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( سواحل شرقی بحرکان در خلیج فارس، با Amphipodaشناسایی دوجورپایان )

 Ampeliscidaeو   Ampithoidaeدو خانواده غالب تاکید بر
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 9313 تیرتاریخ پذیرش:            9313 فروردینتاریخ دریافت: 
 

  Ampeliscidae ،Ampithoidaeبندی، دوجورپایان، سواحل شرقی بحرکان، طبقه کلمات کلیدی:

 

 سخت رده به متعلق (Amphipoda) دوجورپایان طورکلیهب       

هستند. دوجورپایان  Percaridaراسته فوق و (Crustacea) پوستان

 شوند که عبارتند از:به چندین زیرراسته تقسیم می

Gammaridea، Caprellidea، Hyperiidae، Cyamidea و 

Ingolfiellidea (Barnard  وKaraman ،1991.) 

طور جانبی فشرده بوده و هب شکل بدن دوجورپایان، عموماً       

باشند. دارای ( میCarapace) ساختار بندبندی دارد. فاقد سپرچه

سری مشخص با دو جفت شاخک، یک جفت چشم و بخش 

طور محکمی به سر هباشند. سینه در قسمت جلویی، بدهانی می

ای هستند که سینهاتصال دارد. در ناحیه سینه دارای پاهای 

باشند. در بخش شکمی بدن نیز دارای پاهای سه نوع می عموماً

اند. زائده ها نیز، از دو نوع تشکیل شدهباشند که آنشکمی می

های باشد. تنفس از طریق کیسهتلسون در انتهای بدن، آزاد می

گیرد. تکامل جنینی ای، صورت میآبششی بر روی ضمایم سینه

ها و نوزادان خود را در د. موجود ماده، تخمباشمستقیم می

 دهدمی پرورش ایسینه -شکمی ناحیه در واقع ای،کیسه

(Grintsov  و Sezgin ،1111).  دوجورپایان، نقش مهمی در

های عنوان شاخص آلودگیها بهآن از و داشته آبزیان غذایی زنجیره

 .(Sari ،1112و  Momtazi) گردددریایی، استفاده می

سر دوجورپایان انتشار وسیعی داشته و در دریا و آب شیرین، به

برند. اگرچه تاکنون مطالعات زیادی در نقاط مختلف، بر روی می

در  های ایران، خصوصاًها صورت گرفته است، ولی در آبآن

 فارس، مطالعات قابل توجهی صورت نگرفته است که  خلیج

قرار گیرند. شناسایی عنوان یک ثروت ملی، باید مورد توجه به

گردد، بلکه شدن علوم زیستی می فقط سبب بارور ها نهآن

 یابد. از فون جانوری این منطقه از جهان نیز افزایش می هادانسته

صورت  1291گیری در دو فصل بهار و تابستان سال نمونه       

( در Eو  A ،B ،C ،Dایستگاه ) 5گرفت. برای این منظور، 

منطقه شرق خور بحرکان واقع در خلیج فارس، در نظر گرفته 

متر و در ناحیه بین  6-15گیری از اعماق نمونه .(1شکل) شد

 هایایستگاهعمق و مختصات جغرافیایی  شد که مدی، انجام و جزر

برداری از کف، نمونه ارائه گردیده است. 1تعیین شده در جدول

مترمربع،  1615/1توسط گراب مدل ون ویین با سطح پوشش 

ها تخلیه و با آب دریا، درون الک با انجام شد. سپس، نمونه

میکرونی، شستشو داده شده و محتویات الک در  511چشمه 

سیله اتانول وهآوری شده و بدار، جمعظروف پالستیکی درب

تثبیت و به آزمایشگاه، منتقل گردیدند. در آزمایشگاه،  01%

میکرون، عبور داده و سپس  151ها را از الک با چشمه نمونه

دیش منتقل و با استفاده از رز محتویات الک به ظروف پتری

آمیزی دقیقه رنگ 55مدت بنگال به مقدار یک گرم در لیتر به

ها در زیر لوپ، از سایر موجودات نهشدند. در مرحله بعدی، نمو

انتقال داده  %01ظروف کوچک حاوی الکل جدا گردیده و به

های های نمونهمنظور بررسی و شناسایی ویژگیشدند. به

سوپ مجهز به دوربین وسیله استریومیکروهها را بمختلف، آن

برداری صورت گرفت که ها عکسمطالعه و از آن عکاسی، دقیقاً

 با استفاده از کلیدهای معتبر مربوطه شناسایی گردیدند. 

 L-Mohammadi@mscstu.scu.ac.ir :* پست الکترونیکی نویسنده مسئول
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 مورد مطالعههای مختصات جغرافیایی و عمق ایستگاه: 1جدول 

 )متر( عمق مختصات شماره ایستگاه

A E ´15˚59N´15˚21 6 

B E´12˚59N´11˚21 5/9 

C E´11˚59N´59˚19 15 

D E´11˚59N´56˚19 15 

E E´19˚59N´52˚19 15 
   

در این مطالعه که بر روی بسترهای گلی صورت پذیرفته        

،  Ampithoidae ،Ampeliscidaeهاینامبه شاخص خانواده 6 است،

Isaeidae، Gammaridae، Melitidae و Ischyroceridae  شناسایی

باشند. می Gammarideaهمگی متعلق به زیرراسته  که گردیدند

 Ampeliscidae فوق، دو خانواده شده برده خانواده نام 6 عالوه ازهب

های شناسایی شده از ، نسبت به کل خانوادهAmpithoidaeو 

نام و درصد  1 چشمگیری برخوردار بودند. در جدولغالبیت 

 های شناسایی شده ذکر شده است.فراوانی خانواده
 

های شناسایی شده مقادیر درصد فراوانی خانواده :2جدول

 1932دوجورپایان در منطقه بحرکان در فصول بهار و تابستان 

 نام خانواده درصد فراوانی

50/29% Ampithoidae 

50/29% Ampeliscidae 

50/15% Isaeidae 

62/1% Gammaridae 

62/1% Melitidae 

21/1% Ischyroceridae 

خانواده عمده بودند که  6نتایج حاصل از شناسایی شامل        

 عبارتند از:

سر کوتاه وکشیده : Bate, 1857  Ampeliscidaeخانواده       

وجود ندارند(. بدن ای )یا هایی متشکل از لنزهای قرنیهبا چشم

( قطعه اول، فاقد زوائد پشتی بود. urosomeجز در یوروزوم )هب

ها به یوروزوم دوم و سوم با هم یکی گردیده بودند. شاخک

خوبی رشد یافته و نازک و باریک بودند. شاخک اول فاقد تاژک 

خوبی هو ب کامل دهانی بود. قطعات (Accessory flagellum) فرعی

خوبی رشد یافته بودند. هب 5-1( Coxaدند. کوکسا )رشد یافته بو

ساده  قلمی، دارای کلیسر و یا تقریباً 1-1 (Gnathopod) گناتوپود

( Merus) قلمی و دارای مروس 5-2( Pereopod) بودند. پرئوپود

بوده و مورفولوژی  5-6از پرئوپود  ترکوتاه 0 بودند. پرئوپود کشیده

 متسع گردیده بود. 5-0پرئوپود ( Basis) متفاوتی داشت. پایه

 2( Uropod) یوروپود ( بودند.Biramousدوشاخه ) 1-1یوروپود 

کوتاه و  کشیده یا خیلی (Telsonتلسون ) خوبی رشد یافته بود.به

ها دوشکلی جنسی وجود ( بود. در آنCleft) دارشکاف معموالً

 (. 1)شکل  داشت
 

 
 در بحرکان Ampeliscidae: یک نمونه متعلق به خانواده 2شکل

 
 منطقه مورد مطالعه در سواحل شرقی بحرکان در خلیج فارس  :1شکل
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طورجانبی هب بدن :Ampithoidae Stebbing, 1899 خانواده       

 کوکسه بودند. ((Rostrum روستروم فاقد بوده، نرم و فشرده

(Coxae) گوش یا گرد بود، لوب منظم، با اندازه متوسط و چهار

برابر بود. بند سوم  5 پهن و طول آن با کوکسا 5جلویی کوکسا 

شاخک اول کوتاه و تاژک فرعی چندبندی بود )که در بعضی 

ها موجود و در بعضی دیگر وجود نداشت(. لب زیرین نمونه

(Labiumدارای لوب ) های بیرونی عمیقا شکافته بود. پالپ

ستبر و قلمی بود و یا وجود نداشت.  (Mandibularزیرین ) آرواره

خوبی رشد یافته بود. گناتوپودها هب معموالً (Molar) دندان آسیاب

تر از ماده در نر بزرگ قوی و دارای کلیسر، گناتوپود دوم معموالً

بلندترین پرئوپود بود.  5دارای غده و پرئوپود  2-5بود. پرئوپود 

( کوتاه Ramiدارای رامی ) 2دوشاخه و یوروپود  1-2یوروپود 

 .(2)شکل  بود. تلسون  کامل، کوتاه و گوشتی بود
 

 
 در بحرکان Ampithoidaeیک نمونه متعلق به خانواده  :9شکل

 
بدن نرم بوده و کوکسه : Isaeidae Dana, 1853خانواده        

خاردار بودند،  شکمی طورهب بوده، اغلب عمق(ندرت کم)و به عمیق

تر از بقیه بوده، روستروم وجود نداشت. اغلب بزرگ 1-5کوکسا 

 تاژک فرعی معموالً بود. بلندتر 1 یا شاخک و بوده مساوی هاشاخک

 از تربزرگ 1 گنادوپود بود. متغیر اندازه حیث از .داشت وجود

بود. تلسون  کوتاه رامی 1 دارای معموالً 2 بود. یوروپود 1 گناتوپود

-Dorsoجانبی )-ضخیم، کامل و گاهی دارای ستیغ پشتی کوتاه،

Lateral) .بود 

قطعات یوروزوم : Gammaridae Leach, 1813خانواده        

دارای تاژک فرعی بود. لب  1هم وصل نشده بودند. شاخک به

های داخلی، آرواره زیرین دارای دندان آسیاب با زیرین فاقد لوب

 2 زیرین آرواره پالپ بود، (Triturative molar) سائیدن قابلیت

صفحه درونی آرواره باال قطعه ای،  1ای، پالپ آرواره باال قطعه

بطور  1-5بود. کوکسا   (Setae)دارای یک ردیف میانی مو

دارای کلیسر و تقریبا هم  1-1متوسط طویل بودند. گناتوپود 

، 1-1دوشاخه بود. یوروپود  (Pleopod)اندازه بودند. پلئوپود 

رامی گاهی بطور جزئی تقلیل یافته بود،  ای داشته،دوشاخه

( بیرونی عموماَ دو بندی و Ramus، راموس)دوشاخه 2یوروپود 

بند دوم کوتاه بود، راموس درونی طویل یا تقلیل یافته بود. 

( Pereon)پرئون  1-6دار بود. آبشش ها در قطعات شکاف تلسون

 پرئون قرار داشتند. 1-5در قطعات  (Oostegiteو کیسه نوزاد )

 1-1شاخک  :Ischyroceridae Stebbing, 1899خانواده        

تر بود، تاژک فرعی تقلیل یافته بزرگ 1برابر و یا شاخک  تقریباً

بلندترین و بند  1بندی، بند  2 زیرین آرواره یا وجود نداشت. پالپ

ناقص بود، صفحه داخلی آرواره باالیی کوچک و موها به صفر  2

عقبی صفحه داخلی آرواره باال خاردار  حاشیه یافته، تقلیل عدد1 یا

دار غده 2-5پرئوپود  بود. 1 گناتوپود از بلندتر 1 گناتوپود نر، دربود. 

 و متغیر بود. متنوع تلسون و داردندانه 2 یوروپود بیرونی راموس بود.

سر آزاد بوده و به  :Melitidae Bousfield, 1973خانواده        

طور جانبی فشرده هبدن ب نداشت. اتصال اول (Pereonite) پرئونیت

 تاژک فرعی وجود بود، 1 شاخک از تربزرگ یا مساوی 1 شاخک بود.

 خوبیهب 1-0 کوکسا اند.یافته رشد خوبیهب دهانی هایبخش نداشت.

ها متصل نگردیده و نوک آن تیز نبود. رشد یافته و به پرئونیت

 از ترکوچک یا مساوی و نداشت جنسی دوشکلی وضعیت 1 گناتوپود

( Dorso-Ventral) شکمی-پشتی طورهب یوروزوم بود. 1 گناتوپود

 بود. ستبر موهای دارای 1-1 یوروپود رامی بود. نگردیده مسطح

 ستبر رأسی بود.  موهای با دارشکاف عمیقاَ ایورقه هاآن تلسون

 زیررده پوستان،سخت رده از بزرگی گروه دوجورپایان       

Malacostraca راسته و فوقPeracarida باشند. این جانوران می

متر است. میلی 1-211ها بین کوچک بوده و اندازه آن نسبتاً

باشند. های مورفولوژیک متنوع میدوجورپایان از لحاظ ویژگی

های شیرین چون دریاها، آبهای گوناگونی همدر زیستگاه اگرچه

باشند. شوند ولی اغلب ساکن دریاها میو خشکی یافت می

باشد. زیست میزن، پالژیک، انگل و همنقبها سبک زندگی آن

گونه از دوجورپایان در سرتاسر جهان  0111تاکنون بیش از 

، Gammarideaزیرراسته  5ها به توصیف شده است. این گونه

Hyperidea ،Ingolfiellidea ،Caprellidea  وCyamidea  

ترین گروه ترین و متنوعبزرگ Gammarideaشوند. تقسیم می

های دوجورپایان را شامل گونه %05 و تقریباً باشدمی پایاندوجور

خانواده از  6 مطالعه حاضر مجموعاً . در(Peart ،1115) شودمی

تعلق Gammaridea راسته دوجورپایان شناسایی شدند که به زیر

 احتساب با Ampithoidae و Ampeliscidae خانواده دو دارند.

های شناسایی سایر خانوادهترین درصد فراوانی نسبت به بیش

        های غالب در منطقه بحرکان شناسایی شدند. شده، خانواده

یک گروه فراوان از دوجورپایان هستند  Ampithoidaeخانواده 

عمق گرمسیری تا معتدل سرتاسر دنیا یافت که در دریاهای کم



  ....( سواحل شرقی بحرکان در خلیج فارسAmphipodaشناسایی دوجورپایان )                         و همکاران دهچشمهمحمدی
 

762 
 

های علف و هاجلبک روی بر عمدتاً خوار بوده وها گیاهشوند. آنمی

 Barnard .(Peart، 1112 و Hughes) هستند مستقر دریایی

گونه را در این خانواده شناسایی نمود.  55 و جنس 0 ،(1969)

Karaman (1991 )و   Barnardتوسطبعدی انجام شده  مطالعات

نمود.  جنس جدید به خانواده اضافه 5 برابر گونه و بیش از دو

و  Ampithoinae زیرخانوادهخانواده شامل دو  این طورکلی،هب

Exampithoinae جنس و دو زیر جنس است 12، با (Conlan ،

جنس توصیف شدند.  12گونه در  151. تاکنون بیش از (1901

Ampithoe Leach, 1914  وCymadus Savigny, 1816 هایجنس 

شوند. از این گونه از خانواده را شامل می 151باشند و غالب می

ترین فراوانی را داشته و دارای بیش از بیش Ampithoe هاجنس

 خانواده .(Peart، 1112 و Hughes) است جهانی گونه 09

Ampeliscidae دریاهای  در نیز، از کثرت زیادی برخوردار بوده و

مدی  و جزر مختلف گرمسیری تا سرد در سرتاسر دنیا از نواحی

بوده و در تا اعماق زیاد انتشار دارد. اغلب ساکن رسوبات نرم 

 سرکنند بهمانندی که در این رسوبات حفر میمجراهای لوله

 کنندبرند و از ترکیبات آلی فیلتر شده از رسوبات، تغذیه میمی

(Serejo  وWakabra ،1112) گونه  121. این خانواده با بیش از

 هایترین خانوادهاز متنوع سرتاسر جهان، یکی گردیده در توصیف

 هایجنس از .(1111 ،همکاران و Tato) شودمی محسوب دوجورپایان

 Byblisoides و Ampelisca، Byblis، Haploops توانمی آن معروف

شده در  گونه ثبت 196با تقریباَ  Ampeliscaنام برد. جنس  را

دلیل باشد. بهترین جنس میترین و فراوانسرتاسر جهان متنوع

کفزی دریایی  دارانمهره و مهرگانبی غذای ترینبیش ،زیاد فراوانی

های دریایی و دهند و بنابراین مؤلفه مهمی در فونرا تشکیل می

        .(1111و همکاران،  Kim) مدی هستند و نواحی بین جزر

بندی قهبدر مورد شناسایی و ط چندانی اطالعات که این به توجه با

 بحرکان شرقی سواحل ویژههب فارسخلیج ایرانی سواحل دوجورپایان

در منطقه مذکور  شناسایی تاکنون رسدمی نظربه باشد،نمی موجود

منظور بار بهانجام نشده است. در بررسی حاضر که برای اولین

شناسایی دوجورپایان منطقه بحرکان انجام گردید، دو خانواده 

Ampeliscidae  وAmpithoidae فراوانی ترینبا احتساب بیش 

 هایخانواده شده، شناسایی هایخانواده سایر به نسبت %50/29 یعنی

 غالب در منطقه بحرکان مشخص گردیدند.
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