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سواحل شرقی بحرکان در خلیج فارس)Amphipoda(دوجورپایان پراکنش و تنوع
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1394خرداد: تاریخ پذیرش1393بهمن: تاریخ دریافت

چکیده
با وجود کلیه مطالعات انجام شده بر روي دوجورپایان، تاکنون دوجورپایان ساکن بسترهاي گلی سواحل شرقی بحرکان مورد 

1392مطالعه حاضر با هدف شناسایی دوجورپایان منطقه ذکر شده، در دو فصل بهار و تابستان در سال . اندهمطالعه دقیق قرار نگرفت
6-25ایستگاه و در اعماق 5از ) مترمربع0625/0با سطح (طور ماهانه و با استفاده از گراب ون ویین هبرداري بنمونه. انجام گرفت
9خانواده و 7در این بررسی . ه و با استفاده از کلیدهاي شناسایی معتبر شناسایی گردیدندها شمارش گردیدسپس نمونه. متر انجام شد

، Ampithoe ،Ampelisca ،Byblis ،Gammaropsis:هاي شناسایی شده عبارت ازجنس شناسایی گردیدند که اسامی علمی جنس
Microphotis ،Cheiriphotis ،Gammarus ،Ceradocus وEricthoniusها در طول درصد فراوانی هر یک از جنس. هستند

ترین درصد، بیش% 52/35با Ampeliscaدرصد و % 47/39با Ampithoeکه جنس و مشخص گردید مدت مطالعه محاسبه شد 
. هاي تنوع زیستی محاسبه شده، حداکثر تنوع دوجورپایان در فروردین ماه گزارش شدبراساس شاخص. درصد فراوانی را دارا بودند

داري وجود دارد هاي مختلف ارتباط معنیفراوانی دوجورپایان و ماهنمیاکهداد ننشانیزکاي اسکوئرنمواز آزحاصلتایجن
)05/0<P.(

خلیج فارسدوجورپایان، سواحل شرقی بحرکان، شناسایی،:کلمات کلیدي

L-Mohammadi@mscstu.scu.ac.ir: پست الکترونیکی نویسنده مسئول* 
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مقدمه
ده و به پوستان بواي بزرگی از سختدوجورپایان راسته

، Gammaridea: شوند که عبارتند ازمیراسته تقسیمچندین زیر
Caprellidea ،Hyperiidae ،Cyamidea وIngolfiellidea.

تر از ، فراوانGammarideaدوجورپایان متعلق به زیر راسته 
.)Karaman ،1991و(Barnardسایر دوجورپایان هستند

دریاها، چونهمگوناگونیايهزیستگاهدردوجورپایاناگرچه
شوند ولی اغلب ساکن دریاها هاي شیرین و خشکی یافت میآب

طبق مطالعات انجام شده . )Sezgin،2011وGrintsov(هستند 
هاي شیرین زیستی دوجورپایان در بسیاري از آببر روي تنوع
هاي دوجورپایان شناخته شده، تعداد گونه2005دنیا تا سال 

). Vainola ،2008(گونه تخمین زده شده است1870قریب به 
هاي چهل و هشت گونه از دوجورپایان را در آب2013در سال 

اند، که از این تعداد هجده گونه جدید استرالیا شناسایی نموده
). Peart ،2013وHughes(هستند 

هاي ویژه در امتداد رشته کوهههاي شیرین ایران بدر آب
هاي مختلف دوجورپایان شناسایی گونهبرمبنیرشاتیگزازاگرس

هاي خلیج فارس اطالعات چندانی ارائه گردیده است ولی در آب
، دو گونه جدید از 2004در سال . در دسترس نیست

هاي چهارمحال و بختیاري شناسایی دوجورپایان را در آب
اي هچشمهدو گونه جدید نیز در).Sari،2004وKhalaji(نمودند

2009کوهستانی شهرستان سپیدان در استان فارس در سال 
دو گونه جدید دیگر نیز . )Zamanpoor ،2009(شناسایی شدند

اند زاگرس شناسایی شدههايکوهدر امتداد رشته2011در سال 
)HekmataraوSari،2011 .(

دوجورپایان، نقش مهمی در زنجیره غذایی آبزیان داشته و 
گردد هاي دریایی، استفاده میعنوان شاخص آلودگیها بهاز آن

)MomtaziوSari ،2013(. با توجه به نقش دوجورپایان در
عالوه هزیستی، بعنوان شاخصهها بغذایی، کاربرد آنهايزنجیره

منظور افزایش دانش بشري و با توجه به جایگاه ویژه خلیج به
ون در این زمینه مطالعات که تا کنفارس در منطقه و دنیا و این

شناسایی و بررسی این لذا قابل توجهی صورت نپذیرفته است، 
.رسدنظر میراسته ضروري به

هاشمواد و رو
تولیدمثل دوجورپایان (تابستانوبهارفصلدودرگیرينمونه

شود، بنابراین بهار و تابستان بهترین از اواخر زمستان شروع می

صورت 1392سال )ها استو تنوع آنپراکنشرسیبراي برزمان
در منطقه )EوA ،B ،C ،D(ایستگاه 5براي این منظور، . گرفت
منطقه . واقع در خلیج فارس، درنظر گرفته شدبحرکانخورشرق

.نشان داده شده است1مورد نظر در شکل
ومتر و در ناحیه بین جزر6-25گیري از اعماق نمونه

هاي تعیین انجام شد که مختصات جغرافیایی ایستگاهمدي،
برداري از کف، توسط نمونه.ارائه گردیده است1شده در جدول

مترمربع، انجام 0625/0گراب مدل ون ویین با سطح پوشش 
درون الک با چشمه در ها تخلیه و با آب دریا، سپس، نمونه. شد

در ظروف میکرونی، شستشو داده شده و محتویات الک 500
تثبیت % 70وسیله اتانول هآوري شده و بجمعدار،دربپالستیکی

، بیوسیستماتیک جانوري دانشگاه شهید چمرانو به آزمایشگاه
250ها را از الک با چشمه در آزمایشگاه، نمونه. منتقل گردیدند

دیش میکرون، عبور داده و سپس محتویات الک به ظروف پتري
مدت مقدار یک گرم در لیتر بهرز بنگال بهمنتقل و با استفاده از

ها در زیر در مرحله بعدي، نمونه. ي شدندآمیزدقیقه رنگ45
لوپ، از سایر موجودات جدا گردیده و به ظروف کوچک حاوي 

. انتقال داده شدند% 70الکل 
راهاآنمختلف،هاينمونهشناساییوبررسیمنظوربه

مطالعه دوربین عکاسی، دقیقاًبهمجهزسوپاستریومیکرووسیلههب
هاي برداري صورت گرفت که با استفاده از کلیدها عکسو از آن
) Karaman،1991وBarnard؛Al-Yamani،2012(معتبر

هاي مختلف براي بررسی تنوع زیستی در ماه.گردیدندشناسایی 
جهت بررسی . هاي سیمپسون و شانون استفاده شداز شاخص

هاي مختلف نیز از آزمون اط میان فراوانی دوجورپایان و ماهارتب
.اسکوئر استفاده شدکاي

هاي مورد مطالعه در سواحل شرقی بحرکان در ایستگاه: 1شکل 
خلیج فارس
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هاي مورد مطالعهمختصات جغرافیایی و عمق ایستگاه: 1جدول 
)متر(عمقمختصاتشماره ایستگاه

AE´24˚49N´05˚306
BE´23˚49N´02˚305/9
CE´22˚49N´59˚2914
DE´21˚49N´56˚2914
EE´19˚49N´53˚2925

نتایج
متعلق به زیرراستهمطالعهایندرشدهشناساییدوجورپایان

Gammaridea هاينامخانواده به 7، شاملAmpithoidae ،
Ampeliscidae ،Isaeidae ،Corophiidae ،Gammaridae ،

Melitidae ،Ischyroceridaeهايجنس به نام9وAmpithoe ،
Ampelisca،Byblis،Gammaropsis،Microphotis،Cheiriphotis ،
Gammarus ،CeradocusوErichtoniusهاي جنس. بودند
Ampithoe درصد و %47/39باAmpelisca درصد، %52/35با

هاي درصد فراوانی جنس. ترین درصد فراوانی را دارا بودندبیش
.نشان داده شده است2شناسایی شده در شکل 

درصد فراوانی جنس هاي مختلف دوجورپایان در : 2شکل 
)1392بهار و تابستان (سواحل شرقی بحرکان 

جنس به 9خانواده و 7نتایج حاصل از شناسایی، شامل 
:شرح زیر است

Ampithoidaeخانواده 

1814Ampithoeجنس Leach,) 1-3شکل(
. بود)Accessory flagellum(شاخک اول فاقد تاژك فرعی

اًلب زیرین، لوب بیرونی عمیق. بود)Palp(ماندیبل داراي پالپ 
تر بزرگیامساوي،2گناتوپودبوده،بزرگگناتوپودها.داشتشکافته

دو قالب با ، داراي 3راموس بیرونی یوروپود . بود1از گناتوپود
تلسون فاقد زائده یا داراي . حالت برگشته یا غیر برگشته بود

.زوائد سیخک مانند رأسی بود

Ampeliscidaeخانواده 

)2-3شکل (,1842Ampelisca Krøyerجنس
داراي بیش 2و1تاژك شاخک . سر، کم و بیش کشیده بود

پالپ .بند دوم پالپ ماندیبل متسع شده بود. بند بود5از 
داراي پایه پهن، 6و 5پرئوپود . بود3ماکسیلیپد فاقد بند 

. ایشیوم، مروس، کارپوس و پروپودوس قلمی و داکتیل کوتاه بود
متسع شده و داراي لوب پشتی بود که در انتها 7پایه پرئوپود 

اي بوده و حاشیه منبسط شده، داراي خارهاي پرمانند حاشیه
تر از عرض طول تلسون بیش. بودلوب نزدیک ایشیوم فاقد خار 

. آن بوده و شکاف عمیقی داشت
1871Byblisجنس Boeck,) 3-3شکل(

پالپ ماکسیلیپد . بند داشت5بیش از 2و1تاژك شاخک 
، داراي حاشیه عقبی مورب 7پرئوپود 2بند . بود3فاقد بند 

طور شکمی منبسط شده و در حاشیه جلویی لوب هبوده، ب
طول و عرض تلسون برابر، یا . کمی خار وجود داشتش-پشتی

.تر از عرض آن و شکاف دار بودطول آن بیش
Isaeidaeخانواده 

1952Microphotisجنس Ruffo,)4-3شکل(
. تر از سه بند بودندکم2و1بندهاي اصلی تاژك شاخک 

بند . کوتاه بوده و اولین کوکسا متسع شده بود)Coxae(کوکسه 
، 4و 3پرئوپود 6بند . دار بودمیزان جزئی لوببه2گناتوپود 5

، خم 5-7داراي خارهایی در حاشیه عقبی بوده، داکتیل پرئوپود 
، داراي ضمایم شکمی انتهایی بوده، یوروپود 1یوروپود . شده بود

.اي بودکوچک و تک شاخه3
1855Gammaropsisجنس Liljeborg,) 5-3شکل(

تر بود، بند سوم شاخک ي سه بند یا بیشتاژك فرعی دارا
اي بوده، شاخه، دو3یوروپود . ، مساوي یا بلندتر از بند اول بود1

.هر دو راموس با هم مساوي بودند
Gammaridaeخانواده

1775Gammarusجنس Fabricius,) 6- 3شکل(
و قلمی 2تر از شاخک بزرگ1شاخک . روستروم کوتاه بود

. هاي داخلی بودامل و لب زیرین فاقد لوبلب فوقانی ک. بود
، داراي لوب 4حاشیه انتهایی کوکسه نسبتاَ بزرگ بوده، کوکسا 

و1یوروپود . بود4تر از کوکسا کوتاه5انتهایی و کوکسا -پشتی
، نسبتاَ بزرگ بود، راموس 3یوروپود.بودندمعمولیوايشاخهدو2

راموس داخلی به . تر بودتاهکو2بیرونی داراي دو بند بوده و بند 
تر از راموس بیرونی بوده و هر دو در حاشیه میزان ناچیزي کوتاه

تلسون کوتاه، عمیقاَ شکافته و داراي برآمدگی . داراي خار بودند
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. ها تفاوت داشتنددر نرها و ماده2و1گناتوپود .و خارهایی بود
. ن، قرار داشتپرئو2-5قطعاتدروبودهگستردهنسبتاَنوزادکیسه

Corophiidaeخانواده

1904Cheiriphotisجنس Walker,) 7-3شکل(
)Rostrum(طور جانبی فشرده و نرم بوده و روستروم هبدن ب
ها متوسط، تقریباَ اندازه شاخک. ها کوچک بودندچشم. کوتاه بود

1تر از بند کوتاه2و1شاخک3بند . مساوي و قلمی شکل بودند
. لب باالیی چاك دار بود. ك نیز اغلب کوتاه بودبوده و تاژ
آن متسع شده 2بوده و بند 1تر از گناتوپود بزرگ2گناتوپود 

.تر از طول آن بودکامل بوده و عرض آن بیشمعموالَتلسون. بود
Melitidaeخانواده

)8- 3شکل (,1853Ceradocus Costaجنس
ب زیرین دارايل. تر بودتاژك فرعی داراي سه بند یا بیش

داراي خارهاي 1صفحه درونی ماکسیال . هاي داخلی بودلوب

داراي خارهاي میانی کم تا متراکم 2میانی متراکم، و ماکسیال 
.تلسون داراي شکاف عمیق بود. گناتوپودها معمولی بودند. بود

Ischyroceridaeخانواده 

1830Ericthoniusجنس Milne-Edwards,)9-3شکل(
اي شکل، کمی خمیده و نرم بوده و روستروم استوانهبدن 
اندازه و شکل . باریک بودندها مساوي وشاخک. کوتاه بود

تر بزرگ2اولین کوکسا اتساع یافته، کوکسا ،کوکسه متنوع بود
7و6بود، کوکسا 4تر از کوکسا بزرگ5و کوکسا 1از کوکسا 

تر از بزرگ2توپود گنا. ها نبودندتر از سایر آننیز خیلی کوچک
ندرت هها باي بودند و راموسدوشاخه2و1یوروپود.بود1گناتوپود

تلسون . اي بودکوچک و تک شاخه3یوروپود . نامساوي بودند
.تر از طول آن و مستطیلی شکل بودکامل بوده و عرض آن بیش

123

456

789
.2:(sp(، .Ampithoe sp): 1().1392بهار و تابستان (هاي شناسایی شده دوجورپایان در سواحل شرقی بحرکان تصاویر جنس: 3شکل 

Ampelisca ،)3:(sp.Gammaropsis ،)4:(sp.Microphotis ،)5:(sp.Cheiriphotis ،)6:(sp.Byblis ،)7 :(Ceradocus sp. ،
)8:(sp.Ericthonius ،)9:(sp.Gammarus.
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، 1392در این مطالعه که در دو فصل بهار و تابستان سال 
شامل (هاي تنوع زیستی در منطقه بحرکان انجام شد، شاخص

، براي به تفکیک ماه) وینر-شاخص سیمپسون و شاخص شانون
مقدار . هاي شناسایی شده دوجورپایان محاسبه گردیدندجنس

. آمده است2هاي مورد مطالعه در جدول ا و ماههاین شاخص
هاي تیر، مرداد و ماه(ذکر است که در فصل تابستان الزم به
ها ، نمونه قابل توجهی در منطقه یافت نشد و شاخص)شهریور

.فروردین، اردیبهشت و خرداد محاسبه گردیدندماهسهبرايفقط
میزان تریندر بررسی شاخص غالبیت سیمپسون، کم

ترین و بیش24/0مقدار ، به1392شاخص در فروردین ماه سال 
. محاسبه گردید1مقداربهو1392سالماهخرداددرمیزان

- براساس نتایج حاصل از سنجش شاخص تنوع شانون نیز، بیش
مقدار ، به1392ترین میزان شاخص شانون در فروردین ماه سال

مقدار صفر و به1392سال ترین میزان در خرداد ماهکمو6/1
بنابراین حداکثر تنوع دوجورپایان در فروردین . محاسبه گردید

اسکوئر در نتایج حاصل از آزمون کاي. بوده است1392ماه سال 
نیز نشان داد که بین فراوانی دوجورپایان و %95دار سطح معنی

داري رابطه معنی) فروردین، اردیبهشت و خرداد(مختلف هايماه
الزم . آمده است3نتایج آزمون در جدول ). P>05/0(جود دارد و

5تر از ها کمکه فراوانی برخی خانهذکر است، با توجه به اینبه
. است4ها ادغام شده و درجه آزادي بود، برخی جنس

هاي زیستی محاسبه شده براي مقادیر شاخص: 2جدول 
)1392بهار (دوجورپایان در سواحل شرقی بحرکان 

نتایج حاصل از آزمون کاي اسکوئر: 3جدول 

درجه مقدار
آزادي

داري سطح معنی
براي دو متغیر
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بحث
جنس شناسایی شدند و دو 9در مطالعه حاضر مجموعاَ 

هاي غالب عنوان جنسهبAmpeliscaو Ampithoeجنس 
Karamanو Barnardبندي براساس طبقه. معرفی گردیدند

متعلق به خانوادهByblisوAmpeliscaهايجنس) 1991(
Ampeliscidae،جنسAmpithoeخانوادهبهمتعلق
Ampithoidaeهاي ، جنسGammaropsis وMicrophotis

متعلق به Cheiriphotis، جنس Isaeidaeمتعلق به خانواده 
متعلق به خانواده Gammarus، جنس Corophiidaeخانواده 

Gammaridae جنس ،CeradocusخانوادهبهمتعلقMelitidaeو
. هستندIschyroceridaeبه خانواده متعلقEricthoniusجنس

اي که توسط ذکر است، در بعضی منابع از جمله مطالعهالزم به
Salman وJabbar)1990 ( در سواحل خلیج فارس)در عراق (

عنوان جنسی از خانواده هبCheiriphotisانجام شده است، 
Isaeidae معرفی شده است، ولی در این مطالعه و براساس

، متعلق به خانواده )Karaman)1991و Barnardبندي طبقه
Corophiidaeدر نظر گرفته شده است.

شناسایی و ) Leach)1814توسطAmpithoeجنس
خانواده جنسترینبزرگاي،گونهتنوعنظراز.استگزارش شده

Ampithoidae است)Peart ،2004( . ساکن دریاهاي کم عمق
، HughesوPeart(گرمسیري و معتدل در سرتاسر جهان است

2014.(
هاي مختلف هاي متعلق به این جنس ساکن الیهگونه

اي، درسبز و قهوهقرمز،هايجلبکمیاندروبودهرسوبات
).Peart ،2007(کنندها زندگی میهاي دریایی و مرجانعلف

) در کویت(فارس خلیجسواحلدر2012سالین جنس درا
درصد فراوانی . )Al-Yamani ،2012(شناسایی گردیده است 

عنوان جنس همحاسبه و ب%47/39جنس فوق در مطالعه حاضر 
با توجه به سایر مطالعات انجام شده در . غالب معرفی گردید
جنس ویژه نواحی گرمسیري غالبیت این هنواحی مختلف دنیا ب

.قابل انتظار بودکامالَ 
شناسایی و ) Kroyer)1842توسط Ampeliscaجنس 

در سرتاسر دنیا انتشار دارند و ساکن بستر . گزارش شده است
مدي ودریاهاي نواحی گرمسیري تا سردسیري از نواحی جزر

ترین فراوانی البته بیش. )King ،2009(تا اعماق دریاها هستند 
اغلب ).Valerio-Berardo ،2007(ها دارند قارهرا در فالت 

ساکن رسوبات نرم بوده، در مجاري لوله مانندي که در این 
برند و از ترکیبات آلی فیلتر شده میسر کنند بهرسوبات حفر می

وینر-شانون غالبیت سیمپسون شاخصماه
6/1 24/0 فروردین
3/1 33/0 اردیبهشت

0 1 خرداد  
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150داراي بیش از . )King ،2009(کننداز رسوبات تغذیه می
شده در سرتاسر فتیادوجورپایانترینمتنوعو یکی ازگونه بوده

).Valerio-Berardo ،2007(جهان هستند 
ساکن در بسترهاي نرم در بسیاري از غالبدوجورپایان

هاي شمالی اقیانوس هاي با آب و هواي سرد، مانند آبزیستگاه
، Dauvin وPeggiale(آرام، اطلس و قطب شمال هستند 

2001 .(
ترین منبع غذایی برايمهمعنوان هدلیل فراوانی، ببه
-Valerio(اند در شمال برزیل شناخته شدههاماهیازبسیاري

Berardo،2005.(در بسترهاي گلی2012سالدرجنساین
در سواحل خلیجSabbiya-Alدر خوروFailakaه اطراف جزیر

در . )Al-Yamani ،2012(است شدهشناسایی)کویتدر(فارس
همحاسبه و ب% 52/35فراوانی جنس فوق مطالعه حاضر درصد 

این . عنوان جنس دوم از لحاظ میزان فراوانی معرفی گردید
میزان غالبیت با توجه به سایر مطالعات انجام شده در نواحی 

.مختلف دنیا قابل انتظار بود
شناسایی و گزارش ) Boeck)1871توسط Byblisجنس 

هاي جهان دارد و گونهپراکنش وسیعی در سرتاسر . شده است
. شوندمدي تا اعماق زیاد یافت میومتعلق به آن از نواحی جزر

، در 20گونه، در اقیانوس اطلس35کنون در اقیانوس آرام تا
گونه از این جنس توصیف 4و در قطب جنوب 4اقیانوس هند 

این جنس در ). Dauvin ،1993وBellan-Santini(شده است 
شناسایی شده ) در کویت(فارسخلیجسواحلدر2012سال
فراوانی جنس فوق در درصد. )Al-Yamani ،2012(است

.ستا%95/3مطالعه حاضر  
شناسایی ) Liljeborg)1855توسط Gammaropsisجنس

مدي تا عمق ومعموالَ در نواحی بین جزر. و گزارش شده است
و بر روي متري، در میان بقایاي سایر جانوران 27تقریباً
هاي کشور گونه از این جنس در آب5. ها مستقر هستندجلبک

، Myersو (Grath انگلستان و ایرلند شناسایی و ثبت شده است
%63/2درصد فراوانی جنس فوق در مطالعه حاضر ). 1982
.است

وشناسایی)Ruffo)1952توسطMicrophotisجنس
ورد پراکنش این جنس اطالعات موجود در م. گزارش شده است

جزیرهنزدیکیدریگلبسترهايدرجنساین.استبسیار محدود
Failaka 2012در سال ) در کویت(در سواحل خلیج فارس

درصد فراوانی جنس . )Al-Yamani ،2012(گزارش شده است
.است% 2/9فوق در مطالعه حاضر 

شناسایی و ) Walker)1904 توسط Cheiriphotisجنس 
گونه از آن توصیف شده است15کنون گزارش شده و تا

)Valerio-Berardoدر ايگستردهطورهب).2007همکاران،و
0- 794هاي گرم و معتدل و در اعماقسرتاسر جهان در اقیانوس

).Valerio-Berardo ،2012(اند انتشار یافتهمتري 
Bubiyanی جزایرگلدر بسترهاي 2012این جنس در سال 

در (در سواحل خلیج فارس Al-Sabbiyaو در خور Failakaو
درصد . )Al-Yamani ،2012(شناسایی شده است ) کویت

. است%63/2فراوانی جنس فوق در مطالعه حاضر 
شناسایی و ) Fabricius)1775توسط Gammarusجنس 

هاي هاي متعلق به این جنس هم در آبگونه. گزارش شده است
هاي آب تعداد گونه. کنندرین و هم در دریاها زندگی میشی

). Ozbek ،2011(تر از دریازي هستند زي آن بیششیرین
، گونه است200در حال حاضر این جنس داراي بیش از 

. گونه در آسیا50گونه در آمریکا و 50گونه در اروپا، 100
Gammarusتر بیشگسترش جهانی داشته و یک مؤلفه مهم در

هاي ویژه در زنجیرههشود، بهاي شور و شیرین محسوب میآب
درصد . )Li ،2009و (Houغذایی نقش بسیار مهمی دارد

است، که با توجه %95/3فراوانی جنس فوق در مطالعه حاضر 
هاي شور دنیا، فراوانی کم آن در به پراکنش اندك آن در آب

.هاي خلیج فارس قابل انتظار بودآب

نابعم
دفتر . خلیج فارس از دیدگاه آمار و ارقام.1368، .اسدي، ب.1

. المللی، مرکز مطالعات خلیج فارسمطالعات سیاسی و بین
. 98تا 35صفحات

انتشارات . چاپ اول. پوستانسخت.1388، .س.حیدرنژاد، م.2
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