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   آستان قدس رضويموزه صدفمعرفي 

   ١فاطمه فالح
  
  

  مقدمه
 يارت بـه مـشهد آمـده بـود و    يـ  زي بـرا ١٣٦٤در سال ه است که يان کشور سور يعي از ش  يکيد وهبه   يمحمد سع 

ل يـ ما از صـدف هـا و حلـزون هـا دارد و     يري نظيمجموعه باظهار داشت که  آستان قدس ياز موزه هاد ي بازدپس از 
 بـه دفتـر   خـود  يشخـص نـه  يبـا هز  قطعـه بـود   ١٢٨٢ه کـ ن مجموعـه را  يشان ايا. ديستان قدس اهدا نمارا به آ  آنها  است  

کـت  يه اتيـ ل و تهيـ پـس از تحو . دياز آنجا به اداره موزه ها در مشهد منتقل گرد کهآستان قدس در تهران ارسال نمود  
ش گذاشته شـد کـه بـا اسـتقبال     يشگاه موقت به معرض نمايبصورت نماموزه قرآن   در طبقه همکف    و مشحصات آنها    

، ي نقاشـ يمـوزه هـا  بـا افتتـاح   د کننـدگان  ياد عالقمندان و بازديخاطر توجه زبد يد کنندگان مواجه گرد  ير بازد ي نظ يب
م الـشان اسـالم   يامبر عظـ يـ الد بـا سـعادت پ    يهمزمـان بـا مـ      ١٣٧٨ ر ماه يخ هشتم ت  يتارسالح، نجوم، ساعت و ظروف در     

 ٤٥٧ طبقه اول ساختمان مركزي بـا وسـعت حـدود    از يبخش )ع( امام جعفر صادق  و)ص(ن عبداهللا حضرت محمد ب

 از يگـر ياهداکننـدگان د ه وقـف  نت حـس تـاکنون بنـا بـر سـن     سـال از آن افت که   ياختصاص   موزه صدف به  متر مربع   
 ابـراهيم  از جمله دكتر محمد فرهاد رحيمي، بهروز اسالمي، عبداهللا ميرشكاري،  عليرضا رضائي، محمد           ران  يسواحل ا 

ا، ابوالفـضل عيـديان،   يـ  نيد محمـد حـسن  يزاده تربتي، ناصر درمحمدي، محسن پيل پـاي، رضـا مـؤمني فـرد، سـ          كريم
م مـوزه آسـتان   يتقـد ...   شده، مجموعه صدف و حلزون و ي درمي  تاکسيائيدرجانوران ....   وي کوشک باغ يمرتض

  .  نموده انديقدس رضو
 ١٢٨٢و جانوران دريائي تاكسيدرمي مي باشد كـه از مجمـوع   ) حلزون  ودفص( شامل دو بخش  نرمتنانموزه صدف
مـاهي موميـائي   . هاي مختلف به نمايش درآمـده اسـت     قطعه از گونه٤٠٠حدود  »محمد سعيد فواد وهبه«قطعه اهدائي

مارمــاهي، بچــه تمــساح، البــستر،  مــاهي فوگــل، كوســه مــاهي، :  شــامليدرمي و جــانوران تاکــسشــدة شــيطان دريــا
 ي تاکـس يائيگر جانوران درياز د...  دريائي، ستاره دريائي، مرجان و ک، الك الك پشت، اسب   )ام الروبيان (مادرميگو

 ي آشـنائ يار مـورد توجـه اسـت کـه بـرا     ي بسيست شناسي و زين مجموعه از نظر علم  يا .دن باش يمن مجموعه   ي ا يدرم
    :  مي پردازي آنها ميعرف به مي درمي نرمتنان و جانوران تاکسين گونه هايشتر با ايب

  )گاستروپداها( ها حلزون
 ان،يـ ناوپا ان،يـ پا شـکم  نـورا،  ي رده آمفـ پـنج  از جانوران هستند که شامل يا شاخه نرمتنان

، سـاکن  يازيـ در هـا آن. باشـند  يان مـ ي رده شکم پادرحلزونها . هستند انيسرپا و هايا دوکفه
 آن يدگيـ ورده اسـت و درجـه تاب  چ خـ ي اصـوال پـ  ييتـوده احـشا  . اند يخشک اين يريآب ش

 در  ي بـا روش زنـدگ     ي سـازگار  يد نـوع  ي بدون ترد  يدگيتحول بصورت تاب  . ستيکسان ن ي
کننـد   يحلزونها با عقب کشاندن بدن به درون صدف از خود محافظـت مـ  . بلوغ است حال

                                         
 سازمان كتاخبانه ها، موزه ها و مركز اسناد راهنماي گنجینه صدف و آثار طبیعي 1

 آستان قدس رضوي
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 انت محـسوب شـده و دهـ   يـ  مزيک جـا نـوع  يـ شتر نـدارد، بازشـدن دهـان و مخـرج در     يک دهانه بي و چون صدف

 قـسمت  يرو و دور شـده  ن بـدن از سـر راه  ي سنگي قسمتهايدگيچين پين حال با ايدر ع. ن خواهد بوديکتر به زمينزد
بـدن   .دار آسانتر شود  صدفيکه حرکت شکم پا شود ي جابجا ميجه مرکز ثقل طوريدر نت. شوند ي بدن واقع ميعقب

  : ر استيز يشامل قسمتهاحلزون 
   استي حسيک جفت بازوي ي داراو جفت شاخک وجود دارد ا دويک يدر سر چشم و : سر  .١
 .دهد يدن را انجام ميخز  عملي که نوعي و پهن عضالني شکميک پاي .٢

 . ندر دايدر آن جا ي داخليشتر اندامهاي و گنبد مانند که بي پشتييک توده احشاي .٣

ن حلزونهـا از هـوا   يـ اسـت و ا افتـه  ير ييـ  تغي به محفظه ششيمحفظه آبشش  ازي ساکن خشکي جبه همه حلزونهايفضا
کننـد و   يمـ  اند اما هنوز هم با شش تنفس افتهيط آب ي مجدد با محين جانواران، سازگاري از ايا پاره. کنند يتنفس م

  .ندياي به سطح آب بيد گاهگاهي گرفتن هوا بايبرا
ار، علفخـوار يـا   اين جـانوران، گوشـتخو  . كنند   سال هم عمرمي٣٠  سال است و برخي تا       ٥ – ٦عمرآنها بين   

 يستگاههايـ  كـه در تمـام ز  اند  کردهيي هزار گونه حلزون را شناسا۳۰ش از ي تا به امروز ب    شناسان  ستيز. انگل خوارند 
صـدف   ايـ  اند بدون صدفا يحلزونهاي   . کنندي مي زندگي از آنها درخشکيما تعداد محدودشوند ا ييافت م يآب

   .٢ باشنديم ي متفاوتيه هاگون يداراکه  دار
  .اشاره نمود...  مجموعه ميتوان به حلزونهاي خاردار، پلكاني، عنكبوتي، چيني مانند، مخروطي و يحلزونهااز انواع 

                                                         ):موريسيده(هاي خاردارحلزون 
منطقـه   بيـشتر در درياهـاي گـرم و كـم عمـق و اقيـانوس آرام در      .        اين حلزونها تقريباً در همة جهان پراكنـده انـد  

از صـدفها   . سـت ا پوسـته    خارهاي زيباي روي  همان    آنها از مشخصه هاي شاخص   . كنند آمريكاي مركزي زندگي مي   
ند كـه در قـديم از آنهـا بـراي     ومـي شـ   اين حلزونها با ترشح مادة زرد رنگي باعث تغييررنـگ بـنفش    . کنند يه م تغذي

مـوركس اريتـروس تومـوس، مـوركس رامـوزوز، ، مـوركس پكـتن،  مـوركس           . رنگ آميـزي اسـتفاده مـي كردنـد        
  .موعه است در مجداز نمونه هاي موجوراديكس، موركس ماگليورائي 

  

                                                                                Murex Ramsus                     Murex Erythrostomus                      Murex Pecten   
  

                                                                                                                                                     Murex Radix                         Murex Maglivrayi  
  

                                                
2. http://fa.wikipedia.org -  http://forum.iranblog.com/t48329  

http://fa.wikipedia.org
http://forum.iranblog.com/t48329
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  )اپي تونيده( حلزونهاي پلكاني 

بعضي از ايـن    . ند گونه ازآنها شناخته شده ا      ٢٠٠حدود  . هستند) نوعي گچ (آالباستر رنگ به اين جانوران بيشتر            
   .آمئآماگنيفيكا، اپيتونيوم اسكاالر از نمونه هاي آن در مجموعه است. ها بسياركمياب اندجنمونه

                                                                 
Amaea Magnifica                                                                               Epitonium Scalare  

   حلزونهاي عنكبوتي 
. نـد خوارهياگ شناخته شده اين نوع منحصراً درآبهاي گـرم اقيـانوس هنـد و آرام زنـدگي  مـي كننـد و         ة گون ١٠         

 المبـيس المبـيس  از نمونه هاي آن در مجموعه مي توان بـه  . نمونه فسيل شده اين حلزون در هاوايي بدست آمده است 
  .اشاره نمود... مبيس كروكاتا و الو

                                                                                   
                                   Lambis crocata                                                              Lambis lambis  

  )سيپرائيده(ند حلزونهاي چيني مان
دو خـانوادة سـيپرائيده   . دارنـد پوسته اي براق . ند شويافت مي اقيانوس هند و آرام      ةاين حلزونها بيشتر درحوز      

سيپرآ تيگـريس، سـيپرآ تالپـا، سـيپرآ تئـوِلرئي، سـيپرآ سـرئوس، سـيپرآ               . در مجموعه اند  و اووليده نمونه هاي موجود      
  . د ان اووليدهةسيپرائيده و ولواولوا لينه ئوس و اووالاووم از خانوادسيپرآ كريبراريآ از خانوادة  آسلوس و

  

                                              
Cypraea tigris                                                      Cypraea Talpa                       Cypraea Teulerei  

  

                                                                 Cypraea cereus                            Cypraea Asellus                     Cypraea Cribraria  
  

                                                      
                                                      Ovula Ovum                                    Volvavolvalinaeus            
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  حلزونهاي مخروطي

اكثـراً  .   پوسـته جـوانترمي شـود   ،      حلزونهاي مخروطي داراي پيچ خوردگيهـاي پهنـي هـستند كـه بـه سـمت نـوك         
. پس از شش سال به حداكثر رشد خود مـي رسـند   . و برخي از كرمها و ماهيهاي كوچك تغذيه مي كنندندگياهخوار

ن حلزونهـا، حلزونهـاي   يخطرنـاکتر . رنج هـم يافـت مـي شـود    دربين اين گونه، حلزونهاي كـوچكي بـه انـدازه دانـه بـ             
 ي، عـضو يمخروطـ  ن حلـزون يزوبـ  . آورنـد يطعمه را از پا در م ن خوديزه زهرآگي اند که توسط نيي استوايمخروط

 ي اسـت و داخـل گلـو   يخـاردار و تـو خـال    نين زوبـ يـ ا.  کنـد يوان عمل مين حي اياست که بعنوان زبان و دندان برا
 يدهـانش را بـه سـمت آن بـر مـ       کنـد، ي مـ يي خـود شناسـا  يکـ ينزد  را دريطعمه ا  حلزون،يوقت .دحلزون قرار دار

 ي هـا يفـورا مـاه   ن زهـر، يا .ابدي ي طعمه جهش مياد بسوي زيزهر است و با قدرت ن داخل گلو مملو ازيزوب .گرداند
 يمخروطـ  ش حلـزون ينـ  . کـشد ين خود طعمه را به داخل دهانش مـ يله زوبيبعد حلزون بوس  کنديفلج م کوچک را

محققان به اين نتيجه رسيده اند كه سموم موجود در زهراين حلزون به كاهش دردهـاي عـصبي    .ش زنبور است يه ن يشب
حلزونهاي مخروطي بيـشتر در آبهـاي كـم عمـق، روي ريفهـاي مرجـاني و زيـر          .  چون سياتيك بسيار كمك مي كند     

  . ه استلوتيده و وونيدا، كاليئوستومه، كتروخيدزير شاخه  ٤اين حلزونها داراي . تخته سنگها بسر مي برند

 گونه آنها در درياهاي گـرم و    ١٠٠٠بيش از   . ساختمان پوسته مخروط و قسمت داخلي مرواريدي است       : تروخيده •
اسـت كـه از پوسـتة آن دردكمـه     » تروخيلوس فيلوتيكوس«از نظرصنعتي مفيدترين گونة آن    . معتدل زندگي مي كنند   

تروخــوس ليتــه آتــا و كالنكولــوس  . گونــه هــاي بزرگتــر بــراي مــصارف خــوراكي اســتفاده مــي كننــد  ســازي و از 
 .فارائونييوس نمونه هاي موجود در مجموعه است

                                                           
          Trochus Lineata                                              Clanculus pharaonius 

اكثـراً در آبهـاي سـرد و عميـق و ميـان چمنهـاي       .  پوسته اي سبك و براق با جالي مرواريـدي دارنـد   :كاليئوستوما •
از نمونـه هـاي موجـود در مجموعـه مـي تـوان بـه كاليئوستومافورموسـنس، كاليئوسـتوماورئا               .آلگي زندگي مي كنند   

  .  تيگريس اشاره نمود

                                                                                                                Calliostoma Formosense                                  Calliostoma Maureatigris             
  

اهاي گـرم و اقيـانوس آرام و هنـد    گونه از اين نوع شناخته شده اند كه بيشتر در دري    ۴۰۰حدود  : كونيده        •
يافت مي شوند كه از انواع آن در مجموعـه مـي تـوان بـه كونـوس اوليكـوس، كونـوس كنـسرس سـِوربي، كونـوس                   

 . اشاره نمود.... ليِترآتوس، كونوس ِتكستيله و
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                                 conus aulicus           Conus Consors Sowerby      Conus Litteratus                   Conus Textile  
 

 .  از اين خانواده در مجموعه موجود است سيمبوليكانمونه هاي  ولوتاجام تاچي و: ولوتيده  •
 

                                                 
                                                    Cymbiolcea                          Volotajamtachi                 

  
  )سفالوپداها(سرپايان  

  گونـه از آنهـا شـناخته شـده انـد و      ٧٠٠ حـدود   کهند و غارتگر   از نرم تنان فعال    يسرپايان گروه بسيارپيشرفته ا   
  : شوندي گروه تقسيم م٤به و  دردرياهاي فيليپين به فور يافت مي شوند

  .هم از اين دسته است) ده بازو (Sepia مرکب که گونه يکاتل فيش ها يا ماه)الف
   .)Nautilus(تيلوسان )د        هشت پا يا اختاپوس )ج        اسکوئيد يا لوليگو) ب

 شنا، خزيـدن  ياين بازوها برااز  در اطراف سر خود هستند که        يهائ بازو يسرپايان دارا 
 و از آنجـا کـه ايـن بازوهـا     د کننياستفاده مو چسبيدن به سنگ و بدست آوردن طعمه        

در .  رسد به آنها سرپايان گويند و دهان در وسط اين بازوهـا قـرار دارد    يبه دهان آنها م   
  .  مکنده وجود داردي بازوها، کالهک هاي از اين گونه ها رويبرخ

ز آن  کيسه مرکـب هـستند کـه در نزديـک مخـرج بـاز شـده و هنگـام خطـر بـا انقبـاض ا             ي راست روده دارا   يدر باال 
 مثـل گونـه   يدر برخـ .  تواند از دشـمن خـود فـرار کننـد    ي و م کنديمکه محيط را تيره و تار  شود يم خارج  يجوهر

 ي شکل وجـود دارد کـه ايـن سـلولها تحـت تـاثير هورمـون هـا              ي رنگين ستاره ا   ي اختاپوس، سلولها  ياسکوئيد و حت  
از  . سـازند يحيوان را متناوبا تيـره و روشـن مـ    بطور منظم منقبض و منبسط شده و رنگ     ي عصب ي يا انعکاس ها   يجنس

.  شود و در دو طرف سـر دو چـشم بـزرگ بـا سـاختار کامـل وجـود دارد           يمغز آنها به تعداد بازوها، اعصاب خارج م       
 آهن در خون هستند و اين امر باعث شده که رنگ خـون     ي مس بجا  ي و وجود هموسيانين يعن    ي حفره ا  ٣ قلب   يدارا

 احتيـاج دارد  ي بـسيار ي ديده شود که اين سيـستم گـردش خـون، انـرژ    ي بيرنگ متمايل به آب قرمز بصورت يآنها بجا 
  .  سازدي باال کوتاهتر ميکه طول عمر آنها را بدليل اين مصرف انرژيبطور

 کوچـک و  ي آنهـا از پاروپايـان و ديگـر پالنکتونهـا و خرچنـگ هـا      ياين موجودات شکارگر شبانه هستند و الروهـا    
 ي سـمور آبـ   وي کنند اما فک، شير دريـائ ي کوچک تغذيه مي هاي و حلزون ها و ماه   ي خوراک يبزرگ و صدف ها   

  . کننديم از آنها تغذيه
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درشـب بـصورت    ناتيلوسـها . كوچكتر است و پوسته نمي سازد  )ناتيلوس(جنس نر  .اندجنس ها در سرپايان جدا از هم        
                    هيـ لة زبـان دنـدان دارخـود تغذ   يدات بوسـ  ريـز و الشـة موجـو       ي بـه سـواحل مهـاجرت کـرده و از خرچنگهـا            يگروه

  .  کننديم
آرگوناتا مؤنث است و داراي پوسته بسيار نازك و قايق ماننديست كه با آن شـنا مـي كنـد و تخمهـاي خـود را در آن             

ه و مـشابه   بـود ي و نـوزاد آنهـا فاقـد مراحـل الرو     زردة زيـاد اسـت  ي آنها بـزرگ و دارا   يتخمها. نگهداري مي نمايد  
   . باشدي آن ميجانور بالغ اما مينياتور

  : سرپايان کاربرد
 و داشـتن مـواد      يبخاطردرصد باالي پروتئين موجود در گوشتشان، استفاده ازجوهرشان درصـنعت و داروسـاز            

  . ٣ استي يک محصول صادراتي قابل توجهي مثل کلسيم در صدف داخليمعدن
  .  به آرگوناتا رنودوزا و ناتيلوس پمپيلوس اشاره نموداز نمونه هاي موجود در مجموعه مي توان

  

                                                                                                                                                                              Argunata Renuduza                Nautilus Popilius  
   

  )Scaphopoda (اسكافوپوداا ي انيناوپا
صـدف آنهـا   .  گونه از آنها شناخته شده اسـت   ۲۰۰ حدود   که هستند   يازيدر تن  نرم جانوران   يها   از رده  يکي

    .ن گونه در مجموعه صدف استي اي از نمونه هايکي دنتاليوم ورندي . هر دو طرف باز استو از شکل يا لوله

                                                    
Dentalium Vernedei                                                   

  صدف ها يا دوكفه ايها   
دوکفـه ايهـاي    خوانده مي شوند كه دربردارنده گونه هـاي زيـادي از       » pelecypoda«      نرم تنان اين رده با نام پلسي پودا         

كفه ها در اين جانوران ازپـشت بـا رشـته اي انعطـاف پـذير      . دو کفه ايها پوسته اي دو تکه دارند. ريا هستندخوراکي و گوش د  
جـانوران   تغذيـه آنهـا از  . دوكفه ايها فاقد سرو دندانهاي رادوال هـستند . بهم متصل اند كه باز و بسته شدن آنها را به عهده دارند

از ايـن  . گونه اند كه پس از حلزون ها بزرگتـرين ردة نـرم تنـان مـي باشـند      ٢٠٠٠٠اين جانوران   .  كوچك ميكروسكوپي است  
بسياري از گونه هاي آنها به علـت خـوراكي بـودن و    . تعداد حدود يك سوم در آبهاي شيرين و بقيه دردرياها زندگي مي كنند    

پيكر، اويسترهاي خاردار از نمونـه   ، غولشكل دوكفه ايهاي شانه مانند، قلبي.  زيادي دارند٤بعضي بخاطرتوليد مرواريد ارزش
  .هاي موجود در مجموعه است

                                                
2. http://hadi-alavi.persianblog.ir/post/51 

 حوردفاع شروع به ترشـ ظه مناي شن وارد فضاي بني صدف و جبه شود، جانور ب          دانهاگر   . 4
 به این نوع     آیدكند كه به تدریج بزرگ شده و مروارید بوجود مي         ماده شفايف دور آن مي    

 .گویند  سازصدف مروارید ها اي دوكفه

http://hadi-alavi.persianblog.ir/post/51
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  )پكتينيده( دو كفه ايهاي شانه مانند
         با چند صد گونة خود گسترش جهاني دارند برخي نمونـه هـاي شـمالي آن داراي ماهيچـه هـاي خوشـمره اي هـستند بـه                       

 قي امريكـا، ژاپـن و حـوزه هـاي هنـد و آرام يافـت مـي       اغلب در آبهاي سواحل شر. همين جهت به مقدار زياد صيد مي شوند

بعضي از گونه ها داراي يك رديف چشم خوشرنگ در امتداد لبة غشاء خود مي باشند كه با آنها قادرنـد دشـمنان خـود             . شوند
 انـواع  از. اين جانوران  مارپيچي است كه با بازوبسته شدن شديد كفه ها صورت مي گيرد حركت. را تشخيص داده و بگريزند

  . آن ميتوان به كالميس سويفتي، آرگوپكتن ايراديانس، كالميس سنتيس، گلُروپاليوم، نودي پكتن نودوس اشاره نمود
  

                      
Chlamys Swifti        Argopecten Iradians              Chlamys Sentis        Noipecten Nodus            Glorpallium   

  

  )تري داكنيده( دو كفه ايهاي غول پيكر
آنهـا  . انوس هند و آرام زندگي مـي كننـد  ي مرجاني حوزة اف٥        از نرمتنان پوسته دار بسيار بزرگ اند كه در ريفهاي      

درون ايـن  . خوراك خود را از آلگهايي كه بصورت گروهي بر غشاء خود جانور زندگي مي كنند؛ تأمين مـي نمايـد         
     از انـواع آن مـي تـوان بـه     . اريدي به اندازة توپ گلـف يافـت مـي شـود كـه ارزش چنـداني نـدارد       صدف ها گاه مرو   

  .اشاره كرد... تري داكناجيگاس، تري داكنااسكواموزا و

                                                                                 
Tridacna Jigas                                                                                      Tridacna Squamusa  

  )كاردي ايده( دو كفه ايهاي قلب مانند
آنها بوسيلة پـاي طويـل، خميـده و    .        جانوران بسيار چابك با رنگهاي متنوع، رشد سريع و اشكال گوناگون هستند       

 از آنها ارزش غذائي دارند كه توسط انسان صـيد مـي شـوند          يبعض.  كنند انگشت مانند خود چند دسيمتر حركت مي      
از گونـه هـاي آن مـي تـوان بـه كـارديوم كاسـتاتوم، ديـسكورس ليراتـا،          . و تعدادي ديگر نيز طعمة ماهيها مـي شـوند        

  .سا اشاره نموديوم کاردينموكارديوم بيجي و کارد

                                
Cardium Costatum             Discorslyrata         Nemo Cardium Bechei            Cardium cardissa  

  

                                                
از تنوع زیـادي   ریفها. یکي از سنگني ترین موجودات اقیانوس، ریفهاي مرجاني هستند  .٤

ریفهاي مناطق  . رد و هم در آب گرم موجود هستند       ریفها هم در آب س    . برخوردار میباشند 
هاي آهکـي تـشکیل    ریفها از مرجاا و شته. حاره اکثرًا در آهباي آب گرم موجود هستند

  .دارند میشوند و معموال  در باالي رخنمواي سنگي در کف بسرت اقیانوس قرار
www.ngdir.ir/GeoLab/PGeoLabExp.asp?PExpCode=3106&PID=650 

http://www.ngdir.ir/GeoLab/PGeoLabExp.asp?PExpCode=3106&PID=650
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  )سولينيده( دو كفه ايهاي غالفي شكل

ايـن جانـدار مـي توانـد بـا چرخانـدن پاهـاي قـويش بـه          .  گونه از اين نوع دوكفه اي شناخته شده اسـت      ٤٠      حدود  
بعـضي از آنهـا خـوراكي هـستند و از بعـضي      .  سازد و به سـرعت حركـت كنـد   آساني خود را در بين ماسه ها مدفون        

   . مي توان به سلنيده اشاره كرد از انواع آن . بعنوان طعمه براي صيد ماهي در غالب ماهيگيري استفاده مي شود
  

  
                                                                 Solenidae  

  
  )اسپونديليده(اردارآويسترهاي خ

  

                            Spondylus Regius                                                              Spondylus Princeps     

اين جانوران داراي لوالي خاص، خارهاي طويل و زوائدي در پوستة خود هستند كه بخـاطر پوسـتة رنگارنـگ خـود            
از انـواع آن مـي تـوان بـه  اسـپونديلوس رگيـوس،       . اكثراً درآبهاي گرم و عميق زندگي مي كنند     . هستندجالب توجه   

  .اسپونديلوس  پرنسپس و اسپونديلوس امريكانوس اشاره كرد

                                                                                                      
  Spondylus americanusus                                                                          

  »Sea Haliotis « گوش در يا
با پاى بزرگ مـسطح و پرماهيچـه اسـت كـه بـا آن خـود را       » Haliotis«پا از جنس   تنان شكم         گوش دريا ازنرم  

يان آبي كه از زير لبة پوسته به داخل كشيده شده و پـس از عبـور از       چسبانند و بوسيله جر    ها مى  سنگ محكم به تخته  
پاي گوشتي آن يك منبـع غـذائي بـسيارلذيذ و    . برانشيها دوباره از سوراخهاي پوسته خارج مي گردد؛ تنفس مي كنند 

 فقـط  گـوش دريـا درسرتاسـر جهـان    . رود صدف آن منبع گرانبهايى براى تهيه گوشواره، دكمه و نظاير آن بشمار مى   
از انـواع آن  . در واقع اشنه غذاى مورد عالقه آنهـا اسـت    . كنند درآبهاى سرد كه مقدار زيادى اشنه دارند؛ زندگى مى        

  .ميتوان به هاليوتيس كروگاتا، هاليوتيس پولچريما و هاليوتيس آسيميليس و هليوتيس كراچرودي  اشاره نمود
  



 ٩

                                    
Haliotis Crrugata                  Haliotis Pulcherrima           Haliotis Assimilis         Haliotis Cracherodi

 

  
  
  

  
  )خارپوستان(اكينودرمها

يک پوستة سفيد و نازک، اسکلت سخت آهكي داخلـي را مـي       .       خارپوستان گروهي از جانوران دريازي هستند     
.  دارنـد ٦ و دسـتگاه گـردش آب سـلومي   ي داخلـ ي اسـکلت آهکـ  . تيغه هـائي باشـد     كه ممكن است روي آنها     پوشاند

سيستم گردش آب شبکه اي از کانال هاي هيدروليکي منشعب شده به گسترة پاهاي لولـه اي اسـت کـه در حرکـت،               
كـم   گونه از خارپوستان وجود دارد كه بيشتر در آبهـاي  ٦٥٠٠در حدود . غذا خوردن و تبادل گاز ها كمك مي کنند 

توتيـا، سـكه و سـتاره دريـايي      . عمق سراسر جهان پراكنده هستند اما ستاره هاي ظريف در عمق دريا زندگي مي كنند       
  .  نمونه هايي از خارتنان اين مجموعه بشمار ميروند

 »sea_urchin«توتياي دريايي
 دريـائي بـازو نـدارد امـا     توتيـاي . توتيا ازخانواده خارپوستان است و در تمام اقيانوسهاي جهان زندگي مي كند          

دهان يک توتياي دريائي توسط سـاختارهاي آرواره ماننـدي       .  رديف پاهاي لوله اي براي حرکت آرام است        ٥داراي  
بدن جانور زندة آن از تيغهاي بلنـد و متحـرك بنـام    .  و ديگر غذا هاي حلقه دار است » sea-weeds«براي خوردن 

  . سانتيمتر است و در تمام اقيانوسهاي جهان يافت مي شوند٥ – ١٢قطر توتيا بين . پوشيده شده است» تيست«

         
  

  »sand dollar«سكه دريائي
       »sand dollar«يا سكه دريائي از خانواده خارتنان بصورت پهن و صفحه اي شکل هستند .  

  

     
  ستاره دريايي

                                                
هـای   که کامال توسط بافتهای مزودرمـی و بـویژه پـرده     عمومیةهرگونه فضا یا حفر . ٥

 . یده مي شودنام (Coelom) سلوم ؛صفاقی احاطه شده باشد
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اخة خارپوسـتان و ردة سـتاره سـانان طبقـه      کـه در شـ  سـت  ايابتدائ يجانور (Asteroidea) ييايستاره در

امـا بعـضي از آنهـا گياهـان     از صـدفهاي پوسـته دار و حلزونهـا تغذيـه مـي كنـد       عمومـاً گوشـتخوار و      . شوند  ي م يبند
داراي بدني با تقـارن شـعاعي    . سال عمرهم  مي كند٥ تا ٣حدود . كوچك يا ريزه هاي غذاي بستر دريا را مي خورند 

در زير سطح بازوها، پاهاي لوله اي قرار دارد كـه  هـر پـا مـي     . صفحة مرکزي آنها منشعب مي شود    بازو که از      ٥ـ٧و  
ستارة دريائي پاهاي لوله اي را به سنگها مي چـسباند تـا بتوانـد بـه آرامـي بـه       . تواند مانند يک صفحه مکنده عمل کند 

سـتاره دريـائي قـدرت تـرميم بـاالئي      . مي کند      استفاده ز نياطراف حرکت کند همچنين از آنها براي گرفتن شکار          
ستاره هـاي ظريـف بـه تعـداد زيـاد در بـستر درياهـا و تـا عمـق          . دارد و مي تواند بازوان از دست رفته را دوباره بسازد         

  .٧ متر يافت مي شوند٢٥٠٠
  

        
 ):Order Decapoda(راسته ده پايانسخت پوستان 

، )shrimps(، ميگوهـــا)crabs( انـــواع خرچنگهـــايعنيپوســـتانبزرگتـــرين و بيـــشترين خـــانواده ســـخت    
  .دنمتعلق به تيره ده پايان مي باشهمگي ) crayfish(و شاه ميگوي آب شيرين ) lobsters(البسترها

كـه هـر كـدام از بنـدهاي مـشخص تـشكيل        ) abdomen(و شكم ) cephalothorax(مركب از سرـ سينه   آنها  بدن   
و  هـا يخرخاک همه گونه هاي آن به اسـتثناء . نه و شکم هستندي با سه قسمت  سر، سييا بدنهيدارا .شده است، مي باشد

  .  کنندي ميخانواده اش درآب زندگ
ن سـخت  يبزرگتـر .  شـوند يافـت مـ  يا يـ سراسر دن  سخت پوستان شناخته شده اند كه در گونه مختلف از ٣٢٠٠٠حدود  

شاه ميگـوي آب شـيرين   البسترها و  ميگوها،.  هستنديشمال انوس آرامياق بزرگ ي عنکبوتيخرچنگها پوستان جهان
در زيـر راسـته خرچنگهـاي     ) شـكم (باشـند،اين بخـش    داراي شكم تكامـل يافتـه تـري نـسبت بـه سـاير گونـه هـا مـي                   

   .٨تحليل رفته و بقايايي از آن در زير سرـ سينه مشاهده مي شود)Brachyura(حقيقي
  »Lobster«البستر

 کـم و دارا بـودن   ياد، چربـ يـ ن زيذ، پـروتئ ي هستند که به جهت گوشت لذ  ي از سخت پوستان عال    ي        البسترها نوع 
 از ارزش ييايـ  محـصوالت در ي جهانيم در بازارهاي، فسفر، آهن وکلسB12 ،B6،B3  ،B2 ،A ينهايتاميانواع و

 يم و بازسـاز ي تـرم يي کننـد و توانـا  ي مـ  يانـداز ن پوست   يآنها در طول رشد خود به فواصل مع       . ژه اي برخوردارند  يو
 کنند و درطـول روز درخـالل سـنگالخها و شـکافها     ي مي زندگي و سنگالخي صخره ا  يط ها يدر مح . خود را دارند  

ة البسترازحلزونها، نرمتنـان،  يتغذ.  پردازندي شوند و به گردش و شکار م     ي شده و شبها از پناهگاه خود خارج م        يمخف

                                                
6. http://fa.wikipedia.org  
7. http://crustacean.persianblog.ir - http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index 

http://fa.wikipedia.org
http://crustacean.persianblog.ir
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index
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 ي، مارهـا ييايـ  دريان، الک پـشتها يـ  از انـواع ماه ي آنها برخـ يدشمن اصل .  باشد ي م ي و ماه  سخت پوستان کوچک  
  .  و انسان استي، پستانداران آبزيآب

بـه   تـوان  ي از انـواع آن مـ  . باشدي  ميمتر  ۵۰۰ و حداکثرتا عمق   يريرقطب تا مناطق گرمس   ي ز يپراکنش آنها از نواح   
   .٩ اشاره نمود)Rock lobsters(يه اا صخري) Sping lobsters( خارداريالبسترها

  

                  
                                                   از خرچنگ هايتابلو انواع             »lobster«البستر                  )omorobiyan(مادر ميگو                                
  

  مرجانها 
در آبهاي شور زندگي مـي كننـد    يمعموالٌ بصورت اجتماع كه  اهان دانست   يوانات وگ ين ح يان مرز ب   تو يرا م مرجانها  

 کننـد  ي مـ يز  زندگي ني سبز تک سلولي  باجلبک ها. داده انديا را در خود جا    ي در در  ي درصد از زندگ   ٢٥حدود  و  
ز يـ  پنهـان شـدن و اسـكان و ن   ي برايحلها م مرجان ها وابسته است چون ها به مرجان ي ماهيها  از گونهياريات بسيو ح
 يدارا  کـه يق ماننـد کـوچک  يپ شـقا يـ ک پوليـ  مرجـان عبارتـست از   ياجزا. كنند يجاد ميها ا ي ماهيره غذا برايذخ

هـم    مرجـان هـا   .کنـد  ي مـ ي زندگيک جام سنگي است و در يي کوتاه و عضالت مختصر و فاقد صفحه پايشاخکها
رد يـ  گين کـار انجـام مـ   يـ ق  جوانـه زدن ا يـ  از طرير جنـس يـ د مثل غي  در تول .ير جنس ي دارند و هم غ    يد مثل جنس  يتول

ا يـ  ي مرجـان يفهـا يل ريرنـد و تـشک  ي گيگر قـرار مـ  يا در مجاورت همـد يگر قرار گرفته    يکديکه ثابت در کنار     يبطور
 ٢٠ ي و دمـا ياز دارنـد نـور کـاف   ي که نيزين چي مهمتر. استيسيليا سي يتيساختمان بدن مرجانها کلس  . دهند ي م يکلن

 ،ديـ فلور در اطـراف ا هـستند  ي ساکن مناطق کم عمق در.اج دارندين جانوران به احتي ا.ا گرمتر استيگراد يدرجه سانت
  . به فراواني يافت مي شوندي شرقيقايا و آفرين تا استراليپي فل،يي مرجان هاواياي و دريهند غرب

  . اشاره نمودن مغزي شكل از انواع مرجانها مي توان به مرجان شاخه گوزني و مرجا
 يمرجانهـا  .متر رشـد کنـد  يسـانت  ١٠ تواند در هر سـال  ين مرجان ميط مناسب ايدر شرا :يمرجان شاخ گوزن •

 . رنديگ يموجها قرار م انير جري آنها در مسيها کنند و نوک شاخ ي مي کم عمق زندگي در آبهايشاخ گوزن

ن يـ هـر کـدام از ا  . شـوند  يل مـ يتـشک   جدا از هميپهايول پياديشتر مرجانها از تعداد زيب:  شکليمرجان مغز •
گر يچ بلنـد بـه همـد   ين مرجانها به شـکل خطـوط مـارپ   ي ايپهايپول . مخصوص خود دارندي از شاخکهايا پها حلقهيپول

 يپ کنـار يـ  و پولي شکل دهان مخصوص خود دارد امـا شـاخکها  يپ مرجان مغزيهر پول هر چند که. اند متصل شده
مقاومـت   تواننـد در مقابـل امـواج کوبنـده     يکننـد و مـ   ي رشـد مـ  ي شکل به آهستگي مغزيرجانهام. است او مشترک

 .١٠کنند

                                                
8. http://www.skhass.org/site/?itemid=432 
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  اسفنج ها

 .ابتدايى مـى باشـند  ن ا و جزء جاندار  هستند ) porifera( شاخه پوريفرا   از  اسفنج ها شامل حيوانات دريايى      
 بـوده كـه تـشكيل كلنـى داده و بعـد           از آغازيـان آبـزى      )choanoflagellate( نياكان اوليه آنها كوآنوفالژله ها      

در بدن يك اسفنج بافت يا اندام وجود ندارد بجاى آن هـر يـك   .بصورت سلولهاى يقه دار در اسفنج ها ظاهر شده اند   
    بعـضى از اسـفنج هـا بـر روى صـخره هـا       .  زنده نگه داشتن اسفنج ها هستند   از سلولها مسئول فعاليت هاى خاصى براى      

ن يچنـد  متر تـا يلي اندازه آنها از چند م.مى رويند و رنگ هاى درخشانى دارند و بعضى از اسفنج ها شبيه گلدان هستند
اه تفـاوت  ي، بـنفش و سـ  ي، آبـ ينارنج  تا قرمز،يز گوناگون است و از خاکسترين جانوران نيرنگ ا. کند ير مييتغمتر 
 نيريآب شـ  ن جـانوران در يـ ک راسته از ايشوند و تنها  يافت مي اي شور و اعماق مختلف درياسفنجها در آبها. دارد
د مثـل  يـ  و تولزدن جوانـه   از راهيرجنـس يد مثل غيتول.  استيرجنسي و غي از راه جنس آنهاد مثليتول .کند ي ميزندگ
 .رديگ يم د صورتيب تخمک و اسپرماتوزوئي از راه ترکيجنس

  .کنند يم مي رده تقس٤ به ياسفنجها را بر اساس ساختمان اسکلت درون

 .نايمانند لوکوسول ميکلس کربنات ز جنس اييکولهاي با اسپي آهکيرده اسفنجها. ١

 .يسيلي سي محور٦ يکولهاي با اسپيا شهي شيرده اسفنجها. ٢

 .دو ا هري و يسيلي سيکولهايا اسپين ي اسپونژيا متشکل از تارهايپونژرده دمواس. ٣

   .ي معمولي آن مشابه با اسفنجهايا با اسکلت داخليرده اسکلرواسپونژ. ٤
  نيري آب شياسفنجها

 بـه  يا پـاره .  آنها به اندازه مشت گـره کـرده انـسان اسـت    يبزرگ کنند، ي نامنظم رشد ميها ن اسفنجها بصورت تودهيا
. رنـد يگ يمـ  رنـد، رنـگ سـبز بخـود    يقـرار گ  نور آفتـاب  گر چون در مجاورتي ديو برخ  هستنديا ا قهوهيگ زرد رن
  .١١کنند ي مين زندگيري آب شيم اسفنجهايمزانش است که درون جلبک ش رنگ سبز به علت وجوديدايپ
 

      

                                                
10. http://www.daneshju.ir/forum/archive/t-37316.html 
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   ماهي موميايي شدة شيطان دريا

 در زبان يونـاني بمعنـي شـاخدار و از گونـه      »CERATIDAE «ان دريا از خانواده ماهيان سيراتيده               ماهي شيط 
 جـنس مؤنـث آن داراي بـدن كـشيده و     .است كه در عمق آبها زندگي مـي كنـد   »PEDICULATI«پديكوالتي

در جلـو   واني دراز براي گرفتن طعمه تكه اسـتخ ين ماهيا .عمودي با دندانهاي متوسط مي باشد فشرده و دهان تقريبا
از بين چشمها بيرون مي آورد درنمونه هاي بزرگتر پس از جمع كردن آن، بـر پـشت مـاهي گـسترش      روي پوزه و از

   اي بـدن و بالـه قهـوه    تمـام سـر،   .دو يا سه اندام ثانوي جسمي در پشت و در جلوي بالة نرم پشتي قـرار دارد  .مي يابد
 بـه   ين مـاه يطول جنس مادة ا . مهره دارند٢٠_ ٢١ و تابناك هستند و بينمعموال داراي عض .پر رنگ يا مشكي است

م است که بصورت انگـل خـود را   . س١٦باً به طول ي رسد و جنس مذكر آن ريزاندام وكوچك تقر       يم هم م  . س ١٤٥
 بيـشتر  اين نوع ماهي كيفيت غذايي يا تجـاري نـدارد و تقريبـاً در   . به حفرة آبشش، بدن يا سر جنس مونث مي چسباند   

رحيمـي    دكتـر محمـد فرهـاد   يرا آقـا  ين ماهيا .درياهاي جنوبي يافت مي شود هند و آرام، مناطق اقيانوس اطلس،
   .رضوي اهداء نموده است  به موزة آستان قدس١٣٧٨خريداري و در سال   از فرانسهي شمس١٣٤٩سال 

  
  ئي كردنموميا

ثروتمندان بود بـه ايـن ترتيـب                   بطور كلي موميائي كردن در مصر مخصوص فرعون و روساي بزرگ معابد و
را بيـرون   كردنـد، تخـم چـشمها    كه براي جلوگيري از فساد جسد ابتدا هرچه در سينه، شكم و جمجمه بود خارج مي

هـاي بـدن و چـشم     مي خواباندند بعد از آن حفره ك غليظمي آوردند و جسد را مدت چهل تا شصت روز در آب نم
مومياكـاران   متخصـصين مومياكـار امـروزي عقيـده دارنـد كـه      . پرمي كردنـد ) كربنات دوسديم هيدارته(نطرون  را از

دادنـد تـا    آنگاه جسد را در يك اطـاق گـرم قـرار مـي     افزودند و مي) نطرون(مصري روغن كرچك يا كنجد را نيز به 
ماليده بودند؛ سـراپاي جـسد را نـوارپيچ    ) قير طبيعي(كه روي آن را موميا   ي  م شود سپس با نوارهاي پهن     رطوبت آن ك  

   .١٢مي كردند پيچيدند و سپس دفن  نوارپهن مي جسد فرعون و روساي معابد و اغنياء را در هفت اليه. كردند مي
  تاكسيدرمي 

در زبـان   کـه  بمعني پوست است Dermaعني آراستن و  بمTaxi     تاكسيدرمي يك واژه يوناني مركب از دو جزء         
   .ندي گويه کردن ميآمپادر فارسي به آن و   پرکردن بدن پرنده از پوشالياژ بمعنيفرانسه به آن آمپا
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  :باشد يمرحله م شامل پنج که در اصطالح به هنر شكل دادن پوست جانور به حالت طبيعي، تاكسيدرمي گويند

   يري گي و چربپوست کندنمرحله اول . ١
 نگهدارنـده و ضـد آفـات، مـواد     يائيمينمک سود کردن پوست با مـواد شـ     و حيجدا کردن پوست پرنده به روش صح      

، )ون تترا بـرات يناتر) ن ، براکسيک ،آلوم کروم ، نمک ، زاج ، فرماليد سولفوريک ، اسيد فرمياس: عبارتند از  الزم
شستشو بـا آب ولـرم    بعد است ير پوستيدادن و زدودن مواد غز کردن پوست که شامل تراش يتم سپس نيريجوش ش

ن اعمـال موجـب حفاظـت پوسـت در مقابـل نفـوذ        يـ  در کـل ا    ...ع صابون و  ي و ما  ير پودر رختشوئ  ينده نظ يو مواد شو  
 .  گردديم ها و آفاتيباکتر

 قالب ي روي و پوست کشيريقالب گمرحله دوم . ٢

 . قالبيدن پوست رويگر و کشياف ديو ال  پوشال،ل قالب با پنبهيتکمم و يله سيساخت چهار چوب بدن پرنده بوس 

ش از يد بـ يـ معمـوالُ نبا  عت کهي مختلف پرندگان در طبيشکل دادن به نمونه با توجه به حالتها: حالت دادن به پرنده. ٣
 .شود جادي ساعت با مونته کردن پرنده وقفه ا١٢

 . خوديقرار دادن آن در جا  چشم  ويعيکل، رنگ و اندازه طبانتخاب چشم مناسب با توجه به ش: يچشم گزار. ٤

   آنيه مناسب و نصب پرنده رويساخت پا. ٥

 مناسـب بـا   ياهيـ  و پوشـش گ يعـ يطب تي قـرار گـرفتن نمونـه در ان بـا توجـه بـه وضـع       ي برايستگاه مصنوعيساخت ز
  .هي پايستگاه پرنده و باالخره نصب پرنده رويز

  
  
  

  : شوديمختلف انجام م يبه روش هاتاكسيدرمي 
  روش کار  يدرميروش تاکس

ده سـپس مونتـه وحالـت داده    يکـش  ن قالبي ايکور شده و آماده است رويپوست پرنده که قبالُ پ  گالس بريبا فا
  .شوديم

  
  با پوشال

روش مطابق و مـشابه تنـه       ن  يدر ا  .باشد يه پرندگان قابل استفاده م    ي کل يبراکه   يميک روش قد  ي
 گردد يه مي با پوشال و نخ تهيمصنو ع ک بدني که از پوست جدا شده است،  شکل پرندهيدوک

م و مراحل مونته کردن و حالت دادن يکش ي مين بدن مصنوعي ايکور شده را رويسپس پوست پ
  .شود يانجام م

  

  با پنبه
کـرده و   اسـتفاده   از پنبـه ي قالب مصنوعي شده سپس بجايم گذاريکور شده را ابتدا سيپ پوست

  .شود يحل مونته کردن و حالت دادن انجام ممرا
 مخصوص گذاشـته  يروش ابتدا نمونه در دستگاهها   ن  يدر ا  است يد و علم  يار جد يک روش بس  ي  



 ١٥

  انجماد خشک
(Freeze dry)  

جاد خالُ در محفظه دستگاه، رطوبـت نمونـه   يهوا و ا هيشدن با کمک تخل) ز يفر( و بعد از منجمد 
د دائمـاُ  يـ ن زمـان با ي اياست چند روز به طول انجامد که در ط  ممکنن کاريم اي نمائيرا خارج م

 شـود و  ي استفاده مي چشمها از چشم مصنوعين روش فقط بجا   يده شود در ا   يرطوبت نمونه سنج  
 يناُ خود بدن پرنده بصورت کامالُ خشک باقيشود و عي داده نميرييا تغي يچ دستکاريه بدن هيبق
  .13مانديم

  
  
  
  

      
   يدرمي تاکسي      گربه ماهيدرمي خاردار فوگل تاکسي                   ماهيدرمي شکم دار فوگل تاکسي   ماه    

  

   
  
  
  
  
  
  

  انوس هاين اقيكوسه ها سالط
ايـن موجـودات بـه پاالينـده     . رحم مشهور شـده انـد  ي هستند که به غارتگران ب   يان نسبتاً بزرگ  يکوسه ها از آبز   
 ميليـون سـال قبـل يعنـي     ٤٥٠ر نشان داده است که اجداد كوسه ها در يقات اخيتحق. ا معروفندهاي درياها و اقيانوس ه    

 را به خـود اختـصاص   ييرة غذاين سطح زنجي باالتريياي دريستم هاي و در اکوس  اند  زيسته  قبل از دوران دايناسورها مي    
آنهـا  . ايي هاي بااليي در بدن خـود هـستند  كوسه ها همانند جديدترين اختراعات بشر داراي مهارت ها و توان       . داده اند 

ر و ييـ ر بـه نـدرت دسـتخوش تغ   يـ ون سـال اخ يـ لي م۱۰۰ش شـکل گرفتنـد و در   يپـ  ون ساليلي م۴۰۰ش از ين بار بينخست
دريـايي   ييچرخه غذا ي در بااليف و زخميز با خوردن موجودات ضعيانگ رتيان حين شکارچيا .اند  شدهيدگرگون

  .کنند  يم عت کمکيستم طبين کار به حفظ تعادل در سيآنها با ا. رنديگ يقرار م
  کوسه هايياي و بويي شنوا

هـا مخـصوصاً بـه ارتعاشـات      کوسـه .  گرفتن شـکار هـستند  يمخصوصشان برا حس شنوايي   بهيمتک آنها که
 پـا  ۳۰۰۰ ش ازي بـ يا فاصله توانند ارتعاش صدا را در يمشوند، حساسند  ين که از طرف شکار منتشر مييپا  فركانس با

 .ص دهندي گالن آب تشخ۲۵ خون را در ٔقطره کيتوانند  يها م  کوسه.ص دهنديتشخ
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.  دارنـد ؛شـود  يجـاد مـ  يوانـات ا ي که در هنگام حرکت حيکيالکتر يها گنالي جذب سي کوچک برايها منافذ کوسه
ن موجـود در  يـ  اگـر ا يکنـد، حتـ   يافتن شکار کمک ميها در  مانند که به کوسه ي مياضاف ک حسين منفذها مانند يا
  . شده باشديها مخف ر شنيز

 ها دندان
هـا در طـول عمـر خـود       از گونـه يبرخـ  .دهنـد  يکننـد و از دسـت مـ    يشان را استفاده مـ يها ها بطور مداوم دندان کوسه

ک از يـ هر. دهـد  يشه رخ مي هميياين جانوران دريدندان در ا ينيگزيعمل جا. آورند ي هزار دندان درم۳۰ک به ينزد
هـا از   ز کوسهيوجه تما. شود ين آن ميگزي جايگري، ديکيواقع شده است که با شکستن  يفي کوسه در رديها نداند
 انعطـاف  ي غـضروف ٔمـاده   استخوان، ازيها بجا اسکلت کوسه. ها در اسکلتشان است  آنيها وانات بجز دندانيح گريد

 يک مـاه يـ  شـنا کـردن نـسبت بـه     يبـرا  هـا  ن کوسـه ي بنـابرا  است و چون غضروف از اسـتخوان سـبکتر اسـت   يريپذ
 يا دهيـ فلس هـاي خم  بدن کوسه را پوشش داده است و  تماميپوست سخت. کنند ي مصرف مي کمتري انرژياستخوان

ب محافظـت  يکننـد کـه کوسـه را از آسـ     يک ورق سـمباده مـ  يـ  يسـخت  ها به عقب است، پوسـت را بـه   که جهت آن
 .١٤دهند ي مقاوم آب را کاهش ميرويکوسه در حال شنا کردن است ن که يها هنگام فلس نين ايند همچنينما يم

   

       
  ي شده  و فک کوسه ماهيدرمي تاکسيهايانواع کوسه ماه

  
  

  
  ينام فارس

  
  يکوسة سرچکش

  
  مشخصاتر يسا  Scalloped hammerhead  يسينام انگل
  Sphyrna lewini  ينام علم

  Sphyrnidae  رهيت

 . شکل استيصفحه ا  فلس

 .ز استيپهن و نوک تدندانها   دندان
  

  ها، سخت پوستان يماه  هيتغذ
 و نرمتنتان

  

 و  cm ٤٢٠بـاً ي تقر  بدن يدرازا  اندازه
 . استcm ٦٥طول استاندارد 

 . اسـت ينـ ي بي شـامل چـشمها و سـوراخها    بـوده کـه  ي دو استطاله جانب  يسر دارا 
 سـر  ين کوسه به شکل چکش و فرم جلـو       ي سر ا  . پلک سوم است   يچشمها دارا 

 شـود و  ين انحنـا کـم مـ   يـ  در افـراد بـالغ ا  ي شکل است وليدر افراد جوان کمان 
 ي مـ ي سـر بـاق  ي جلـو ي کـم عمـق و مـشخص در وسـط انحنـا     يک فرو رفتگـ   ي

. ست هاسـت  يـ ولوژي ب ي بزرگ برا  ييان کوسه ها  معم    ي سر ا  يگسترش جانب .ماند
د يـ دان دين حالت سر به آنها م  ين مورد وجود دارد اينكه ا     ي در ا  يادي ز يهايتئور
 stereoscopic ييايـ  حـس بو يشـود تـا آنهـا دارا    يدهد و سبب مـ    ي م يبهتر

 چابـک   ي گـرفتن شـکارها    ي مانوردادن برا  ييش توانا ين باعث افزا  يباشند همچن 
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 ١٧

 از  يزنده زا هستند و در بعـض        دمثليتول
ــا   ــا ت ــواع آنه ــ۳۷ان ن در ي جن

 .دي آي به وجود ميک ماهي

  
  

  باله ها

ــ ــشت يدوم ــه پ ــاهين بال  و  کوت
ــوچکتر از  ــکـ ــارم يـ ک چهـ

 . اسـت  يارتفاع بالـه اول پـشت     
ــ ــيحاش ــه شــکم يه عقب  ي بال

 . استميبا مستقيتقر

 Ampullae de(يکـــي الکتريرنـــده هـــاي گ.شـــود يمـــدها يماننـــد اســـکوئ

lorenzini ( ب آنها مـدام سـر خـود را    ين ترتي به ا و افتهيار افزاش   يدرسرشان بس
 در شـب  اغلـب . نـد ابي ير شن ها مـ يز يحترا  خود    و شکار  دادهبه اطراف تکان    

 روزهـا در آنهـا  . اسـت ان زهـردار    يطعمة دلخـواه آنهـا سـپرماه      و   کنند   ي م شکار
دان يـ بـه دنبـال م    ز  يـ ن ي منظمـ  ي مهاجرت هـا    و  کنند ي شنا م  ييتا ١٠٠ يدسته ها 

ص و درنـده بـوده      ي حـر  يلـ ي انواع بزرگ آنها خ    . دهند ين انجام م  ي زم يسيمغناط
 از موجـودات خطرنـاک   يکـ ي شـوند و  ي ها حمله ور مـ ي از کشت  ي به برخ  يحت
  .ند ي آير بشمار مي گرمسياهايدر

  .اي دنيريمه گرمسي و نيري گرمسياهايج فارس تا بوشهر و دري خلي عمان و قسمت شرقيايسراسر در  پراکنش
 رنـگ اسـت کـه    يتـون يا زي يسترل به خاکي متماي بدن قهوه ا ي و باال  يکنواخت خاکستر ي بطور    بدن آنها  رنگ  رنگ

  .١٥اه استيا سي ي خاکسترينه اير نوک باله سيقسمت ز  .اندازد يمه يد ساي، رنگ سفينييدر بخش پا
  

  
  : و مآخذمنابع

ـ  دريها و حلزون هايدوکفه ا). ۱۳۵۷(توكر . آبوت، آر *   يانجمـن ملـ  . ترجمـه دکتـر منـوچهر مهرنـوش    . يائي
  .ي انسانطي و محيعيحفاظت منابع طب
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