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با تاکید بر مطالعات  Metopograpsus  (brachyuran: Grapsidae)شناسایی جنس

  مولکولی و فراساختاری
 

 دریایی گروه زیستتت شتتناستتی دریا، د نشتت ده علو  دریایی و   یانوستتی، د نشتتناه علو  و فنون   : *فریده چناری

 43935-94911 :صندوق پستی ،خرمشهر، خرمشهر

  گروه زیست شناسی دریا، د نش ده علو  دریایی و   یانوسی، د نشناه علو  و فنون دریایی        :محمدباقر نبویسید

 43935-94911 :صندوق پستی ،خرمشهر، خرمشهر

  ساالری ش ده علو  دریایی و   یانوسی،         :محمدعلی  سی دریا، د ن شنا ست  شناه علو  و فنون دریایی  گروه زی د ن

 43935-94911 :صندوق پستی ،خرمشهر، خرمشهر

 گروه زیست شناسی دریا، د نش ده علو  دریایی و   یانوسی، د نشناه علو  و فنون دریایی خرمشهر،  :احمد سواری

 43935-94911 :صندوق پستی ،خرمشهر

   :سین ذواالقرنین ش ده علو        ح سی دریا، د ن شنا ست  شناه علو  و فنون دریایی    گروه زی دریایی و   یانوسی، د ن

 43935-94911 :صندوق پستی ،خرمشهر، خرمشهر

 9314  سفندتاریخ پذیرش:            9314 آذرتاریخ دریافت: 
 

 چکیده

دارد شامل   فارس وجودطور معمول در خلیج هها که بگونه در جهان است که دو گونه از آن  6شامل    Metopograpsusجنس            

باشننن ا ا د دو گونه از اظام مورفواو ی باننیار م ننابه  می Metopograpsus thukuharو  Metopograpsus messorهای گونه

شناخت آن   بوده در نتیجه بر ساس مورفواو ی  ایار گیج ا ستا وجود گونه ها ب سخت های مخفی و همکنن ه ا ستان در ا ی نیا در میان   پو

ستا ه ف    ایار را ج ا سی ا د نکته بود که آ ا     ب ضر برر از اظام  نتیکی   Metopograpsusهای جنس مورفوتا پ گونه 6مطااعه حا

با تاکی  بر فراساختار اواید گونوپود جنس نر بررسی ش  تا روابط تکاملی را     COIمواکوای  ن  ن انگر متفاوت هاتن   ا خیر، بنابرا د   

( در تمام COIنتا ج مطااعه حاضر ن ان داد تواای نوکلئوتی ی ا د قطعه  نی میتوکن ر ا ی ) های ا د جنس ن ان داده شودادر میان گونه

ات و از ا د      اان نی سی  ک تری ها تفاوت بیشبا بقیه مورفوتا پ Metopograpsus sp.PGEمورفوتا پ گونه   6نمونه های مورد برر

  متقا  در  ها یتفاوت داد، ن ان  نر جنس گونوپود اواید راسی  قامت  رفراساختا  را ن ان داد و در کالدی ج اگانه قرار گرفتا مطااعه 

سی  سی  ا د از چهآنا شود  می د  ه رنگی مورفوتا پ 6 در  ان ام ا د  را صل  برر   دایلبه هاگونه ت خیص  کهزمانی داد، ن ان  ش   حا

ست،  مورفواو ی م کل  ز اد هایشباهت  سی  ا ساختار  هایبرر سا ی    و نر جنس گونوپود اواید فرا ساس بر شنا   تفکیک در COI  ن ا

 ا   است مفی  بایار هاگونه

 ، فراساختار، گونوپود، خلیج فارسCOI، مولکولی، Metopograpsusکلمات کلیدی:

 chenari_bio@yahoo.com :پست  ل ترونی ی نویسنده مسئول* 
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 مقدمه
پوستان را تشکیل از کل سخت %71 های حقیقیخرچنگ       

علت ارزش غذایی باال، مقادیر فراوان پروتئین و مواد دهند و بهمی

معدنی، استخراج کیتین و کیتوزان برای کاربردهای دارویی، 

زنده در جهان بسیار عنوان منبع غذای چنین بهشیمیایی و هم

های فعالیت اثر در اخیراً (.7111 سعیدپور،) اندگرفته توجه قرار مورد

سواحل، به  های مختلفآالینده ورود و رویهیب بشر مانند صید

قرار گرفته  است.  نابودیمعرض خطر  ها درجمعیت خرچنگ

 و شناسیبوم شناسی،زیستبه  راجع اطالعاتی لزوم بنابراین

 جمعیت باسازی و حفظ به زیادی کمک ها،خرچنگ ییشناسا

مورفیسم رنگی و الگوهای رنگی مختلف پلی. کرد خواهد هاآن

(Palma   ،4001و همکاران) های حقیقی در بسیاری از خرچنگ

، Hogarth؛ Bedini ،4004ها )خصوص در مراحل جوانی آنهب

 هستندهایی که دارای اندازه بدنی کوچکی ( و یا در گونه7711

(Pessani  وTirelli ،4002بیش ،)شود. با وجود این، تر دیده می

دانستن این مطلب که آیا تنوع رنگی در نتیجه تاثیر متقابل 

که هر کدام از فاکتورها به تنهایی باشد و یا اینژنتیک و محیط می

 باشدمی ایگذارند، مستلزم شناسایی دقیق گونهدر تنوع تاثیر می

( PalmaوSteneck  ،4007خانواده گرپسیده یکی از مهم .) ترین

 2های حقیقی خلیج فارس هستند که شامل های خرچنگگروه

 یستماتیکس بندیباشند. طبقهگونه می74جنس و  7خانواده، 

 ،دارد ایگسترده مطالعات به نیاز گرپسیده خانواده هایخرچنگ

اران و همک  Schubartآنالیزهای سیستماتیک مولکولی توسط

( نشان داد که خانواده گرپسیده منشا مونوفیلتیک ندارند. 4002)

و همکاران،  Ngگونه است ) 2شامل   Metopograpsusجنس

طور های خلیج فارس بهها که در آب( که دو گونه از آن4001

و  Metopograpsus messorهای معمول وجود دارد شامل گونه

Metopograpsus thukuhar این دو گونه از لحاظ  .باشندمی

 اساسهم دارند در نتیجه برمورفولوژی شباهت بسیار زیادی به

و  Yamindagoاست ) کنندهها بسیار گیجمورفولوژی شناخت آن

های جزئی اساس تفاوتها بر(. شناسایی آن4001همکاران، 

یرد گانجام می نر ظاهری در شکل کاراپاس و اولین گونوپود جنس

(Paulay ،4001در قلمرو دریایی گونه .) های مخفی و شناسایی

ر ب نشده به وفور وجود دارند که روش شناسایی سنتی مبتنی

ند کها را با مشکل مواجه میشناسایی آن مورفولوژیک یهاویژگی

(Knowlton ،7771 برای غلبه بر چنین مسایلی،  در حال حاضر .)

میتوکندری که در  COIروشی استاندارد مبتنی بر توالی ژن 

عنوان ابزاری سودمند  برای شناسایی باشد، بهمی bp 250حدود 

 اساسبر. رودکار میها بهگونه میان موجودات و تعیین مرز

 این شود،می یجادمختلف ا هایگونه در COIژن   در که تغییراتی

 یمعرف و یبندطبقه یی،شناسا یبرا یقدق یابزار عنوانبه نشانگر

در (. 4001 ،و همکاران Costa) باشدمی مطرح یدجد یهاگونه

ها با توجه به این مطالعه الگوهای رنگی مختلف از این گونه

فراساختار مورفولوژی اولین گونوپود جنس نر و با استفاده از ژن 

که مورد بررسی قرار گرفت برای این COIسیتوکروم اکسیداز 

های رنگی متعلق به یک گونه یپنشان داده شود آیا همه مورفوتا

های پنهان نیز وجود دارد. نتایج ها گونهباشند یا در میان آنمی

حاصل از تجزیه و تحلیل های مولکولی و بررسی فراساختار 

های ها گونهمورفولوژی اولین گونوپود نشان داد در میان آن

 مخفی و پنهان وجود دارد.  

 

 هامواد و روش
های رنگی متفاوت با الگوی  مورفوتایپ 2در این مطالعه        

از مناطق  7171در آبان ماه  Metopograpsus مختلف از جنس

ای استان بوشهر در دو ایستگاه بندر جزر و مدی سواحل صخره

آوری شدند شناسایی و جمعدیر )اولی جنوبی( و بندر بوشهر 

عکس  شناسایی مورفولوژیکها جهت . در محل از نمونه(7)شکل 

تهیه شد و سپس با کنار زدن قسمت اپرکولوم شکمی، اولین 

وسیله پنس جدا شدند و در ههای نر، بگونوپودهای خرچنگ

برای بررسی با میکروسکوپ الکترونی قرار گرفتند.  %70فرمالین

ها در اتانول مطلق فیکس شده و برای انجام مطالعات سپس، نمونه

رای بیشگاه علوم دریایی خرمشهر منتقل شدند. مولکولی به آزما

بررسی مورفولوژی گونوپودهای فیکس شده توسط میکروسکوپ 

ه ساعت دهیدراتپلیت به مدت نیمالکترونی، در ابتدا بر روی هات

یزی آمو خشک گردیدند و سپس با پوششی از فلز طال مورد رنگ

( مدل SEM) قرار گرفتند. از میکروسکوپ الکترونی اسکنینگ

VEGATS5712 ها استفاده شد. برداری از نمونهبرای عکس 

 میکرولیتر بافر 200از DNA استخراج مولکولی شناسایی برای       

 CTAB 4% (700mMTrisHCl, 40mM EDTA,7.2 M لیزکننده

NaCl, CTAB)  استفاده شد و سپس باقیمانده استخراج با روش

لروفروم انجام شد. کیفیت و کمیت با استفاده از الکتروفورز ک-فنل

جهانی  غازگرآسپس با استفاده از  تعیین گردید. %7ژل آگارز 

(Folmer  ،واکنش زنجیره7772و همکاران )مراز جهت ای پلی

( انجام شد. هر COI) Iتکثیر قطعه ژنی سیتوکروم اکسیداز 

میلی موالر 7(، X7میکرولیتری شامل بافر ) 45واکنش در حجم 

4Mgcl ،4/0 موالر میلیdNTP ،5  پیکومول از هر
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 )اولی جنوبی( دیر برداری: بندر بوشهر، بندرمناطق نمونه : نقشه1شکل

و  Tag DNA Polymeraseآنزیم  U5/7آغازگر رفت و برگشت، 

 برنامه حرارتی برای واکنش مورد الگو بود. DNAنانوگرم  40-10

 گراد درجه سانتی 75سازی اولیه: نظر شامل: مرحله واسرشته

گراد درجه سانتی 75سازی: دقیقه و مرحله واسرشته 4مدت به

 10مدت گراد بهدرجه سانتی 25دقیقه، مرحله الحاق:  7مدت به

دقیقه و  70مدت گراد بهسانتیدرجه  14ثانیه، مرحله بسط: 

دقیقه  1مدت گراد بهدرجه سانتی 14نهایتاً مرحله بسط نهائی: 

نظر گرفته شد. محصوالت تکثیر شده به چرخه در 15و تعداد 

درصد الکتروفورز  5/7بر روی ژل آگارز  bp700همراه سایز مارکر

مناسب،  PCRآمیزی شدند. محصوالت رنگ safe stainو توسط 

جنوبی ارسال گردیدند. کره Bioneerعیین توالی به شرکت جهت ت

بار از منطقه خلیج فارس گزارش شده است. ها برای اولینتوالی

 افزاردست آمده با نرمدست آمده نوکلئوتیدی بههای بهتوالی

CLC sequncer viewer اسیدآمینه ترجمه شدند. های به توالی

  NCBIش در بانک داده جهانی پس از آن با دریافت شماره پذیر

 Metopograpsusهای فعلی های جدید با نامعنوان گونهبه

sp.PGA -4075 (017714LC ،)Metopograpsus sp.PGB -

4075 (017711LC ،)Metopograpsus sp.PGC -4075 

(017712LC،) Metopograpsus sp.PGD -4075 

(017715LC  ،)Metopograpsus sp.PGE -4075 
(017712LC و )Metopograpsus sp. HZ-4075   ثبت گردیدند

 تحلیل و تجزیه. درخت فیلوژنی (ه، وب، ج، د، الف،  ،4)شکل

 ماکزیمم پارسیمونی هایروش اساسبر هاداده ماتریس

(Maximum Parsimony) فزارنرم از استفاده باPAUP  

(Swofford، 4004)، ( ماکزیمم احتمالMaximum Likelihood )

و ( 4071 همکاران، وTamura ) Mega2 افزاربا استفاده از نرم

( با استفاده از روش Posterior probablityروش احتمال پسین )

 ، Huelsenbeckو  Mrbayes1.4.5 (Ronquistافزار بایزین و نرم

 های انجام گردید. درخت فیلوژنی با استفاده از توالی( 4001

های دیگر خانواده گرپسیده گونه دست آمده و چندین توالی ازبه

 ترسیم شد.   Thalamita simaبر پایه گونه 

   

 نتایج
دست آمده با های بهتطبیق توالی شناسایی ژنتیکی:       

کنون نشان داد تا NCBIهای موجود در ژن بانک جهانی توالی

ثبت نشده است.  COIگونه برای ژن  هیچ توالی از این جنس و

نوع مورفوتایپ مختلف گروه  2دست آمده از های بهمقایسه توالی

ها بر نشان داد این توالی messor  Metopograpsusمورفولوژی

 اشند.های جداگانه بتوانند متعلق به گونههم منطبق نیستند و می

 طورکلیبهشناسایی موفولوژی فراساختار گونوپود:        

 Metopograpsus sp.PG-4075( A-E,HZهای )گونوپود گونه
باشد که در قسمت دارای ساختاری محکم، تنومند و ضخیم می

شکمی دارای کانال اسپرمی مارپیچی شکلی است. در قسمت 

راسی گونوپود این گونه دسته خارهای کیتنی شکل کوتاهی 

صورت منحنی شکلی شود که به سمت بیرون بهمشاهده می

دارای تارهای بلندی است که  قسمت راسی  اند و دردار شدهجهت

خصوص در حاشیه جانبی هاین تارها ناحیه پروکسیمال خلفی را ب

های (. در بررسی فراساختار مورفوتایپ1دهند )شکلپوشش می

مختلف این گونه تغییراتی واضح در شکل راسی گونوپود مشاهده 

  :شد که به شرح زیر است

sp.PGA-5112 Metopograpsus :فاوت بارز این گونه با دیگر ت

 رتری دها در قسمت راسی گونوپود وجود فرورفتگی عریضگونه

 ایران

 دریای خزر

 اولی جنوبی
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قسمت خلفی پروکسیمال، در انتهای دسته خارهای کیتینی 

 الف(.  ،1شکل است )شکل 

sp.PGB-5112 Metopograpsus : خط راسی منحنی شکل

و  فتهها قرار گرتری نسبت به سایر گونهگونوپود در قسمت خلفی

ها بر روی خط راسی قرار تارهای بلند مو شکل مانند دیگر گونه

شکل )و به قسمت راسی شکل خاصی بخشیده است  نگرفته است

 ، ب(. 1

sp.PGC-5112 Metopograpsus :گونوپود تفاوت قابل مالحظه

ها این است که گونوپود در این گونه حالت با سایر گونه این گونه

نسبت به سایرین دارد و این ضخامت در تری تنومند و ضخیم

ها یکنواخت است. برجستگی که در انتهای خلفی تمام قسمت

شود دراین گونه ها دیده میدسته تارهای کیتینی در اکثرگونه

 ، ج(.1)شکل شود و حالت مسطحی دارد مشاهده نمی

sp.PGD-5112 Metopograpsus:  دسته خارهای کتینی راسی

ل شده است و خط منحنی در انتهای راسی به به سمت باال متمای

شود و تارهای پراکنده در انتهای خلفی بلندتر و وضوح دیده نمی

  د(. ،1)شکلاند به سمت باال متمایل شده

sp.PGE-5112  Metopograpsus: خارهای کیتینی راسی  دسته

ای ها دارد و در انتهتری نسبت به سایر گونهتر و انبوهحالت کوتاه

شود و تارهای آن حالت برجستگی مشخصی دیده می خلفی

 . ، ه(1)شکلتری دارد ناحیه خلفی حالت کوتاه و پراکنده

 

 
 HZو(E  ، ه(D، د(C، ج(B، ب(Aالف(، Metopograpsus sp.PG هایگونه :5شکل

 

 ب الف

 د ج

 و ه
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، D، ج(C، پ(B، ب(A، الف( Metopograpsus sp.PG 5112- هایقسمت راسی گونوپود گونه تصاویر فراساختار :3شکل

 HZو(  Eد(

 

نتیجه محاسبات فیلوژنی و روابط  روابط تکاملی:نتایج        

 Metopograpsus از جنس COI ژن توالی 2 (،ML, MP, BI) تکاملی

الگوی توپولوژی یکسانی را برای درختان تکاملی نشان داد. نتایج 

اختالفات ژنتیکی در توپولوژی درختان تکاملی منعکس شد 

های ، گونهMetopograpsus sp.PG-4075(.  در کالد 2)شکل

LC017714 (A)  وLC017711 (B)  به سبب داشتن شباهت

کالدی مشترک را تشکیل دادند و این  COIزیاد در قطعه ژنی 

 (MP ،15=ML=10)های نسبتاً باالی بوت استراپ کالد با ارزش

 LC017715. گونه ( حمایت شدPP=71/0و احتمال پسین باال )

(D) ( 15با ارزش بوت استراپ باال=MP ،21=ML و احتمال )

 و Aاز کالد خواهری خود که شامل گونه  (PP=11/0) پسین باال

با ارزش بوت  LC017712 (E) جداشد. توالی گونه بود،  Bگونه 

( PP=7و احتمال پسین باال ) (MP ،700=ML=700استراپ باال )

   (A,B,C,D,HZ)های گروهدیگر گونه ازای جداگانه، در شاخه

1mm 1mm 

1mm 1mm 
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Metopograpsus sp.PG-4075  جای گرفت.  توپولوژی درختان

شامل   Metopograpsusهای جنسبرای دیگر گونه

Metopograpsus sp.PGC-4075  وMetopograpsus sp.HZ-

ها از کالد مورفولوژیک ، نشان داد این گونه4075

Metopograpsus sp.PG-4075 (A,B,D)   با ارزش بوت استراپ

( PP=25/0) پسین متوسطو احتمال ( MP ،10=ML=10)باال 

 اند.جدا شده و در کالدی مشترک قرار گرفته

 

 

 
 برای  صدهای بوت استراپ. درGrapsidaeخانواده  Baysianو  Maximum Parsimony ،Maximum Likelihoodدرخت  :4شکل

(ML/MP )پسین توزیع و احتمال (Posteriorprobability،)  برایBaysian شده داده نشان هاگره روی ( استML/MP/PP). 

 بحث
بر اساس   Metopograpsusهای جنس شناسایی گونه       

های مورفولوژی تا حد زیادی دشوار است زیرا از لحاظ ویژگی

ها وجود دارد و هیچ آن های زیادی بینمورفولوژیک شباهت

ها از هم وجود ندارد استاندارد جهانی برای تشخیص آن

(Macpherson وMachordom  ،4005 مطالعات اخیر .)گونه از  2

های آب در (.4001 ،همکاران و Ng) اندکرده شناسایی را جنس این

های مورفولوژیکی دو اساس ویژگیسواحل ایرانی خلیج فارس بر

 Metopograpsus messorگونه از این جنس گزارش شد. گونه 

گزارش شد و سپس Stephensen   (7725 )بار توسطبرای اولین

Naderloo (4077 وجود این گونه را مورد تایید قرار داد. گونه )

Metopograpsus thukhur سطنخستین بار تو Naderloo 

 Yamindagoدر سواحل ایرانی خلیج فارس گزارش شد.  (4077)

( بیان داشتند این دو گونه از لحاظ مورفولوژی 4002همکاران ) و

ای هتفاوت اساسبر هاآن شناسایی و دارند همبه زیادی بسیار شباهت

د گیرجزئی ظاهری در شکل کاراپاس و اولین گونوپود انجام می

 کنندهها بسیار گیجس مورفولوژی شناخت آناسانتیجه بردر

ا همنظور شناسایی دقیق و تفکیک گونهاست. در مطالعه حاضر به

اری بردرنگی مختلف از این جنس نمونه مورفوتایپ 2از 
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بارکدینگ  DNAمنظور شناسایی از روش صورت گرفت. به

(COI و فراساختار اولین گونوپود جنس نر استفاده شد. نتایج )

سیم درخت فیلوژنی و انطباق نتایج آن بر فراساختار اولین تر

های مخفی دارد که این گونوپود جنس نر نشان از وجود گونه

 Metopograpsus sp.PGEها را از هم جدا کرد. گونه مورفوتایپ

ری تتر و دو جایگاه حذف تفاوت بیشبا داشتن دو نوکلئوتید بیش

 در کالدی جداگانه نسبت بهها داشت و نسبت به سایر مورفوتایپ

به سبب  Bو  Aهای ها قرار گرفت. پس از آن مورفوتایپسایر گونه

کالدی مشترک را تشکیل  COIداشتن شباهت زیاد در قطعه ژنی 

های جدا شدند. در قلمرو دریایی گونهها بقیه گونهدادند و از 

وفور وجود دارند که روش شناسایی مخفی و شناسایی نشده به

شکل ها را با مهای مورفولوژیکی شناسایی آنی توسط ویژگیسنت

 (4002)و همکاران  Klaus(.  Knowlton ،7771کند )مواجه می

 قطعاً ،های مورفولوژیکی و مولکولیبیان داشتند ترکیبی از داده

ایان پتری در بازسازی و ترسیم درخت تکاملی در دهاطالعات بیش

ز موجودات دریایی دارای تنوع رنگی فراوانی خواهد داد.  بسیاری ا

های رنگی و الگوهای ساختاری باشند و میان پراکنش مورفمی

ها پیچیدگی زیادی وجود دارد. در بعضی موارد ژنتیکی آن

الگوهای رنگی مختلف از لحاظ ژنتیکی جدا هستند و ممکن است 

،  Steneckو Palmaای باشند )های جداگانهحتی معرف گونه

 (، نشان داد 4001و همکاران ) Palma(. تحقیقات 4007

مورفیسم رنگی و الگوهای رنگی مختلف در بسیاری از پلی

منظور ها بههای حقیقی وجود دارد و این تغییر رنگخرچنگ

 هایکارگیری الگویرود. با این حال اهمیت بهکار میاستتار به

پایان هنوز در دههای مخفی و هم نیا رنگی برای شناسایی گونه

. نتایج مطالعه حاضر  (4001و همکاران،   Costaمورد بحث است )

مورفوتایپ متعلق به یک گونه نیستند و در میان  2نشان داد 

ی هاویژگی اساسدارد و شناسایی بر وجود ناشناخته هایگونه هاآن

ها ناکافی است.کاراپاس در مورفولوژیکی برای شناسایی مرز گونه

این تحقیق به موازات مطالعات  درها بسیار شبیه بود و مونههمه ن

 هبه بررسی مورفولوژی اولین گونوپود جنس نر پرداختمولکولی 

در انطباق با جدایی مولکولی بررسی  های احتمالیتا تفاوت شد

مورفوتایپ در  2. بررسی اولین گونوپود جنس نر در میان گردد

 یکروسکوپ فقط توانست سبب جداییمهای اولیه با استریوبررسی

ای که در مطالعات شود. گونه Metopograpsus sp.HZگونه 

Naderloo نام گونه بهMetopograpsus thukhur  .معرفی شده بود

تفاوت بارز گونوپود این گونه حالت کشیده تر آن نسبت به سایر 

گونوپودها بود. بررسی فراساختار با میکروسکوپ الکترونی 

(SEMسب )های بارز میان ب ظاهر شدن تفاوت

ها از هم شد. اختالفات ظریف در مورفولوژی گونوپودهای این گونه

 شود دراین اندام که در بررسی با میکروسکوپ لوپ دیده نمی

مطالعه فراساختار آن با تصاویر الکترونی مشهود بود و توانست در 

روی  هیهم مفید باشد. مطالعه مشابهای نزدیک بهتشخیص گونه

 Ponchunchoovangتوسط  Esanthelphusaخرچنگ جنس 

( نشان داد استفاده از بررسی جزئیات گونوپود با 4002)

های گخرچن هایگونه شناسایی تواند بهالکترونی می میکروسکوپ

( بیان داشت موفولوژی 4077) Moyanoناشناخته کمک کند. 

تواند فاکتور قابل اعتمادی برای اولین گونوپود جنس نر می

 هم شود او بیانههای نزدیک بها و تشخیص گونهشناسایی گونه

داشت قسمت راسی اولین گونوپود جنس نر دارای تغییرات 

خصوص این ویژگی در هباشد و بهای مختلف میواضحی در گونه

ارزش تاکسونومیکی دارد. این اندام تا حد های حقیقی خرچنگ

ذیرد. پزیادی پایدار و ثابت بوده و از تغییرات محیطی تاثیر نمی

مطالعه حاضر نشان داد شناسایی بر مبنای مورفولوژی برای 

های مبتنی بر ها مناسب نیست و باید از روششناخت مرز گونه

جایگاه  ها درنشانگرهای ژنتیکی برای قرار دادن صحیح گونه

ه کشود زمانیبنابراین پیشنهاد میاصلی خود استفاده کرد. 

ی ها ناکافهای مورفولوژیک برای تشخیص مرز بین گونهویژگی

اساس اولین گونوپود جنس نر برای آنالیزهای مولکولی بر ،است

های خرچنگ حقیقی کارآمد خواهد روشن شدن وضعیت گونه

 بود. 
 

 منابع
های منطقه جزر شناسایی خرچنگ. 1333سعیدپور، ب.،  .1

نامه و مدی خلیج چابهار و سواحل اطراف آن. پایان

ارشد. دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شمال. کارشناسی

 .صفحه 747

5. Bedini, R., 5115. Colour change and mimicry from 

juvenile to adult: Xantho poressa (Olivi, 7174) 

(Brachyura, Xanthidae) and Carcinus maenas 

(Linnaeus, 7151) (Brachyura, Portunidae). 

Crustaceana. Vol. 15, pp: 101-170.  

3. Costa, F.O.; deWaard, J.R.; Boutillier, J.; 

Ratnasingham, S. and Dooh, R.T., 5113. Biological 

identifications through DNA barcodes: the case of the 

Crustacea. Can J Fish Aquat Sci .Vol. 22, pp:  

414-475. 

4. Knowlton, N., 1993. Sibling species in the sea. Annu 

Rev Ecol Syst. Vol. 42, pp: 717-472. 



 ...با تاکید بر مطالعات مول ولی و Metopograpsus  (brachyuran: Grapsidae)شناسایی جنس               هم ار ن       و  چناری

470 
 

2. Macpherson, E. and Machordom, A., 5112. Use of 

morphological and molecular data to identify three 

New sibling species of the genus Munida Leach, 7140 

(Crustacea, Decapoda, Galatheidae) from New 

Caledonia. Journal of Natural History. Vol. 17, pp: 

177-112. 

6. Moyano, M.P.S.; Gavio, M.A. and Cuartas, E.I., 

5111. Copulatory system of the spider crab Libinia 

spinosa (Crustacea: Brachyura: Majoidea). J Mar Biol 

Ass UK. Vol. 77, pp: 7271-7245.  

3. Ng, P.K.L.; Guinot, D. and Davie, P.J.F., 5112. 

Systema brachyurorum: part I. An annotated checklist 

of extant brachyuran crabs of the world. The Raffles. 

Bulletin of Zoology. Vol. 71, pp: 7-412. 

2. Naderloo, R., 5111. Grapsoid crabs (Decapoda: 

Brachyura: Thoracotremata) of the Persian Gulf and 

the Gulf of Oman. Zootaxa. Vol. 1021, PP: 7-21.   

9. Palma, A.T.; Orrego, C. and Arriagada, M., 5113. 

Crypsis in early benthic phases of brachyuran 
Decapod crustaceans in central Chile. Rev. Chil. Hist. 

Nat. Vol. 12, pp: 727-752.  

11. Palma, A.T. and Steneck, R.S., 5111. Does variable 
coloration in juvenile marine crabs reduce risk of 
visual predation? Ecology. Vol. 14, pp: 4727-4721. 

11. Paulay, G., 5113. Metopograpsus oceanicus 

(Crustacea: Brachyura) in Hawai‘i and Guam: Another 

Recent Invasive? Pacific Science. Vol. 27, pp:  

475-100. 

15. Pessani, D. and Tirelli, T., 5116. Chromatic patterns 

of the hermit crab Calcinus tubularis related to the 

occupied shell. Hydrobiologia. Vol. 551, pp:  

701-774. 

13. Ponchunchoovong, S., 5116. Species identification 

of Thai rice- field crab in the lower northea sren region 

of Thailand. Suranaree J. Sci. Technol. Vol. 71, pp: 

425-427. 

14. Ronquist, F. and Huelsenbeck, J.P., 5113. MrBayes 

1: Bayesian phylogenetic inference under mixed 

models. Bioinformatics. Vol.77, pp: 7514-7512. 

12. Sebastian, K.; Christoph, D.S. and Brandis, D., 

5116. Phylogeny, biogeography and a new taxonomy 

for the Gecarcinucoidea Rathbun, 7702 (Decapoda: 

Brachyura. Org diver evol. Vol. 2, pp: 777-471. 

16. Schubart, C.D.; Cannicci, S.; Vannini, M. and 

Fratini, S., 5116. Molecular phylogeny of grapsoid 

crabs (Decapoda, Brachyura) and allies based on two 

mitochondrial genes and a proposal for refraining from 

current superfamily classification. Blackwell Verlag, 

Berlin. JZS. Vol. 22, pp: 771-777. 

13. Swofford, D., 5115. PAUP: phylogenetic analysis 

using parsimony, version 2.0 b70. Sunderland, MA: 

Sinauer Associates. 
12. Tamura, K.; Stecher, G.; Peterson, D.; Filipski, A. 

and Kumar, S., 4071. MEGA2: Molecular 

Evolutionary Genetics Analysis Version 2.0. 

19. Yamindago, A.; Senanan, W. and Tangkrock-Olan, 

N., 5113. Verification on Morphological 

Identification of Grapsid Crabs Genus Metopograpsus 

H. Milne Edwards, 7151 from Chon Buri Province 

Using Partial Sequences of Mitochondrial 72S rRNA, 

74S rRNA and Cytochrome c Oxidase Subunit I (COI) 

Genes. Burapha Sci. J. Vol.7, pp: 717-771 

 

 

 

 

 

 

 

 


