
زندگى در بستر آب ها
ــازگار  ــى قادر به س ــاى درياي خياره
ــدن با درجات متفاوت شورى آب ها  ش
ــتند. از اين رو به  ندرت در آب هاى  نيس
«لب شور» يافت مى شوند. اين جانوران 
از مرحله ى بلوغ همگى كف زى هستند 
ــا، از  ــاوت اقيانوس ه ــاق متف و در اعم
ــزر و مد در  ــاحلى كه ج ــه ى س منطق
ــا نواحى  ــه ت ــد گرفت ــاق مى افت آن اتف
ــا به طور  ــى مى كنند. ام ــق زندگ عمي
معمول، به عنوان موجودات كف زى آب 
سنگ هاى مرجانى اقيانوس ها شناخته 

شده اند.
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بى مهرگان
اقيانوس ها

مليكا قليچ پور

«خيار دريايى» جانورى بى مهره از شاخه ى «خارپوستان» است كه 
ــال پيش در اقيانوس ظاهر شد.  طى دوران تكامل، 540 ميليون س
خارپوستان همگى دريازى هستند. از ديگر گونه هاى متعلق به اين 

شاخه مى توان از «توتياى دريايى» و «ستاره دريايى» نام برد.

خيارهاى چرمى اقيانوس ها
ــت و با پوست چرم مانند به رنگ هاى  ــكل اس بدن خيار دريايى نرم و بيضى ش
ــفيد، قهوه اى يا سياه پوشيده شده است. در مقايسه با ساير خارپوستان جثه ى  س
ــانتى متر است.  ــط آن حدود 40-10 س بزرگ ترى دارد، به طورى كه اندازه ى متوس
البته شكل هاى كوچك تر اين جانور به طول حداكثر چند ميلى متر نيز وجود دارد. 
دهان اين جانور مدور و بزرگ و داراى ماهيچه هاى قوى است كه در انتهاى جلوى 
ــطح شكمى جانور قرار دارد. اطراف دهان به وسيله ى بازوهاى  بدن و متمايل به س
ــت. بازوها در  ــده و تعداد آن ها از 10 تا 30 عدد متغير اس بوته  مانندى احاطه ش
محل اتصال به بدن ساده و ضخيم و در انتها بوته مانند، منشعب و نازك هستند. 

مخرج در انتهاى ديگر بدن جانور و در سطح پشتى قرار دارد.
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تالش براى بقا با از دست دادن اندام
ــرايط نامطلوب محيطى،  ــاى دريايى در ش خياره
ــدان غذا و  ــا كمبود يا فق ــدن ب ــه مواجه ش از جمل
هم چنين حمله ى دشمن، به واكنشى دفاعى دست 
ــرايطى، بدن  ــد. آن ها در چنين ش مى زنن
ــه كمك عضالت حلقوى  خود را ب
ــدت منقبض  ــى به ش و طول
مى كنند. با اين كار، لوله ى 
ــك، طويل و  ــوارش باري گ
پيچ خورده ى خود را جدا و 
ــازند. در  از بدن خارج مى س
رويارويى با دشمن، خيار دريايى 
لوله ى گوارش خود را از بدن خارج مى كند و در اين 
زمان جانور مهاجم مشغول خوردن اين اندام داخلى 
ــود. بدين ترتيب، خيار دريايى فرصت گريز و  مى ش

پناه بردن به محيط امن را پيدا مى كند.

الروهاى شناور
خيارهاى دريايى ماده و نر از نظر ظاهرى تفاوتى با يكديگر ندارند. 
ــلول هاى جنسى خود را در آب رها  در زمان تخم ريزى، ابتدا نرها س
مى سازند و سپس ماده ها تخم ريزى مى كنند. عوامل متعددى بر زمان 
ــوران اثر دارد. باال رفتن ناگهانى درجه ى حرارت  توليدمثل اين جان
ــكوفايى «فيتوپالنكتونى»  ــنايى و ش آب، افزايش طول دوره ى روش
ــيارى از گونه هاى  ــريع تر مى شود. الروهاى بس سبب تخم ريزى س
ــا تغذيه مى كنند. به همين دليل  ــاران دريايى از فيتوپالنكتون ه خي
عموماً با افزايش تعداد «فيتوپالنكتون ها»، خيار دريايى نيز تخم ريزى 
ــتند و با  ــناور هس ــدن از تخم، ش مى كند. الروها در زمان خارج ش
گذشت زمان، به بستر اقيانوس ها مى روند و پس از دگرديسى و 
تغيير شكل، به شكل خيار دريايى بالغ درمى آيند.

خوراكى لذيذ
ــار دريايى در  ــاى خي ــيارى از گونه ه بس

ــاط گوناگون جهان مورد مصرف خوراكى قرار  نق
ــى خيار دريايى، ديواره ى بدن  مى گيرند. بخش خوردن

ــت. در ايتاليا ماهى گيران خيار دريايى را به صورت سرخ  آن اس
كرده مصرف مى كنند. اما ساكنين جزاير اقيانوس آرام و هم چنين 
ــورت خام مى خورند.  ــورهاى ژاپن و كره، آن ها را به ص مردم كش
ــك و آبگوشت نيز  ــرو، خش خيار دريايى هم چنين به صورت كنس
ــورهاى هند، مالزى، اندونزى، سنگاپور،  ــود. كش ــتفاده مى ش اس
فيليپين، چين، ژاپن، ايتاليا و آمريكا از مهم ترين مصرف كنندگان 

اين آب زيان هستند.

دارويى از اقيانوس ها
ــالوه بر مصرف خوراكى،  خيار دريايى ع
مصارف دارويى نيز دارد. اين جانور طبيعتى 
گرم دارد و براساس همين ويژگى، در چين 
ــمى، ناتوانى در  براى معالجه ى ضعف جس
ــى از خشكى روده  ــت ناش اثر پيرى، يبوس
آن  از  ادرارى،  ــارى  بى اختي ــى  گهگاه و 
استفاده مى كنند. هم چنين، حاوى موادى 
مهاركننده ى ويروس هاست. چينى ها از اين 
ماده ى خيار دريايى براى مقابله با ويروس 

«HIV» استفاده كرده اند.


