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  چكيده
ي خانواده ها خرچنگاي و بررسي خصوصيات ريخت شناسي هدف از مطالعه حاضر بررسي تنوع گونه

Leucosiidae  وXanthidae برداري استان خوزستان است. نمونه هاي زير جزر و مدي خليج فارس دردر آب
ايستگاه و توسط تور ترال كف انجام گرديد. در آزمايشگاه صفات ريخت  7از  1394- 1395ي ها سالدر طي 
با استفاده از  ها نمونهمورد بررسي قرار گرفت و طول و عرض كاراپاس اندازه گيري شد. سپس  ها نمونهشناسي 

گونه  4گونه خرچنگ شناسايي شدند كه  7شناسايي شدند. در اين مطالعه  كليدهاي شناسايي معتبر تا حد گونه
 Leucosiidae )Myra pernix ،Hiplyra sagitta ،Lyphira perplexa ،Arcaniaمتعلق به خانواده  ها آناز 

erinacea و (گونه متعلق به خانواده  3Xanthidae )Gaillardiellus rueppelli، Liagore erythematica ،
Atergatis integerrimusهاي سواحل خوزستان زيستگاه مناسبي دهند كه آبمي ) بودند. نتايج اين مطالعه نشان

 .نداها فراهم نمودهرا براي زيست اين خرچنگ

  .خوزستان، خليج فارس ، استانXanthidae ،Leucosiidaeگرد، خرچنگ : كلمات كليدي

  
  مقدمه. 1

و راسته ده  Brachyuraي گرد حقيقي از زير راسته ها خرچنگ
گروه از سخت پوستان زنده امروزي  نيتر متنوعپايان هستند كه 

از مناطق  ها ستگاهيزدر انواع  ها خرچنگ شوند.محسوب مي

ي شور، شيرين و لب شور، و ها آبساحلي تا اعماق درياها، در 
هاي  يستگاهز ها خرچنگ. اغلب شوند يمحتي در خشكي يافت 

 ها آندهند و تنها تعداد معدودي از  يمدريايي و مصبي را ترجيح 
. (Weis, 2012)كنند  يمي شيرين و خشكي زيست ها آبدر 

د بيشتري از مناطق گرمسيري و زير گرمسيري داراي تعدا
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 باشند يمي خرچنگ در مقايسه با مناطق معتدله و سرد ها گونه
(Boschi, 2000).  بر اساس آخرين رده بندي انجام شده توسط

Ng ) ي موجود در ها خرچنگ)، تعداد كل 2008و همكاران
خانواده  93جنس و زيرجنس،  1271گونه متعلق به  6793جهان، 

  است. فوق خانواده تخمين زده شده 38و 
هاي گرد از مهمترين جانوران ساكن دريا بوده كه خرچنگ

هاي مختلف هستند كه از سامانهداراي تطابق پذيري بسياري با بوم
شناختي، فيزيولوژيكي و رفتاري به خوبي با محيط لحاظ ريخت

. (Chatterjee and Chakraborty, 2014)اند  اطرافشان سازش يافته
 زير گرمسيري و گرمسيري در مناطق اين گروه و الروهاي آنها

كنند (شهبازي و غذايي را بازي مي زنجيره در مهمي نقش
در  كه اي برجسته نقش بر عالوه ها ). خرچنگ1395همكاران، 

اقتصادي  هاي وريبهره داراي كنند،مي ايفا هاآب شناختي بوم
هستند كه باعث شده اين جانوران به عنوان يكي از  نيز فراواني

ذخاير غذايي دريايي قابل بهره برداري مطرح شوند. همچنين 
ها در بسياري كشورها از جمله تكثير و پرورش خرچنگ

كشورهاي چين، تايلند، هند و ساير كشورها مورد استفاده قرار 
). همچنين به دليل وجود 1390گرفته است (سخايي و همكاران، 

كه اين خرچنگ كتين و كيتوزان در پوسته خرچنگ ها باعث شده 
اي ها در صنايع پزشكي، داروسازي، غذايي و غيره از جايگاه ويژه

ي ها خرچنگبرخوردار باشند. تاكنون مطالعات فراواني در مورد 
خليج فارس و درياي مكران انجام شده است كه از آن جمله 

و  Apel)؛ Sari )2007و  Naderlooتوان به مطالعات  يم
Spiridonov )1998 ؛(Hosseini (2009)؛ قطب 1374بهمني،  ؛

؛ ليلوي، 1390؛ اعتمادي ديلمي، 1391؛ دهقان، 1391الدين، 
  اشاره نمود.  1390

گونه  198ي گزارش شده از خليج فارس ها خرچنگتعداد كل 
ين تر متنوعيكي از  Leucosiidaeخانواده  .ستا شده  زدهتخمين 

رايج در كه از جانوران  ي گرد هستندها خرچنگگروه در بين 
هاي جزر و مدي و زير جزر و مدي مناطق با رسوبات  يستگاهز
شوند ران محسوب ميـاي مكـرم خليج فارس و دريـن

(Naderloo and Apel, 2012) .30  گونه از اين خانواده از خليج
 Apel) 2001گونه ديگر تنها از درياي مكران توسط ( 2فارس و
ي ها خانوادهنيز يكي از  Xanthidae. خانواده ه استدشگزارش 

مدي و زير جزر ومدي درياها است.  رايج در مناطق جزر و
(2001) Apel  گونه از خانواده  22تعدادXanthidae  را از خليج

گونه از آنها گزارش جديد بودند. هدف  5فارس گزارش نمود كه 

شناسي از مطالعه حاضر بررسي فراواني و خصوصيات ريخت
ي ها آبدر  Xanthidaeو  Leucosiidae ي خانوادهها خرچنگ

زير جزر و مدي آب هاي ساحلي استان خوزستان است. از آن 
ي اين منطقه نسبت به ساير مناطق ها خرچنگجايي كه تنوع 

خليج فارس كمتر مورد مطالعه قرار گرفته است، بنابراين انجام 
اين مطالعه براي شناخت هر چه بهتر فون جانوري خليج فارس 

  رسد. يمبه نظر  ضروري

 هامواد و روش. 2

ي ها آباين بررسي در حاشيه شمال غربي خليج فارس در 
زير جزر و مدي استان خوزستان انجام گرديد. نمونه برداري در 

ايستگاه، توسط لنج صيادي و  7و در  1394-1395ي ها سالطي 
- متر صورت گرفت. نمونهميلي 40 تورتور ترال كف با چشمه 

متر  30تا  20ساعت و در اعماق بين  2-4برداري در مدت زمان 
 گرديدثبت  GPSانجام شد. موقعيت هر ايستگاه توسط دستگاه 

  شده است. داده نشان 1و شكل  1كه در جدول 

  
هاي زير جزر و مدي استان  برداري در آبهاي نمونه : موقعيت ايستگاه1شكل 

  خوزستان، خليج فارس

ه به آزمايشگاه دانشگاه علوم و فنون ي صيد شدها خرچنگ
در ها، پس از شستشوي نمونهو  انتقال يافتنددريايي خرمشهر 

ند. سپس با دقت % نگهداري شد70اتيلني حاوي الكل ظروف پلي
ور ــرفتند. همينطـرار گـورد زيست سنجي قـمتر منتياـس 001/0
  ;Apel, 2001( ابع شناسايي معتبرــاده از منــا استفــا بــهنمونه

Stephensen, 1945; Carpenter and Niem, 1998; Ng et al., 

2008; Naderloo and Sari, 2007; Naderloo and Turkay, 

 Marine Species Identificationالكترونيكي يگاه) و پا2012

Portal از جمله ساختارهاي مهم تا حد گونه شناسايي شدند .
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از قبيل شكل  ها چنگخرشناسي تعيين خصوصيات ريخت
، سومين ها چنگالكاراپاس و تزئينات روي آن، پاهاي حركتي، 

ماگزيليپدها، شكم، استرنايت و ساختار اولين گونوپود است كه 
در تشخيص برخي موارد از استريوميكروسكوپ و يا 

دار به منظور سنجش اختالف معني ميكروسكوپ استفاده گرديد.
برداري از ها و فصول نمونهستگاهها در ايبين فراواني خرچنگ

و پس  95/0طرفه در سطح اطمينان آزمون آناليز واريانس يك
همچنين  .انجام گرديد 19، نسخه SPSSآزمون توكي در برنامه 

، PRIMERاز  ('H)جهت تعيين شاخص تنوع زيستي شانون 
 استفاده شد. 5نسخه 

  نتايج و بحث. 3

ي جانداران دريايي از جهت كشف انقراض ا گونهمطالعه تركيب 
، درك (Bertini et al., 2004) ي مهاجمها گونهو  ها گونهمحلي 

سامانه، ارزيابي ميزان در ي موجود در بومها گونهبهتر تعداد واقعي 
سامانه و ميزان دسترس بودن منابع زنده، پي بردن به مشكالت بوم

شناختي و يندهاي بومي انساني بر آن، درك فرآها تيفعال ريتأث
اي برخوردار هستند. همچنين  يژهوساختار زنجيره غذايي از اهميت 

راهكارهاي مديريتي بهتري را  توان يمبا استفاده از اين اطالعات 
براي محافظت و استفاده پايدار از منابع دريايي طراحي نمود 

(Hendrickx, 1995) گونه خرچنگ شناسايي  7. در مطالعه حاضر
گونه متعلق  3و  Leucosiidaeگونه متعلق به خانواده  4د كه گردي

  ).2هستند (جدول  Xanthidaeبه خانواده 

  هاي شناسايي شده : اسامي گونه2جدول 
 گونه جنس خانواده
Leucosiidae Myra Myra pernix (Galil, 2001) 
 Hiplyra Hiplyra sagitta (Galil, 2009)  
 Lyphira Lyphira perplexa (Galil, 2009)
 Arcania  Arcania erinacea (Fabricius, 1787)
Xanthidae Gaillardiellus Gaillardiellus rueppelli (Krauss, 1843)
 Liagore Liagore erythematica (Guinot, 1971) 
 Atergatis Atergatis integerrimus (Lamarck, 1818)

ي شناسايي شده خانواده ها گونهمعرفي و توصيف  3-1
Leucosiidae:  

  Myra pernixگونه  1- 3-1

و :CB/CL) 3,6/2,7متر سانتي( نمونه نيتر بزرگاندازه نمونه: 
 است.:CB/CL) 2,9/2,1متر سانتي(نمونه  نيتر كوچك

شناسي: كاراپاس گرد، سطح پشتي با خصوصيات ريخت
دو دندان كوچك تيز؛ ي ريزي پوشيده شده است. پيشاني با ها دانه

دار موازي با حاشيه كاراپاس؛ منطقه هپاتيك حامل يك خط دانه
  ؛ شود يمدار منتهي حاشيه زير هپاتيك به يك دندانه دانه

ي كوچك؛ در حاشيه ها دانهي جانبي كاراپاس حامل ها هيحاش
دار نوك تيز قرار دارند كه نوك آنها به خار دانه 3خلفي كاراپاس 
يده شده است. خار مياني بزرگتر است؛ كليپدها سمت باال خم

درشت، كارپوس و پروپودوس  يها دانهبلند و باريك، مروس با 
ي، باريك و صاف، داكتيلوس حامل ا لولهي ريز؛ پاها ها دانهبا 

جوش  3- 6موهاي ريز؛ شكم خرچنگ نر سه گوش و قطعات 
 جوش خورده و حاشيه 4-6ي، قطعات ا رهيداخورده؛ شكم ماده 

ها دار؛ اولين گونوپود مستقيم با گردن خميده، در انتشكمي دانه
ي از تارهاي بلند و يك زائده كه حاشيه داخلي آن در ا دستهداراي 

به  Galil (2001) ). 2قسمت مياني شكاف دار است (شكل 
از منطقه هند آرام پرداخت و يك جنس و  Myraبازنگري جنس 

از اين جمله  M. pernixنه گونه جديد را معرفي نمود كه گو 5
 Stephensen (1945)ي گذشته از جمله ها يبررساست. در 

گزارش شده بود كه  M. fugaxاين گونه به عنوان   Apel (2001)و
 M. pernixبه  Galil  (2001)با توجه به كليد ارائه شده توسط

م يافت. مشخصات گونه صيد شده با كليد ارائه شده تغيير نا
  مطابقت داشت. Galil (2001a) توسط 

  
ب و پ)  الف) سطح پشتي و شكمي نر و ماده،، Myra pernix : گونه2شكل 

  اولين گونوپود خرچنگ نر

   Arcania erinacea گونه 2- 3-1
و :CB/CL) 2,0/2,3متر سانتي(نمونه  نيتر بزرگاندازه نمونه: 

 است.:CB/CL) 1,8/2,0متر سانتي( نمونه نيتر كوچك

مشخصات: كاراپاس گرد، مناطق نامعلوم، سطح پشتي با 
خارهايي با اندازه و شكل متفاوت پوشيده شده است؛ پيشاني با 
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خار  11دار؛ در حاشيه كاراپاس دو دندان سه گوش بزرگ و دانه
د دارد كه حامل خارهاي ريزي بزرگ، نوك تيز و قوي وجو

ي شكل، ا لولهرگ و دار؛ كليپدها بزي دانها نهيساسترنايت  هستند.
ي ها هيحاشدار، در سطح پشتي و مروس در سطح شكمي دانه

، تر ميضخخلفي و قدامي خاردار، پروپودوس در قسمت پايه 
از پالم و در حاشيه داخلي حامل  تر كوتاهانگشتان باريك، 

ي ريز؛ مروس پاهاي حركتي در حاشيه بااليي و پاييني ها دندانه
وس حامل خارهاي ريز، داكتيلوس در خاردار، كارپوس و پروپود

حاشيه بااليي مودار؛ شكم جنس نر دانه دار، قطعات سوم تا پنجم 
ي جانبي متورم؛ شكم ماده بزرگ و ا هيپاسمت جوش خورده، در ق

و خارهاي كوچك بر سطح آن؛  ها يبرآمدگي شكل با ا رهيدا
بلند همراه با موهاي بلند در قسمت گردني گونوپود،  1گونوپود 

). 3نوك آن بدون مو با يك دهانه بزرگ و مشخص است (شكل 
) از Sari )2005و   Naderlooاين گونه براي اولين بار توسط 

خليج فارس گزارش شد. اين گونه در اطراف حاشيه كاراپاس 
. اند شدهبزرگ است كه در درجه دوم نيز خاردار  خار 11داراي 

ي اين جنس ها گونهاين صفت موجب شناسايي آسان آن از ساير 
شود. كليه خصوصيات ذكر شده براي اين گونه با كليد ارائه  يم

  مطابقت داشت. Galil (2001b)شده توسط 

  
ب و الف) سطح پشتي و شكمي نر و ماده، ، Arcania erinacea: گونه 3شكل 

  پ) اولين گونوپود خرچنگ نر

   Hiplyra sagittaگونه 3- 3-1

و  :CB/CL) 1,9/1,8متر سانتي(نمونه  نيتر بزرگاندازه نمونه: 
 است. :CB/CL) 1,4/1,25متر سانتي( نمونه نيتر كوچك

ي، محدب، طول كاراپاس كمي ا رهيدامشخصات: كاراپاس     
ي ريز؛ ها دانهبيشتر از عرض آن است. سطح پشتي كاراپاس با 

دار است؛ حاشيه پيشاني خم حاشيه خلفي و جانبي كاراپاس دانه
شده با يك شكاف مياني؛ كليپدها هم اندازه، كشيده، بلند، سطح 

كشيده و به طور جانبي پهن شده، حاشيه  ها چنگالدار، آن دانه
ي ها دندانهلي انگشت متحرك صاف، انگشت غير متحرك با داخ

دندان  2كوچك و تارهاي كوتاه متراكم در طول حاشيه داخلي و 
ي حركتي باريك، كوتاه، مروس بلندتر از سه گوش در انتها؛ پاها

كارپوس و پروپودوس؛ شكم جنس نر كشيده، سه گوش، قطعه 
يك زائده دوم تا ششم شكمي جوش خورده، قطعه ششم داراي 

پيكان مانند بلند، تلسون كشيده و سه گوش، اولين و دومين قطعه 
جوش خورده،  3-6شكمي ماده به طور عرضي باريك، قطعات 

بلند، باريك  1دار؛ گونوپود بسيار بزرگ، سپر مانند، در حاشيه دانه
نوك آن  و با يك زائده راسي كه به طور جانبي جهت گيري كرده

  .)4(شكل  است تاردار

  
، الف) سطح پشتي و شكمي نر و ماده، ب و Hiplyra sagitta : گونه4شكل 

  پ) اولين گونوپود خرچنگ نر

   Lyphira perplexa گونه 4- 3-1

 2,75/2,75متر سانتي(نمونه  نيتر بزرگاندازه نمونه: 

(CB/CL:  نمونه  نيتر كوچكو)1,6/1,6متر سانتي (CB/CL: 
 است.

مناطق كاراپاس نامشخص، سطح مشخصات: كاراپاس كروي، 
دار؛ پيشاني دو لوبي و به سمت باال خم شده پشتي كاراپاس دانه

ي ريز، اگزوپود بزرگ و بيضي ها دانهاست. سومين ماگزيليپد با 
يي با اندازه متفاوت؛ كليپدها ها دانهشكل؛ حاشيه كاراپاس حامل 

انه ي و دا لولههم اندازه، كشيده و در جنس نر بلندتر، مروس 
هستند، كارپوس و پالم  تر كوچكدر قسمت انتهايي  ها دانهدار، 

دار، حاشيه ي ريز، چنگال قوي، انگشتان شيار دار و دانهها دانهبا 
داخلي انگشت متحرك و غير متحرك در جنس نر هر كدام 
حامل يك دندان بزرگ؛ پاهاي حركتي باريك و كوتاه، مروس 

اي دانه دار؛ اولين  ينهسنايت ي، داكتيلوس نوك تيز؛ استرا لوله
جوش  2- 6قطعه شكمي نر به طور عرضي باريك، قطعات 

دار، ي جانبي حامل برآمدگي دانها هيپااند، در قسمت خورده
قسمت انتهايي قطعات با يك دندانه مياني مشخص و دو دندانه 
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؛ اولين و دومين دنشو ينمبسيار ريز كه با چشم غير مسلح ديده 
جوش  3- 6ده به طور عرضي باريك، قطعه قطعه شكمي ما

و در حاشيه دانه دار؛ اولين  شود يمخورده به تدريج بزرگ 
گونوپود كشيده است. در محور پشتي شكمي پهن شده و نوك 

 Galil).5آن مودار با زائده راسي كوتاه و گرد است (شكل 

جنس  7پرداخت و توانست  Philyraبه بازبيني جنس  (2009)
و  Hiplyraو  Lyphiraيد را معرفي كند. دو جنس گونه جد 6و 

  جملهاز اين  H. sagittaو  L. perplexaهمچنين دو گونه 
ي ها جنسبا اين صفات از بقيه  توان يمرا  Philyraهستند. 

ي رأسي بالدار، ها زائدهداراي  1جديد شناسايي نمود. گونوپود 
دايي شكمي اگزوپود سومين ماگزيليپد مربع مانند، دو قطعه ابت

به طور عرضي باريك است. سومين تا ششمين قطعه شكمي 
با داشتن  Lyphiraجوش خورده و فاقد دندانه شكمي هستند. 

متفاوت است: اگزوپود سومين  Philyraاين صفات از جنس 
ماگزيليپد بيضي شكل، اولين قطعه شكمي نر به طور عرضي 

اه با باريك، دومين و ششمين قطعه شكمي جوش خورده همر
 Hiplyraيك دندانه شكمي، اولين گونوپود با زائده رأسي كوتاه. 

: حاشيه شود يممتمايز  ها جنسنيز با داشتن صفات زير از ساير 
دروني انگشت متحرك يكپارچه و تيغه مانند، حاشيه دروني 

 2-6انگشت غير متحرك با تارهاي متراكم، قطعات شكمي 
 Stephensenجنس نر جوش خورده با حاشيه ابتدايي لوب دار. 

 Philyra globulosaرا به عنوان  L. perplexaگونه  (1945)
طالعه جنس ) به مApel )2012و   Naderlooمعرفي نمود.

Hiplyra  4در خليج فارس و درياي مكران پرداختند و توانستند 
را  H. ramliو  H. variegata ،H. elegans ،H. sagittaگونه 

شناسايي كنند كه گونه آخر به عنوان گونه جديد ثبت گرديد. 
Galil  گونهH. sagitta  را توسط داشتن اين صفات از ساير
دامي كانال وابران توسط يك شكاف جدا نمود: حاشيه ق ها گونه

، بر بخش انتهايي شود يمدار جدا مثلثي از حاشيه جانبي دانه
قطعه ششم شكمي جنس نر يك زائده پيكان مانند وجود دارد 

(Galil, 2009) البته گونه .H. ramli  نيز داراي اين زائده شكمي
با اين تفاوت كه اين زائده در اين گونه به صورت  باشد يم
، با يك شيار H. sagittaلث پهن و كوتاه است ولي در مث

مشخص بر آن كشيده و پيكان مانند است. در قسمت ابتدايي 
 H. sagittaدو برآمدگي وجود دارد، اما در  H. ramliتلسون 

زائده رأسي گونوپود پهن و به  H. ramliتلسون صاف است. در 
ائده در اين ز H. sagittaسمت پشت جهت گيري كرده ولي در 

. (Naderloo and Apel, 2012)جهت جانبي قرار گرفته است 
ي بدست آمده در اين مطالعه با كليد ارايه شده ها گونهصفات 
  مطابقت داشت. Galil (2009)توسط 

  
الف) سطح پشتي و شكمي نر و ماده، ب و ، Lyphira perplexa : گونه5شكل 

  پ) اولين گونوپود خرچنگ نر

ي شناسايي شده خانواده ها گونهمعرفي و توصيف  3-2
Xanthidae:  

   Gaillardiellus rueppelli گونه 1- 3-2

 :CB/CL) 2,1/2,8متر سانتي(نمونه  نيتر بزرگاندازه نمونه: 
 است.

مشخصات: كاراپاس به طور عرضي بيضي شكل، سطح آن به 
و تارهاي كوتاه پوشيده شده، همراه با  ها گرانولطور متراكمي با 

تارهاي بلند پراكنده، همه مناطق توسط شيارهاي عميق صاف به 
 V؛ پيشاني توسط شكاف اند شدهصورت لوبول هايي تقسيم 

شكل مياني به دو لوب تقسيم شده است؛ حدقه چشمي با حاشيه 
لوب محدب تشكيل  4پشتي محدب؛ حاشيه قدامي جانبي از 

ه جز لوب خارجي حدقه چشمي)؛ حاشيه خلفي شده است (ب
از حاشيه قدامي جانبي و كمي مقعر؛ كليپدها  تر كوتاهجانبي 

و تارهاي بلند پوشيده شده است، كارپوس  ها متقارن و با دانه
يي پوشيده شده است، ها يبرآمدگبزرگ و سطح بااليي با 

برآمدگي بر سطح پشتي؛ پاهاي  3پروپودوس كوتاه و كوچك با 
ركتي قوي، دانه دار، با تارهاي كوتاه و بلند بر سطح آن، ح

اي دانه دار؛ قطعات  ينهسكارپوس با شيارهاي طولي؛ استرنايت 
بلند  1گونوپود  است. شكمي خرچنگ نر جوش خورده 5-3

همراه با خارهاي كوچك بر سطح آن و تعدادي موي بلند در 
  ).6(شكل  وجود دارد نزديكي نوك آن
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، الف) سطح پشتي و شكمي نر، ب و پ) Gaillardiellus rueppelli: 6شكل 

  اولين گونوپود خرچنگ نر

   Liagore erythematica گونه 2- 3-2
و  :CB/CL) 2,4/3,5متر سانتي(نمونه  نيتر بزرگاندازه نمونه: 

 است.:CB/CL) 2,0/2,7متر سانتي(نمونه  نيتر كوچك

مشخصات: كاراپاس به طور عرضي بيضي شكل، صاف، 
ي قرمزي ها لكهي كوچك سوراخ مانند و ها يفرورفتگمحدب با 

، مناطق به خوبي مشخص اند گرفتهكه به صورت متقارن قرار 
مانند بين مناطق كاردياك و  Hنيستند تنها يك فرورفتگي 

گاستريك واقع شده است؛ حاشيه قدامي جانبي با چهار لوب 
؛ تر برآمدهو لوب سوم و چهارم  تر پهند، لوب اول و دوم گر

پيشاني پهن و به دو لوب تقسيم شده است؛ كليپدها صاف، 
ي گرد و ها دندانمتقارن و سوراخ دار، حاشيه داخلي انگشتان با 

نامنظم؛ پاهاي حركتي كشيده، باريك و صاف، اولين جفت بلندتر 
، داكتيلوس شوند يم تر هكوتاو دومين تا چهارمين جفت به تدريج 

 است. نر سه گوشجنس نوك تيز همراه با موهاي كوتاه؛ شكم 
سومين تا پنجمين قطعه جوش خورده، شكم ماده كشيده و دوك 
مانند؛ اولين گونوپود كشيده همرا با موهاي بلند در بخش انتهايي 

  ).7(شكل  است
Liagore  ي خانواده ها جنسيكي ازXanthidae  كه به است

دليل كاراپاس صاف و تخم مرغي شكل خود به راحتي از ساير 
. در حال حاضر اين باشد يماعضاي اين خانواده قابل تشخيص 

 L. rubromaculataگونه تشكيل شده است. دو گونه  3جنس از 
از اقيانوس هند با  L. erythematicaاز اقيانوس آرام غربي و 
ام سطح كاراپاس و ط قرمز بر تمداشتن الگوي مشخص نقا

 كامالً L. pulchella پريوپودها به آساني قابل تشخيص هستند.
. در حاشيه قدامي (Ng and Naruse, 2007)فاقد نقاط قرمز است 

در  ها لوبچند لوب وجود دارد كه اين  L. erythematicaجانبي 
ي بزرگ بيشتر توسعه يافته است، ولي حاشيه قدامي ها نمونه

صرف نظر از اندازه خرچنگ، فاقد  L. rubromaculataجانبي 
نسبت  L. rubromaculataدر  1. به عالوه گونوپود باشد يملوب 

. (Ng and Chen, 2004) باشد يم تر دهيخم L. erythematicaبه 
 .Lدر مطالعات انجام شده در خليج فارس و درياي مكران گونه 

erythematica  توسطStephensen (1945)  تحت نام)L. 

rubromaculata ،(Naderloo and Sari (2007)، Apel (2001)  و
) گزارش شده است. صفات گونه 1390اعتمادي ديلمي (

) Chen  )2004 و Ngشناسايي شده با كليد ارايه شده توسط 
  تطابق داشت.

  
الف) سطح پشتي و شكمي نر و ماده، ب و ، Liagore erythematica: 7شكل 

  خرچنگ نرپ) اولين گونوپود 

   Atergatis integerrimus گونه 3- 3-2

  است.:CB/CL) 5,5/9متر سانتي( اندازه نمونه:
ي ها حفرهمشخصات: كاراپاس پهن، محدب، در سطح آن 

در  ها حفره، ميزان اين اند گرفتهريزي به صورت نامنظمي قرار 
ي ها كنارهي قدامي جانبي بيشتر است؛ ها هيحاشنزديكي پيشاني و 

حاشيه قدامي جانبي تيغه مانند است؛ پشاني كوچك، كمي 
برجسته و به دو لوب تقسيم شده است؛ حدقه چشمي بسيار 

حفره دهاني را  كامالًكوچك؛ سومين ماگزيليپد صاف و 
؛ كليپدها مساوي با ظاهري قوي، سوراخ دار، انگشتان پوشاند يم

ي ها دندانبه رنگ سياه با نوك پهن، حاشيه داخلي انگشتان با 
گرد؛ سطح پاها نيز سوراخ دار است، لبه بااليي مروس تيز و تيغه 
مانند، داكتيلوس با موهاي كوتاه، در انتهاي لبه پاييني پروپودوس 

شكمي  3-5يك دسته كوچك از مو وجود دارد؛ قطعات 
 هستند.  مشخص كامالًخرچنگ نر جوش خورده ولي شيارها 
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ك، نوك آن موها و خارهاي كوچاولين گونوپود باريك همراه با 
پهن و كمي به سمت عقب خم شده، در انتها داراي موهاي بلندتر 

اين  Apel (2001)). با مطالعات انجام شده توسط 8است (شكل 
يي را كه تحت ها نمونهگونه از درياي مكران گزارش گرديد و 

 Stephensen (1945)توسط  Atergatis integerrimusعنوان 
 Atergatisرا به عنوان  ها آنبودند را بررسي نمود و گزارش شده 

laevigatus  .شناسايي كردNaderloo گونه )2016(همكاران  وA. 

integerrimus  را براي اولين بار از جزيره ابوموسي در خليج
  فارس گزارش نمودند.

  
، الف) سطح پشتي و شكمي نر، ب) Atergatis integerrimus : گونه8 شكل
  گونوپود خرچنگ نراولين 

 و Leucosiidaeهاي اي خرچنگفراواني و تنوع گونه 3-3
Xanthidae:  

 .L و H. sagittaهاي بيشترين فراواني فصلي مربوط به گونه

perplexa  از خانوادهLeucosiidae مربوط به  گزارش گرديد كه
متر مربع براي هر  5000فرد در   28فصل زمستان و به تعداد 

كدام از گونه ها بود. بيشترين فراواني گونه اي نيز در كل دوره 
فرد در  9به تعداد  L. perplexaبرداري مربوط به گونه نمونه
  ).3متر مربع بود (جدول  5000

متر  5000ونه برداري (تعداد درهاي مشاهده شده در فصول نم: فراواني گونه3جدول 
  مربع)

  انحراف معيار  ميانگين  تابستان  بهار  زمستان  پائيز ايستگاه/گونه
M. pernix 0 0 2 0 5/0 25/0 

H. sagitta 0 28 1 0 25/7 4603/3 

L. perplexa 0 28 2 6 9 2275/3 

A. erinacea 0 2 0 0 5/0 25/0 

G. rueppelli 1 0 0 0 25/0 125/0 

L. erythematica 0 0 2 0 5/0 75/0 

A. Integerrimus 0 1 0 0 25/0 125/0 

             

، بيشترين ميزان فراواني كلي در 8همچنين بر اساس شكل 
متر مربع مشاهده شد.  5000عدد در  59فصل زمستان به ميزان 

داري را نشان داد ميزان فراواني در بين فصول سال اختالف معني
)05/0P< ي دو خانواده ها خرچنگ)، به طوري كه مجموع تعداد

مورد مطالعه در فصل زمستان نسبت به ديگر فصول بسيار بيشتر 
 و H. sagittaهاي بودند. دليل اين اختالف مربوط به غالبيت گونه

L. perplexa  از خانوادهLeucosiidae  در فصل زمستان در منطقه
استان خوزستان داراي مورد مطالعه بود. به طور كلي سواحل 

ها بستر گلي هستند و همين عامل باعث افزايش فراواني اين گونه
) نيز در 2007در اين منطقه شده است. ندرلو و ساري (

ند، به نتيجه مشابه داديي كه در خليج فارس انجام ها يبررس
يكي از  Leucosiidaeرسيدند و گزارش نمودند كه خانواده 

خليج فارس است. و از آنجاييكه اين  خانواده هاي فراوان در
باشند، لذا حضور آنها در خانواده داراي عادت نقب زني مي

سواحل استان خوزستان با بستر نرم و گلي كه نقب زني در آن 
) با 1389آسان تر است، دور از انتظار نيست. سواري و همكاران (

مطالعه ده پايان منطقه بين جزر و مدي سواحل استان بوشهر 
 با فصل بهار گزارش نمودند كه در اواخر فصل زمستان و اوايل

 در فصل زادآوري شروع با همزمان و محيطي شرايط شدن مساعد

  يابد.افزايش مي ها گونهتنوع  و تراكم پايان، ده
ثبت  2/1بيشترين ميزان تنوع شانون نيز در فصل بهار به ميزان 

ي ا گونهاين موضوع با توجه به افزايش غناي  ).10گرديد (شكل 
افراد در فصل بهار قابل توجيه منطقي به نظر  تر مناسبو توزيع 
  مي رسد.

  
و  Leucosiidaeي خانواده ها خرچنگ: ميانگين كلي فراواني 9شكل 

Xanthidae  آنتنك ها نشان1395تا زمستان  1394در فصول مختلف (پاييز) (-
  هستند.)دهنده انحراف معيار 
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تا  1394: تغييرات ميانگين شاخص شانون در فصول مختلف (پاييز 10شكل 

  دهنده انحراف معيار هستند)) (آنتنك ها نشان1395تابستان 

  گيرينتيجه. 4

 leucosiidaeگونه خرچنگ از خانواده  4در مطالعه حاضر 
 مورد شناسايي قرار گرفتند. Xanthidaeگونه از خانواده  3و 

هاي فراوان در خليج يكي از خانواده Leucosiidae خانواده
در مناطق با رسوبات  عمدتاًفارس بوده كه با عادت نقب زني 

نرم حضور دارند، بنابراين با توجه به اين كه سواحل خوزستان 
مناسبي براي اين   ستگاهيزعمدتاً داراي بستر گلي هستند، لذا 

يت با توجه به اينكه نمايد. در نها يمفراهم  ها خرچنگ
ها و زنجيره سامانهخرچنگ ها نقش مهمي در پايداري بوم

غذايي ايفا مي كنند؛ بنابراين مطالعه و شناسايي آن ها به عنوان 
قدم اول براي مديريت منابع و حفظ تنوع زيستي دريا در نظر 

 گرفته مي شود.

  سپاسگزاري. 5

اين پژوهش با پشتيباني دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر 
ييد تأآقاي دكتر ندرلو در جهت جناب و همچنين همكاري 

شود.  يمانجام گرفت كه صميمانه سپاسگزاري  ها گونهشناسايي 
همچنين از صياد محترم جناب آقاي جعفر خليفت به جهت 

  گردد. يمهمكاري در نمونه برداري تقدير و تشكر 

  منابع

. مطالعه تاكسونوميك و اكولوژيك 1390اعتمادي ديلمي، ا.، 
ي منطقه كشندي و زير كشندي درياي مكران ها خرچنگ

نامه دوره كارشناسي ارشد ي شرق استان هرمزگان). پايانها آب(
، دانشگاه علوم و فنون دريايي ا دري  ي اس ن ش ست زيرشته 

  صفحه.112خرمشهر. 
ي پهنه جزر و مدي هرمزگان ها خرچنگ. شناسايي 1374بهمني، م.، 

سال حدفاصل بندرعباس تا بندرلنگه. مجله علمي شيالت ايران، 
  .1-16، 1اول، شماره 
. بررسي تراكم و تغييرات فصلي تنوع 1391دهقان، ع.، 
ي حقيقي منطقه بين جزر و مدي سواحل استان ها خرچنگ

نامه دوره كارشناسي ارشد رشته سيستان و بلوچستان. پايان
، دانشگاه علوم و فنون ا دري  ي اس ن ش  وم ب - ا  دري  ي اس ن ش ست زي

  صفحه. 98 دريايي خرمشهر.
پراكنش و بررسي  .1390سخايي،ن.؛ سواري، ا.؛ كوچنين، نبوي، س.م.، 

 Portunusهاي شناختي مراحل الروي گونه ريختخصوصيات 

pelagicus  وThalamita prymna  از خانوادهPortunidae  در
-اقيانوس. نشريه سواحل استان خوزستان (شمال خليج فارس)

  .  39-31 ،8شماره  ال دوم،س .شناسي
. بررسي تنوع 1389سواري، ا.؛ جهان پناه، م.؛ وزيري زاده، ا.، 

ي وغالبيت ده پايان منطقه بين جزر و مدي سواحل ا گونه
شناسي، سال اول، ي بوشهر، خليج فارس. نشريه اقيانوسا صخره
  .7- 16، 3شماره 

شهبازي، ش.؛ سخايي، ن.؛ سواري، ا.؛ دوست شناس، ب.؛ سراجي، 
اي و فراواني فصلي الرو خرچنگ گرد در گونه. تنوع 1395ف.، 

شناسي، سال هفتم، اقيانوس نشريه آبهاي ساحلي جزيره هنگام.
 .69-76، 26شماره 

. شناسايي 1391قطب الدين، ن.؛ فاطمي، ر.؛ ولي نسب، ت.، 
مناطق زير جزر و مدي سواحل  Portunidaeي خانواده ها خرچنگ

-ه جديد. نشريه اقيانوسايراني درياي عمان با معرفي پنج گون

  .1-12، 11شناسي، سال سوم، شماره 
ي ناحيه زير ها خرچنگ. مطالعه تاكسونومي و اكولوژي 1390ليلوي، د.، 

نامه دوره كارشناسي جزر و مدي بازه مكاني آبادان ماهشهر. پايان
، دانشگاه علوم و فنون دريايي  ي اس ن ش  وم ب- ا دري  وژي ول يبارشد رشته 

 صفحه. 89. خرمشهر

Apel, M., 2001. Taxonomy and zoogeography of 

brachyura, Paguridea and Porcellanidae (Crustacea: 

Decapoda) in the Persian Gulf. Unpublished PhD 

thesis, Johann Wolfgang Goethe-University (in 

German), Frankfurt a. M., 268PP. 



 19-1396/10/28 تابستان/ 30 / شمارهمتشهشناسي/ سال  اقيانوس

27 

Apel, M.; Spiridonov, V.A., 1998. Taxonomy and 

zoogeography of the Portunid crabs (Crustacea:  

Decapoda: Brachyura: Portunidae) of the Persian Gulf 

and adjacent waters. Fauna of Arabia, 17: 159-331. 

Bertini, G.; Fransozo, A.; De Melo, G.A., 2004. 

Biodiversity of brachyuran crabs (Crustacea: 

Decapoda) from non-consolidated sublittoral bottom 

on the northern coast of São Paulo State, Brazil. 

Biodiversity and Conservation, 13(12): 2185-2207. 
Boschi, E.E., 2000. Biodiversity of marine decapod 

brachyurans of the Americas. Journal of Crustacean 

Biology, 20(5): 337-342. 
Carpenter, K.E.; Niem, V.H., 1998. Volume 2. 

Cephalopods, crustaceans, holothurians and sharks. 

FAO species identification guide for fishery purposes. 

The living marine resources of the Western Central 

Pacific. Rome: FAO, 687-1396. 

Chatterjee, S.; Chakraborty, S.K., 2014. Feeding behavior 

and functional role of some selected species of 

brachyuran crabs in nutrient cycle at coastal belt of 

Midnapore (East), West Bengal, India. Journal of 

Biology and Life Science, 5(1): 106-129. 

Galil, B.S., 2001a. A revision of Myra Leach, 1817 

(Crustacea: Decapoda: Leucosioidea). Zoologische 

Mededelingen, 75: 409-446. 
Galil, B.S., 2001b. A revision of the genus Arcania Leach, 

1817 (Crustacea: Decapoda: Leucosioidea). 

Zoologische Mededelingen, 75: 169-206. 
Galil, B.S., 2009. An examination of the genus Philyra 

Leach, 1817 (Crustacea, Decapoda, Leucosiidae) with 

descriptions of seven new genera and six new species. 

Zoosystema, 31(2): 279-320. 
Hendrickx, M.E., 1995. Checklist of brachyuran crabs 

(Crustacea: Decapoda) from the eastern tropical 

Pacific. Bulletin de l’Institut royal des Sciences 

naturelles de Belgique, Biologie, 65: 125-150. 
Hosseini, S.H., 2009. The intertidal Decapods of Bushehr, 

northern part of the Persian Gulf. Iranian Fisheries 

Scientific Journal, 8(1): 37-46. 
Naderloo, R.; Apel, M., 2012. Leucosiid crabs of the 

genus Hiplyra Galil, 2009 (Crustacea: Brachyura: 

Leucosiidae) from the Persian Gulf and Gulf of Oman, 

with description of a new species. Zoological Studies, 

51(2): 248-258. 
Naderloo, R.; Sari, A., 2005. Iranian subtidal leucosiid 

crabs (Crustacea: Deacapoda: Brachyura) of the Persian 

Gulf: Taxonomy and zoogeography. Iranian Journal of 

Animal Biosystematics, 1(1). 
Naderloo, R.; Sari, A., 2007. Subtidal crabs of the Iranian 

coast of the Persian Gulf: New collections and 

biogeographic considerations. Aquatic Ecosystem 

Health & Management, 10(3): 341-349. 
Naderloo, R.; Tuerkay, M., 2012. Decapod crustaceans of 

the littoral and shallow sublittoral Iranian coast of the 

Persian Gulf: Faunistics, Biodiversity and 

Zoogeography. Zootaxa, 3374: 1-67. 
Naderloo, R.; Ebrahimnejad, S.; Dustali, A.; Mahdian, M., 

2016. Five crabs of the families Xanthidae and 

Pilumnidae (Crustacea: Decapoda: Brachyura) from 

Abu-Musa Island, Iran; new records for the Persian 

Gulf. Marine Biodiversity Records, 9(1): 19. 
Ng, P.K.; Guinot, D.; Davie, P.J.F., 2008. Systema 

Brachyurorum: Part I. An annotated checklist of extant 

brachyuran crabs of the world. The Raffles Bulletin of 

Zoology, 17: 1-286. 
Ng, P.K.; Chen, H.L., 2004. On a new genus and new 

species of xanthid crab (Crustacea, Decapoda, 

Brachyura, Xanthinae) from the South China Sea, with 

notes on the genus Liagore De Haan, 1833. Journal of 

Natural History, 38(18): 2345-2360. 
Ng, P.K.; Naruse, T., 2007. Liagore pulchella, a new 

species of Xanthid crab (Crustacea: Decapoda: 

Brachyura) from Vanuatu. Zootaxa, 1665: 53-60. 

Stephensen, K., 1945. The Brachyura of the Persian Gulf. 



 ي زير...ها آبدر  Xanthidaeو  Leucosiidae هاي شناس و همكاران / بررسي پراكنش و ريخت شناسي خرچنگدوست

28 

Danish Scientific Investigations in Iran, Part IV. E. 

Munksgaard, Copenhagen, 57-237. 
Weis, J.S., 2012. Walking sideways: The Remarkable 

World of Crabs. Cornell University Press. 248P.  

  
  
  

      ي زير...ها آبدر  Xanthidaeو  Leucosiidae هاي شناس و همكاران / بررسي پراكنش و ريخت شناسي خرچنگدوست
        19-1396/10/28 تابستان/ 30 / شمارهمتشهشناسي/ سال  اقيانوس


