. قرار داده شد. FAOپیشرفته خیاردریایی در دالیان چین توسط 

اولین کارگاه به عنوان  ( ترتیب داد.SCEAM) مدیریت اکوسیستم خیار دریایییک سلسله کارگاه بر رویکرد  0500در سال 

در  اقیانوس هند به عنوان منطقه ی بی طرف  0500، دومین کارگاه درسال ت و در ادامهمنطقه بی طرف در جزایر فیجی قرار گرف

 (.FAO,2016)زنگبار) تانزانیا( قرار داده شد در

 :دو دیدگاه حایز اهمیت خواهد بود خیار دریایی از نظر اقتصادی از

 .توضیح داده شده است و دارویی یپزشک بخشدر کاربرد در صنعت داروسازی:. 1

اشکال قابل مصرف -ین باالبدون کلسترول ودارای پروتئ ی بوده،دارای ارزش غذایی باالیاین جانور دریایی  به عنوان ماده غذایی:. 2

 نامیده میشوند عبارتند از:خیار دریایی که تولیدات صادراتی نیز

 Mer-de-Beche )بهترین تولید غذای دریایی( 

 Konowata : امعا و احشا داخلی خیار دریایی 

 Konoko :  تخمدانهای خیار دریایی 

 

 ارزش پزشکی و دارویی (0

دریایی به دلیل این که انواع مختلفی دارند و هر نوع ویژگی های دارویی و پرورشی ویژه خود را دارد بنابراین شناخت  هایخیار 

ش های با توجه به بررسی هایی که دارو سازان چینی در اساس رو (.Bruckner et al.,2003) دقیق آن ها مهم و ضروری است

اختالالت سیستم کلیوی را  ار دریایی به خون و سلول های حیاتی بدن نیرو می بخشد.خیاجدادی خود انجام داده اند به طور کلی 

استفاده  خیار دریایی ساختاری شور طبعی گرم دارد. درمان می کند و خشکی ها مخصوصا خشکی های روده را برطرف می کند.

برای ضعف  دالیل خشکی روده باشد خواهد بود.یبوستی که به  سستی افراد سالخورده، ناتوانی، های زایج آن شامل درمان ضعف،

 خیار دریایی را به همراه گوشت گوسفند می پزند. تکرر ادرار و سایر عالیم نارسایی در  کلیه،
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است که توانایی آن  Chondroitinخیار دریایی به عنوان یک منبع غنی از سولفات -

فشار خون  اه سرفه،درکاهش درد مفاصل شناخته شده است و همچنین برای درمان سی

  .هم مفید می باشد

برای درمان ایدز مفید است. همچنین سولفات پلی  Chondroitinتحقیقات دانشمندان ژاپنی نشان داده است که سولفات -

 .ساکارید با ویروس ها مقابله می کند

هر دو دارای خصوصیات ضد سرطانی  نیز می باشد ساپونین و پلی ساکارید خیار دریایی  (Saponin) دارای گلوکزید ساپونین -

 هستند.

 و به عنوان ضد تومور و عامل انعقاد خون می توان از آن استفاده کرد. بوده که یک عامل تاخیری می باشد (Mucoitin) دارای -

اسید موکوپلی بدن و غشا مخاطی درون غده لوله ای خیار دریایی محتوی مقادیر زیادی از انواع غشا حفره  بافت پیوندی پوستی، -

تشکیل استخوان و  ضد التهاب، ساکاریدی است که میتواند اثرات خاصی را برروی رشد و بهبودی ضعف حاصل از بیماری،

یعنی در  اسید های چرب خیار دریایی مانند اسید های چرب ماهی است. جلوگیری از پیر شدن بافت ها و نیز آرتروز داشته باشد.

 یگزین روغن ماهی شودوجود دارد که عینا در خیار های دریایی وجود دارند و می تواند جا EPAروغن ماهی ماده ی 

(Haider,2015). 

 

 

 

 

 (saponinساپونین)                                                                             EPA(                                          Chondroitinکندروئیتین)

 

 فعالیت آنتی اکسیدانی خیار دریایی (4
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رادیکال آزاد  پوست بدن انسان در مواجهه با مخاطرات زیادی از جمله اکسیدانت ها است که در حین واکنش های اکسیداسیون،

مانع عملکرد  رادیکال های آزاد به دلیل ماهیت تهاجمی خود با تاثیر بر مولکول ها و ساختار های مختلف بدن، تولید می کنند.

 فیبروزکیستیک، آرتریت روماتوئید، نارسایی قلبی، پیری، سرطان، سیستم های زیستی و بروز بیماری های نظیر آلزایمر،صحیح 

صیادان در جزایر اقیانوس آرام از  (.Kariya Y, Mulloy B, Imai K, et al.2004) می شوند HIVناهنجاری های متابولیکی و 

سموم آنها جهت صید استفاده می کنند. برخی سموم آن ها قادر به قطع تنفس موجودات زنده خواهد گردید و لذا در صید ماهیان 

 Ismail) عنوان ضد سرطان استفاده می شودو اختاپوس ها استفاده می گردد. سم خیارهای دریایی به دلیل ماده ی هولوتورین به 

et al.,2008.) 

علیرغم وجود تحقیقات منتشر شده در زمینه کاربرد های گوناگون خیار دریایی در کشور های مختلف، مطالعات بر روی خواص 

های فیزیولوژیکی و زیست زیرا این مطالعات انجام شده فقط به  جنبه  دارویی خیار دریایی در ایران به اندازه کافی نبود است.

محیطی محدود گشته است و با توجه به اینکه کشور ما در مناطق خلیج فارس و دریای عمان به عنوان یک منبع غنی از گونه های 

مختلف خیار دریایی می باشد؛ لذا مطالعه بررسی کاربردهای دارویی عصاره خیار دریایی، امری ضروری به نظر می رسد )ابراهیمی 

 (0044اران،و همک

 

 تکثیر و پرورش

یا نمونه هایی که مستقیما از طبیعت وحشی )نسبت به پن های دریایی  ( یا تانک ها) خیار های دریایی نگهداری شده در استخر ها

 سال آسانتر تخم ریزی خواهند کرد. 0چندین ماه تا  (،گرفته شده اند

 

 رفتار های پیش از تخم ریزی

 حرکت دورانی .0

 ریتمیک و منظمانقباض های  .0

 بلند کردن و حرکت دادن قسمت انتهایی جلوی بدن .0

 باال رفتن از دیواره تانک .4

وماده ها رها کردن تخم ها را )زودتر یا دیرتر( بعد از نخستین نری که اسپرم   نر ها معموال قبل از ماده ها اسپرم ها را رها می کنند

 را رها خواهد نمود شروع می نمایند.

 :خیار دریایی برای تخم ریزی چندین روش وجود دارد جهت تحریک کردن

 تحریک حرارتی .0

 روش عصاره گناد .0
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 روش فشار آب .0

 روش تحریک غذایی .4

 روش تیمار خشک .0

تخم های بارور شده دارای غشا ورم کرده خواهند  با چشم غیر مسلح دیده میشوند. کروی و تخم تازه باروری شده به رنگ سفید،

 بود.

 اما خیار دریایی بالغ همه چیز خوار است. گونه های جلبکی می توان استفاده کرد.برای تغذیه الرو از 

غاز شد که حاصل این فعالیت ها، منجر آ 0033 مطالعه و پژوهش های گسترده ای بر روی گونه های خیار دریایی از سال  ایراندر 

و همچنین، تکثیر و پرورش موفق تنها گونه ی تجاری و با ارزش  0033در سال  Holothuria leucospilotaبه تکثیر گونه ی 

شد )ماهنامه  0034توسط کارشناسان ایستگاه تحقیقات نرمنتان بندرلنگه در سال  Holothuria scabraخلیج فارس، با نام 

 .(0034,بندر و دریا

ج چابهار نیز تحقیقاتی انجام گرفت که نتیجه آن توجیه همچنین در بررسی توجیه اقتصادی پرورش خیار دریایی در منطقه خلی

اگر در کشور ما نیز، همانند سایر کشور ها، به فناوری تکثیر و پرورش گونه های  بنابراین، پذیر و اقتصادی بودن این منطقه است.

پر کاربرد پرورشی و اقتصادی خیار دریایی دست یافته شود، در حقیقت به صنعت نو و پرسودی دست می یابیم که این امر در 

می توان در  بنابراین، ئز اهمیت می تواند باشد.چابهار، به منزله یکی از مهمترین قطب های شیالتی کشور، بسیار حامنطقه خلیج 

 (0040,بحث اقتصادی کل شیالت کشور تاثیر مثبت و بهینه ای انتظار داشت )شکوری 

 و همکاری این البته که اند کرده تکثیر دریا محیط از خارج در گونه این از شکل کرمی الرو قطعه میلیون سه اکنونمحققان ایرانی 

 مزارع در مردم توسط گونه این پرورش عمان، هایآب در گونه این ذخایر بازسازی بر عالوه است قرار گرفته صورت هایریزیبرنامه

 دریایی خیارهای .کند می میگو پرورش به توجهی شایان کمک خود خواص بر عالوه دریایی خیار زیرا شود داده توسعه میگو کشت

 بسیار نیز میگوها رشد افزایش در نتیجه در کنندمی تصفیه را مزارع این کف الی و گل و کرده تغذیه میگو پرورش مزارع کف از

 (.Iran seda web page) موثرند

 بحث و نتیجه گیری

از جمله پروتئینی حائز اهمیت اند زیرا این مواد منابع غذایی دریایی  و گسترده، با توجه به منابع وسیع ایران و مرز های آبی شگرف

با توسعه پروژه های پرورشی برنامه  بر ارزش دارویی نیز دارند و همین طور با نظر به مسائل اقتصادی و اشتغالی، عالوهپروتئینی 

ماهی های پرورشی و صدف از آبزیان  خیار دریایی نیز همانند میگو، می توان شاهد پیامد های اقتصادی و اشتغالی بود. ریزی شده،

هدف از پرورش این  به کشت این آبزی پر ارزش پرداخت. پروژه های تدوین شده پرورش،طی  می توان، با ارزش اقتصادی است و

طی این پروژه می توان در بخش  بلکه با وجود منابع و اراضی در خور بهره برداری، آبزی نه تنها مسائل تغذیه ای و دارویی است،

از جمله خلیج  در مناطقی که مساعدپرورش این آبزی اند،همین طور  درآمد های شیالتی کشور اتفاق اقتصادی خوبی را شاهد بود؛
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می تواند یکی از منابع  عالوه بر فواید اثر بخشی که در بازار داخل دارد، این آبزی، می توان اشتغال زایی کرد. چابهار و خلیج فارس،

 .(0040,ت)شکوری چرا که ایران از مناطق مساعد پرورش این جاندار آبزی اسی و صادراتی باشد، در آمد خارج

شناسایی ترکیبات موجود و بررسی خواص زیستی در  به دلیل وجود گونه های مختلف خیار دریایی در خلیج فارس و دریای عمان،

تاکنون خیار دریایی در لیست گونه های در معرض  در این مناطق به دانش پژوهان پیشنهاد می گردد. گونه های این جانداران،

بدین منظور  در ایران قرار نگرفته است. IUCNی جهانی حفاظت از گونه های در معرض خطر انقراض خطر انقراض سازمان

گونه های پیشنهاد می شود که پروژه های تحقیقاتی بیشتری در زمینه ارزیابی  ذخایر شناسایی گونه های موجود، تراکم و پراکنش 

مطالعات اکولوژیکی، بیولوژیکی، بازسازی ذخایر، معین نمودن در سواحل خلیج فارس به خصوص جزایر ایرانی،  خیار دریایی

 بیولوژی تولید مثل در جهت تکثیر و پرورش و ایجاد اشتغال و ارزآوری برای صیادان صورت پذیرد.

 سپاسگذاری

بدینوسیله از راهنمایی و همکاری های  بی دریغ  جناب آقای دکتر حمیدرضا احمدنیای مطلق، استادیار و عضو هیئت علمی 

 شیالت دانشگاه فردوسی مشهد تشکر و قدردانی می شود. 
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