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  برداري و پرورش آبزیانبهره

 1393 زمستان، مچهار وم، شمارهسجلد 
http://japu.gau.ac.ir  

 

ي خرچنگ گرد از خانواده شناسی و فراوانی مراحل الروي دو گونهبررسی خصوصیات ریخت
Xanthidae )Crustacea: Brachyura( (شمال شرق خلیج فارس) در سواحل جزیره هنگام  

  
  5فرشته سراجی و 4شناس، بابک دوست3، احمد سواري2، نسرین سخایی1شمشاد شهبازي *

  ، شناسی جانوران دریا، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهرارشد زیستکارشناسآموخته دانش 1
  ، استادیار گروه بیولوژي دریا، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر 2

  فنون دریایی خرمشهر،استاد گروه بیولوژي دریا، دانشگاه علوم و  3
  مربی پژوهشکده اکولوژي خلیج فارس و دریاي عمان 5استادیار گروه بیولوژي دریا، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، 4

  10/12/1393 تاریخ پذیرش:؛  30/6/1393 تاریخ دریافت:
 

  1چکیده
دهد. این پژوهش ها به ما ارائه میشناسی و ارزیابی ذخایر آناي از بوممطالعه مراحل الروي آبزیان پیشبنه

هاي ساحلی جزیره در آب Xanthidaeشناسی و فراوانی مراحل الروي خانواده بر روي خصوصیات ریخت
میکرون به روش کشش مورب از  300برداري توسط تور پالنکتون هنگام (خلیج فارس) انجام پذیرفت. نمونه

ایستگاه انجام پذیرفت. بر  6صورت فصلی در به 1391پاییز  تا 1390سال از زمستان کف به سطح به مدت یک
شناسی همانند شکل کلی الرو و ضمائم آن در آزمایشگاه مراحل الروي زوآ اول اساس خصوصیات ریخت

شناسایی و مورد ) exaratus Leptodius  )H. Milne Edwards, 1834 و زوآ دوم گونه Xantho spگونه 
شان داد که بیشترین و کمترین فراوانی الروها به ترتیب مربوط به فصول تابستان و بررسی قرار گرفت. نتایج ن

برداري ها و فصول نمونههاي مختلف در ایستگاهباشد. آنالیز واریانس یک طرفه بین تراکم گونهزمستان می
همچنین از نتایج  .)>05/0P( ها و فصول وجود داردداري بین برخی از ایستگاهشده نشان داد که اختالف معنی
باشند و اوج هاي شناسایی شده در این منطقه داراي طرح تولید مثلی پیوسته میاینگونه استنباط گردید که گونه

  باشد.تولید مثل آنها در فصل تابستان می
  

  هاي گرد، زوآ، جزیره هنگام، زئوپالنکتونخلیج فارس، الرو خرچنگ کلیدي: هايواژه
                                                

   shemshadshahbazi@ymail.com مسئول مکاتبه:*
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  مقدمه
باشند (کالرك و هاي ساحلی میهاي اصلی جانوري در اکوسیستمیکی از گروههاي گرد خرچنگ

). الروهاي این گـروه 2005) که داراي الروهاي پالنکتونیک هستند (کالرك و همکاران، 2003پائوال، 
شناسـی دریـایی هاي موقت به منزله یـک گـروه مهـم در بـومباشند. پالنکتونها میجزء مروپالنکتون

تند طور عمده ده پایان، از اجزا بسیار معمول این جامعه هسپوستان، بهوند، و الرو سختشمحسوب می
  ).2002(فرانسوزو و همکاران، 

)، مطالعات مرتبط با پویایی 2006هاي گرد در زنجیره غذایی (سوام بورن و همکاران الرو خرچنگ
) داراي 1991حاظ اقتصادي (آنجـل، و از ل) 2010مهرگان دریایی (امپرو و همکاران، ها در بیجمعیت

باشند. بررسی رشد مراحل الروي در پراکنش و بازگشت شیالتی داراي اهمیـت اي میاهمیت گسترده
شناختی و هاي بومشناسی، در زمینهها عالوه بر ارائه خصوصیات ریختاست، بنابراین مطالعه این گروه

  تواند مورد استفاده قرار گیرد.ي میاشناسی و همچنین علوم شیالتی بطور گستردهزیست
 130باشد که داراي بیش از هاي گرد یکی از اعضاي این گروه میاز خرچنگ Xanthidaeخانواده 

هاي مرجانی شناخته ). خانواده یاد شده تحت عنوان خرچنگ1980گونه است (رایس،  1000جنس و 
آبهاي ساحلی بخصوص جزایر مرجانی دیده  در تمام شوند که داراي پراکنش وسیعی بوده و تقریباًمی
جنس از این خانواده شناخته شده است (مارتین،  45). مراحل الروي حداقل 2010 ی،شوند (سخایمی

)، 2010گونه در سواحل خوزستان (سخایی،  4گونه که  7). در خلیج فارس تنها مراحل الروي 1984
) و یک گونه در کشور 1996رك و االیداروس، گونه در شرایط آزمایشگاهی در کشور عربستان (کال 2

  ) شرح داده شده است.1996و جونز، قطر (الخیاط 
برخـی از  شناسیخصوصیات ریخت به تشریح جزیره هنگام منطقهبراي اولین بار در  پژوهشاین 

تـراکم الروهـا پرداخته است و  Xanthidae خانوادههاي مختلف گونه زوآي یک و دو الروي راحلم
. همچنـین در ایـن پـژوهش بـراي نخسـتین بـار مختلف محاسبه شده اسـت فصولهاي و یستگاهدر ا

از خلیج فارس گزارش شد، ضـمن اینکـه بـالغ ایـن  Xanthoشناسی الرو جنس خصوصیات ریخت
جنس نیز تا کنون از خلیج فارس گزارش نشده است و این اولین گزارش از حضور الرو این جنس در 

  .باشداین منطقه می
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  هامواد و روش
هاي اطراف جزیره در آب 1391الی پاییز  1390برداري از زمستان این پژوهش طی یک سال نمونه

مجهز  میکرون 300ي توسط تور پالنکتونی بردارهنگام (شمال شرق خلیج فارس) انجام گردید. نمونه
) با 1شده (شکل ایستگاه مشخص  6) به صورت فصلی در 1984به جریان سنج (اومري و اکیدا، 

بار انجام شد. همچنین براي این منظور از قایق موتوري با سرعت یک گره دریایی استفاده  3تکرار 
درصد تثبیت شدند و به آزمایشگاه منتقل  5آوري توسط فرمالین ها بالفاصله پس از جمعگردید. نمونه

وپ جدا و توسط هاي گرد توسط استریو میکروسکشدند. در آزمایشگاه الروهاي خرچنگ
ها شناسایی شدند. شناسایی بر اساس کلیدهاي شناسایی میکروسکوپ معکوس داراي تباین فاز گونه

ها از میکروسکوپ . جهت ترسیم شکل شماتیک گونه) انجام شد1981؛ تردا، 2000؛ کو، 1980(رایس، 
فراوانی الروهاي مذکور در  دار بیننوري مجهز به کمرالوسیدا استفاده شد. به منظور سنجش اختالف معنی

/. و مقایسه 05برداري از آزمون آنالیز واریانس یک طرفه در سطح اطمینان ها و فصول نمونهایستگاه
  .انجام گردید spss19ها با استفاده از آزمون توکی در برنامه میانگین

  

 
  منطقه مورد مطالعه -1شکل 
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  نتایج
بـراي نخســتین بــار از  Xantho spآ اول گونــه کلی مرحلـه الروي زوطــورهدر ایـن پــژوهش بـ

شناسی آنها و همچنـین شناسایی شد و خصوصیات ریخت L. exaratusفارس و زوآ دوم گونه خلیج
  تراکم آنها مورد بررسی قرار گرفت.

  L. exaratusزوآ دوم گونه 
ك هستند، دار و متحرها بزرگ ساقه: در قسمت میانی داراي برجستگی مشخصی است، چشمکاراپاس

باشد که تقریبا هم اندازه با خار روسترومی است، و در بخش انتهایی به خار پشتی طویل و ضخیم می
خار  2مقدار کمی خمیده شده که آن را به حالت قالب مانند در آورده است. کاراپاس شامل حداقل 

ریک در عقب با setaeباشد، خارهاي جانبی کوتاه و نوك تیز هستند. یک جفت کوچک پشتی می
 setaeجانبی کاراپاس از  -هاي پشتیخلفی واقع شده است. سطح داخلی حاشیه -برآمدگی قدامی 

  الف). - 2باشد (شکل اي خیلی کوچکی میهاي حاشیهباریک پوشیده شده و داراي دندانه
  ب). -2باشد (شکل انتهایی می setae 2و  aesthetascs 4آنتنول: بدون انشعاب است و داراي 

  پ). -2است. فاقد پاي داخلی است (شکل  setae 1باشد و پاي خارجی داراي دار میآنتن: دندانه
داراي دو قطعه که  endopodباشند، می setae 8و  7به ترتیب داري  basialو  coxalماگزیلول: 

  خ). -2است (شکل  setae 6و دورتر واجد  setae 1قطعه نزدیک 
 setae 4هاي نزدیک و دور هر کدام واجد ب بوده که به ترتیب لوبداراي دو لو coxalماگزیال: 

باشند. می setae 4و بخش دورتر  5نیز داراي دو لوب بوده که بخش نزدیک واجد  basalباشند. می
endopod  5+3لوب بوده که واجد  2داراي setae باشند. میscaphognathe  11واجد setae 

  د). -2باشد (شکل می
باشد. ) می2،2،2،2،2با آرایش ( setae 10واجد  basisو  setaeفاقد  coxalاي: ي آروارهاولین پا

endopod  5، 2، 1، 2، 3باشد که از نزدیک به دور به ترتیب واجد بند می 5داراي setae  .است
exopod  6داراي setae ر). -2باشد (شکل مستحکم و پر مانند است که مختص شنا می  

باشد. ) می2،2،2،2با آرایش ( setae 8واجد  basisو  setaeفاقد  coxalاي: ارهدومین پاي آرو
endopod  5و  1، 1بند است که به ترتیب از نزدیک به دور داراي  3داراي setae باشند. میexopod 

  ز). -2مستحکم و پر مانند است که در شنا نقش دارند (شکل  setae 7واجد 
  ورت جوانه است.اي: به صسومین پاي آرواره
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  پریوپودها: به صورت جوانه و نامتمایز هستند.
جانبی خود  -هاي خار مانند در قسمت میانیواجد برجستگی 3و  2بند است، بندهاي  5شکم: داراي 

تر و جانبی طویلی هستند، که در سومین بند طویل -داراي خار پشتی 5و  4، 3هستند. بندهاي 
  ح). -2باشند (شکل پشتی می -خلفی setaeجد یک جفت تر است. همه بندها وامستحکم

اند و داراي خار تلسون: دو شاخه و چنگال مانند است، هر دو شاخه به سمت پشتی خمیده شده
 باشد و در هر طرف بخشباشد. حاشیه پشتی تلسون گود میخار جانبی و خار قدامی می 2پشتی، 

  ح).- 2عدد خار پر مانند است (شکل  3مرکزي واجد 

  
 ، الف) نمـاي جـانبی، ب) آنتنـول، پ)L. exaratusگونه  2شناسی مرحله الروي زوآ خصوصیات ریخت -2 شکل
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  اياي، ز) دومین پاي آروارهآنتن، د) ماگزیال، خ) ماگزیلول، ح) تلسون و شکم، ر) اولین پاي آرواره
  xantho sp. زوآ یک گونه

نی خار پشتی، جانبی و روسترومی است. خار پشتی بلند نوع خار کاراپاسی یع 3کاراپاس: داراي هر 
باشد. در یک چهارم بوده و در انتها به سمت پایین خمیده شده است و از خار روسترومی بلندتر می

بلند وجود دارد. خارهاي جانبی خیلی کوچکتر نسبت به خارهاي دیگر  setae 1ابتدایی خار پشتی 
  الف). -3کل ها چسبیده هستند (شباشند. چشممی

ـــآن ــت و داراي ـتن ــعاب اس ــدون انش ــی setae 1و  aesthetascs 3ول: ب ــایی م ــکل انته ــد (ش باش
  ب). -3

باشد. پاي آنتن: زائده خاري آنتن طویل شده و در یک سوم انتهایی خود داراي خارهاي مستحکمی می
  پ). - 3داخلی وجود ندارد و پاي خارجی بسیار کوچک است (شکل 

ـــاگزیلول:  ـــب داري  basialو  coxalم ـــه ترتی ـــی setae 5و  7ب ـــند، م داراي دو  endopodباش
انتهــایی اســت  setae 4زیـر انتهــایی و  setae 2و دورتــر واجــد  setae 1قطعـه کــه قطعــه نزدیـک 

  خ). -3(شکل 
 setae 4و  3هاي نزدیک و دور هر کدام واجد داراي دو لوب بوده که به ترتیب لوب coxalماگزیال: 

باشند. می setae 5و بخش دورتر  4نیز داراي دو لوب بوده که بخش نزدیک واجد  basalد. باشنمی
endopod  4لوب بوده که واجد  2داراي setae )2+2باشد. ) میscaphognathe  4واجد setae 

  د). -3باشد (شکل دار میپر
باشد. ) می2، 2، 1، 1ش (با آرای setae 6واجد  basisو  setaeفاقد  coxalاي: اولین پاي آرواره

endopod  5، 2، 1، 2، 3باشد که از نزدیک به دور به ترتیب واجد بند می 5داراي setae  .است
exopod  4داراي دو بند بوده که بند دورتر واجد setae  مستحکم و پر مانند است که مختص شنا

  ر). -3باشد (شکل می
بند است که به  3داراي  endopodباشد. می setae 3اجد و basisفاقد و  coxalاي: دومین پاي آرواره

داراي دو بند بوده که بند دورتر  exopodباشند. می setae 3+1و  1، 1ترتیب از نزدیک به دور داراي 
  ز). -3باشد (شکل مستحکم و پر مانند است که مختص شنا می setae 4واجد 

جانبی خود  -هاي خار مانند در قسمت میانیگیواجد برجست 3و  2بند است، بندهاي  5شکم: داراي 
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  باشند.در سطح پشتی خود می setaeواجد یک جفت  5تا  2هستند. بندهاي 
خار  1اند، داراي تلسون: دو شاخه و چنگال مانند است، هر دو شاخه به سمت پشتی خمیده شده

  ح). -3کل عدد خار پر مانند است (ش 3باشد. در هر طرف بخش مرکزي واجد جانبی می
  

  
، الف) نمـاي جـانبی، ب) آنتنـول، پ) Xantho sp.گونه  1شناسی مرحله الروي زوآ خصوصیات ریخت -3 شکل

  اياي، ز) دومین پاي آروارهآنتن، د) ماگزیال، خ) ماگزیلول، ح) تلسون، ر) اولین پاي آرواره
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، ب) آنتن زوآ دو گونه Xantho spالف) آنتن زوآ یک گونه  Xanthidaeتصاویر واقعی الروهاي خانواده  -4شکل 

L. exaratus پ) تلسون زوآ یک گونه ،Xantho sp د) نماي جانبی زوآ دو گونه ،L. exaratus خ) نماي جـانبی ،
  L. exaratus، ح) تلسون زوآ دو گونه Xantho spزوآ یک گونه 

  
 5رداري مورد بررسی قرار گرفت که در شکل بفراوانی نسبی خانواده یاد شده در کل دوره نمونه

در فصل  Xanthidaeشود که بیشترین تراکم الرو خانواده قید شده است. با مراجعه به آن مشاهده می
هاي شناسایی نیز بیانگر میانگین فراوانی گونه 1باشد. جدول تابستان و کمترین آن در فصل زمستان می

ها و فصول هاي مختلف در ایستگاهاریانس یک طرفه بین تراکم گونهباشد. آنالیز وشده این خانواده می
ها و فصول وجود داري بین برخی از ایستگاهبرداري شده انجام گرفت که طبق آن اختالف معنینمونه
  ).6و  5 هايشکل() >05/0P( داشت
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همسـان در هـر نقطـه حروف غیربرداري (در کل دوره نمونه Xanthidaeفراوانی نسبی الروهاي خانواده  -5شکل 
 )),05/0P< ANOVAدار است (دهنده اختالف معنینشان

  
در فصول مورد پژوهش بر حسب تعداد در متر  Xanthidaeهاي شناسایی شده خانواده فراوانی الرو گونه -1جدول 

  انحراف معیار) =Sdمیانگین فراوانی،  =Mمکعب (
  گونه

  فصل
Xantho sp. 

 
M                                ±Sd 

Leptodius exaratus 
 

M                              ±Sd 

47/3                             2/3  زمستان  0                               0  

0                                  0  بهار  71/7                          72/9  

7/2                             81/3  تابستان  41/30                         6/20  

31/16                          91/18  پاییز  0                               0  
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همسان در هر حروف غیرهاي مورد مطالعه (در ایستگاه Xanthidaeمیانگین فراوانی نسبی الروهاي خانواده  -6شکل 

  )),05/0P< ANOVAدار است (ه اختالف معنیدهندنقطه نشان
  

  بحث
در سواحل جزیره هنگام (خلیج  Xanthidaeگونه از خانواده  2در این پژوهش مراحل الروي 

هاي مرجانی شناخته هاي گرد تحت عنوان خرچنگفارس) بررسی گردید. این گروه از خرچنگ
 4باشد. این خانواده داراي ه مرجانی می) و منطقه مورد پژوهش نیز یک ناحی1984شوند (مارتین، می
  ).1980مرحله الروي زوآ و یک مگالوپ است (رایس،  5تا 

هاي از الرو سایر خرچنگ Xanthidaeاز خصوصیات شاخص براي شناسایی الروهاي خانواده 
برابر پاي خارجی آنتن شده است (کوتکر و  8تا  6توان به طویل شدن زائده خاري آنتن که گرد می

) و همچنین تقریبا تساوي زائده 1932)، تلسون چنگالی با خار یا خارها (هارت، 2012مکاران، ه
  ) اشاره کرد.2010خاري آنتن و طول خار روسترومی (سخایی، 

و زوآ اول  L. exaratusشناسی مراحل الروي زوآ دوم گونه در این پژوهش خصوصیات ریخت
شود. مشاهده می 3و  2هاي ست که نتایج آن در شکلدر منطقه شرح داده شده ا Xantho spگونه 

) در خلیج فارس 2010توسط سخایی در سال ( L. exaratusگونه  مراحل الرويبراي نخستین بار 
زمایشگاهی توسط فیلدر و شرح و گزارش داده شد و همچنین این گونه مراحل الروي آن در شرایط آ
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مرحله الروي زوآ و یک مگالوپ  4این گونه داراي ) توصیف شد و بیان کردند که 1979(همکاران 
کنند و وارد اندازي میروز پوست 4تا  2اي بین باشد، همچنین بیان کردند که هر الرو در دورهمی

شوند بنابراین شناسایی آنها در شرایط محیط طبیعی کاري سخت و طاقت مرحله بعدي الروي می
آن نیز از خلیج فارس گزارش نشده است و این نخستین تاکنون بالغ  Xantho spفرسا است. گونه 

باشد. از اولین مطالعاتی که بر روي مراحل فارس میهاي خلیجگزارش از حضور الرو این گونه در آب
باشد که بیان کردند این جنس داراي می) 1984(صورت پذیرفت توسط مارتین  Xanthoالروي جنس 

). نتایج این پژوهش نیز با 1997(رودریگوز و مارتین،  مرحله الروي زوآ و دو مگالوپ است 4
مطالعات سایر پژوهشگران که در فوق ذکر شد و در شرایط آزمایشگاهی صورت پذیرفته مطابقت 

  دارد.
اي به گونه دیگر به طور قابل توجهی متفاوت است (سخایی و هاي گرد از گونهریزي در خرچنگتخم
مدي از  و یی، وفور مواد غذایی، دما و مکان زندگی در منطقه جزر). موقعیت جغرافیا2011همکاران،

کلی طوره). ب1983باشند (ساستري، هاي گرد میریزي خرچنگمهمترین عوامل تاثیرگذار در تخم
ریزي و تولید هاي گرد داراي تنوع تولید مثلی باالیی هستند، گروهی در تمام طول سال داراي تخمخرچنگ

ها و فصول خاصی از سال تولید مثل داراي تولید مثل به شیوه پیوسته است و گروهی در ماهمثل است یعنی 
هاي در بسیاري از مطالعات صورت گرفته بر روي شیوه باشند.دارند که داراي تولید مثل غیر پیوسته می

در مناطق یاد هاي گرد در مناطق استوایی و تحت استوایی بیان شده است که این گروه تولیدمثلی خرچنگ
باشد که این در نتیجه ثبات نسبی فاکتورهاي شده داراي طرح تولید مثل پیوسته در تمام طول سال می

  ).2002فرانسوزو و همکاران، - باشد (نگریروسمحیطی در این مناطق می
و همچنین قرارگیري جزیره هنگام در ناحیه جغرافیایی تحت استوایی، دراین  با توجه به نتایج فوق

در تمام طول سال در منطقه حضور  Xanthidaeهاي شناسایی شده از خانواده پژوهش الروهاي گونه
توان گفت این خانواده در منطقه مورد مطالعه داراي طرح تولید مثلی پیوسته است که داشتند و می

که با قطعیت حال براي اینباشد. با اینبیشترین و کمترین فراوانی آن در فصول تابستان و زمستان می
  باشد.تري میهاي جامع و دقیقدر این زمینه اظهار نظر شود نیاز به پژوهش
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  سپاسگزاري
جنوبی و همچنین از دانشگاه سیال بوسان کره Koبا کمال تشکر و قدردانی بسیار از پورفسور 

شناسایی هاي جوي و دریایی کشور پرتغال که در از انیسیتو پژوهش Dos Santoo سرکار خانم دکتر
  ها در این پژوهش ما را یاري نمودند.ید این گونهیو تا
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