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از  Diogenes sp. (Anomura: Diogenidae) خرچنگشناسي و فراواني الروي  بررسي خصوصيات ريخت
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 7/1/7311تاريخ پذيرش:    71/4/7313تاريخ دريافت: 
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 چکيده

در  (Anomura) آنوميوراهايا  گ هاي منزويمراحل الروي خرچنو توصيف هدف از اين تحقيق بررسي اکولوژيک 

به  يمنزو هاي  الرو خرچنگ .صورت گرفته است خصوصاين  محدودي درتحقيقات که تاکنون  خليج فارس بوده

اين در  عنوان ماکروزئوپالنکتونها نقش تغذيه اي مهمي بين ماهي ها و سطوح پايين تر تغذيه اي ايفا مي نمايند.

 ين فراوانيي و همچنمنزو هاياز خرچنگ .Diogenes spاسي مراحل الروي گونه ي خصوصيات ريخت شن تحقيق

داراي گروهي از ده پايان هستند که منزوي  خرچنگ هاي. تعيين شده استخانه بهمن شير مصب روددر  هاآن

دخانه ي ايستگاه در مصب رو 1نمونه برداري از د. متري آب نيز يافت مي شون 1555پراکنش جهاني اند و تا عمق 

با  آنوميوراخرچنگ هاي  هايبصورت ماهانه انجام گرديد. الرو 7315تا مهرماه  7331از اسفند ماه بهمن شير 

شوري  و . همزمان فاکتورهاي محيطي دماجمع آوري گرديدميکرون  355با چشمه  گيري استفاده از تور پالنکتون

گونه شناسايي و تراکم اين شناسي  مراحل الروي  مورد سنجش قرار گرفتند. طي اين بررسي خصوصيات ريخت نيز

 3/77±4/3در ارديبهشت ماه  با  .Diogenes spنيز در ماه هاي نمونه برداري محاسبه شد. بيشترين تراکم الرو  آنها

. نتيجه حاصل از  همبستگي اسپيرمن نشان داد که شوري موثرترين عامل محيطي در ثبت گرديدفرد در مترمکعب 

 . (p<0.05)ر ماهها و ايستگاه هاي نمونه برداري مي باشدد گونهاين  وي تراکم الر
 

 ، خليج فارس، الرو ،  مصب رودخانه بهمنشير ، زئوپالنکتون .Diogenes sp آنوميورا ، :کلمات کليدي
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 مقدمه. 7

بخش بوده و آنوميوراها گروهي از سخت پوستان عالي 

ومدي و  مهمي از اجتماعات دريايي مناطق بين جزر

 آنهادهند.  مي تشکيل اجتماعات بنتيک عميق تر را

 Balkıs and)باشند يمداراي پراکنش جهاني 

Kurun, 2008 ) متري آب نيز يافت  1555و تا عمق

. بسياري از سخت پوستان (Rahayu, 2003)مي شوند

در زمان الروي و يا بلوغ داراي مراحل پالنکتونيک اند 

مي را براي تجديد افراد که رشد پالنکتونيک نقش مه

 ,Magris and Fernandes)و پويايي جمعيت ها دارد

تعداد مراحل الروي در بين خانواده هاي . (2011

تا  دومختلف آنوميورا متفاوت است اما اغلب داراي 

)که در اين مرحله الروها با استفاده  7مرحله زوآ پنج

 7کنند( و يک مرحله مگالوپاز زوايد سينه اي شنا مي

کنند( هستند )که با استفاده از زوايد شکمي شنا مي

که مراحل زوآ بصورت پالنکتونيک و مرحله مگالوپ 

-Garca) به حالت بنتيک يا پالنکتونيک هستند

Guerrero et al., 2005)و الروهاي آنها  . آنوميوراها

که  شدهبه عنوان شاخص سالمت اکولوژيکي محسوب 

آهن )سنگين ن فلزات در ميزا به عنوان پايش زيستي

 ,.Abd El-Wakeil et al)شوند و منگنز( استفاده مي

براي را  ابزار قدرتمندي الروها شناسايي .(2009

مطالعات جزيي بر روي پويايي جمعيت در بي 

 ,.Ampuero et al)دهدنشان مي مهرگان دريايي

 ناحيهاز  Diogenesگونه از جنس  44تا کنون  (2009

هند و آرام گزارش اقيانوس  هزيرجزرو مدي منطق

اطالعات در  .(BaBa and Fukuda, 1985)است شده 

مورد مراحل الروي خرچنگ هاي آنوميورا در خليج 

فارس و درياي عمان بسيار کم است که مي توان به 

به  Yaqoob (7114)موارد ذيل اشاره نمود: مطالعه 

 خرچنگ بررسي تاکسونومي و رشد برخي از الروهاي

 و Al-Yamani را در سواحل پاکستان پرداخت.آنوميو

هاي  اي حضور الرو جنس در مطالعه (7577) همکاران

                                                           

1
. Zoea 

2
. Megalopa 

Galathea ،Pachycheles ،Diogenes ،Dardanus ،

Paguristes  نمودندو را از سواحل کويت گزارش . 

پوستان  در مورد سختنيز ران يدر کشور ا 

 و( Bazafshan et al., 2014) سهدايسيک مايپالنکتون

 Soleimani) تجاري پناييده ميگوهاي يمراحل الرو

pey et al., 2015 )استگرفته تحقيقاتي صورت. 

Moradmand وSari خرچنگ هاي  7551 سال در

مناطق ساحلي درياي عمان بالغ را در  منزوي

ضرورت انجام اين تحقيق  .نمودندشناسايي و بررسي 

خرچنگ  رويشناسايي ال  هاي ريخت عالوه بر ارائه ويژگي

به  ،هاي منزوي که تا کنون در کشور انجام نشده است

که  شدهعنوان شاخص سالمت اکولوژيکي محسوب 

قرار استفاده مورد نيز  فلزات سنگين پايش زيستي در

  .مي گيرد
 

 ها مواد و روش. 2

اين تحقيق در شمال غربي خليج فارس در سواحل 

امتداد استان خوزستان در مصب رودخانه بهمنشير و 

آن تا دهانه رودخانه اروند انجام گرديد. نمونه برداري 

در  7315تا پاييز  7331بصورت ماهانه از زمستان 

ماه هاي اسفند، فروردين، ارديبهشت، خرداد، تير، 

و شکل  7ايستگاه )جدول 1مرداد، شهريور و مهر از 

نمونه برداري بصورت ماهانه توسط  ( انجام گرديد.7

ميکرون و دهانه تور  355با چشمه تور تور پالنکتون 

سانتي متر به صورت مورب انجام  41با قطر 

(. همزمان Omori and Ikeda,1984گرديد)

به وسيله  شوريو  فاکتورهاي محيطي مانند دما

ندازه اsension5  مدل Hachدستگاه ديجيتالي پرتابل 

 ف نگه داري پالنکتون باوشد. نمونه ها در ظرگيري 

. در آزمايشگاه، تثبيت شدند درصد 1افري فرمالين ب

کروسکوپ از ساير ياستريوم استفاده ازبا نمونه ها 

توسط  در نهايت اين نمونه ها و گرديدنمونه ها جدا 

 گرفت.قراريميکروسکوپ نوري مورد شناساي
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نقشه منطقه نمونه برداري  -7شکل   

 

ل اجککزاي مختلککف مراحککل الروي گونککه هککاي  اشکککا

متصکل بکه لولکه    ميکروسکوپ  توسط ه،شناسايي شد

در نهايکت   .ترسکيم گرديکد  (Camera lucida)ترسکيم 

بکا اسکتفاده از کليکدها و    آنوميکورا  خرچنگ هاي الرو 

 ;Korn et al., 2010; Shanks, 2001شناساييمنابع 

 BaBa and Fukuda, 1985; Korn et al., 2008;  

Nayak and  Kakati, 1980;  Nayak and 

Neelkantan, 1983; Yagoob, 1976; Chazaro-

Olvera et al., 2013;   گرفتنکد.   قکرار  مکورد شناسکايي

همچنکککين تکککراکم الروي گونکککه اي در مکککاه هکککا و 

 ,Smith)فرمکول  ايستگاههاي مختلکف بکا اسکتفاده از   

جهککت بررسککي اثککر عوامککل  محاسککبه گرديککد. (1977

محيطي بر پراکنش مراحکل الروي از آزمکون ضکريب    

ن استفاده شد. اين روش از جملکه  همبستگي اسپيرم

روشهاي توزيع منحني غير نرمکال در تعيکين ضکريب    

همبستگي بوده که براي مشاهدات ترتيبکي و فاصکله   

 .(Corder and Foreman, 2009)اي مناسب است

 

 نتايج. 3

مرحله از مراحل الروي  3در طول دوره نمونه برداري 

 مشاهده شد.  .Diogenes spگونه 

 مرحله زوآ يک:ت شناسي خصوصيات ريخ

کاراپاس داراي روستروم تيز و بلند است که روسکتروم  

بلنککدتر اسککت. چشککمها بصککورت  7و آنتنککول 7از آنککتن

چسبيده هستند. حاشيه پشتي کاراپاس بصورت گکرد  

الف(. آنتنول بصورت تک شاخه اي است  7است)شکل

دار کوچک نامسکاوي   تار مو 7بلند و  3تار 7که داراي 

بلند و مودار نزديک به انتهکا بکر روي سکاقه     و يک تار

تار  7و  4ت(. آنتن داراي پاي دروني7خود است)شکل

عکدد   1بلند مودار است. فلس آنتني داراي يک خار و 

پ(. تلسون بصورت سکه گوشکه   7تار مودار است)شکل

اسکت.   1+1است. تعداد برآمدگي هاي انتهايي تلسون 

ين برآمکدگي  است. دوم 1اولين برآمدگي به شکل خار

ريز و مودار اسکت. بقيکه برآمکدگي هکا بلنکد و مکودار       

به ترتيکب داراي   4ب(. اولين ماگزيليپد7هستند)شکل

تار بر روي قسمت پايه اي اسکت و پکاي درونکي     7 -7

بند است که ترتيب تارها بکر روي آن   1آن نيز  داراي 

است. پاي خارجي ماگزيليپد داراي  7-7-7-7بصورت 

ث(. دومين ماگزيليپکد  7هايي است)شکلتار بلند انت 4

نيز داراي يک تار بر روي قسمت پايه اي اسکت. پکاي   

بند است که ترتيب تارهکا بکر روي    4داراي  دروني آن

تار  4است. پاي خارجي نيز داراي  7-7-7آن بصورت 

بند و  7داراي  1ج(. ماگزيلول7بلند انتهايي است)شکل

 3خکار و   7راي دا 3تار انتهايي است. انديت کوگزال 7

چ(. 7تار است)شککل  1تار است. انديت پايه اي داراي 

تکار انتهکايي اسکت.     7فاقد بند اسکت و داراي  1ماگزيال

 75انديت کوگزال دو لوبي اسکت ککه لکوب پروگزيمکال    

تکار اسکت.    1داراي  77تار و لکوب حاشکيه اي   3داراي 

 فاقد لوب پشتي است که لوب جلويي 77اسکافوگناتيت

 ح(.7دار است)شکلتار مو 1داراي 
                                                           

1
. Antenna 

2
 Antennule 

4
 Setae  

5
. Endopod 

5
 Spine  

6
. Maxilliped 

7
. Maxillule 

8
. Coxalendite 

9
. Maxilla 

11
. Proximal  

11
. Distal 

6
. Scaphognathite 
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اولين مرحله زوآ گونه خصوصيات ريخت شناسي . 7شکل

Diogenes sp.  

؛ ب( تلسون؛ پ( آنتن؛ ت( آنتنول؛ الرو کامل، نماي جانبيالف( 

ث( اولين ماگزيليپد؛ ج( دومين ماگزيليپد؛ چ( ماگزيلول؛ ح( 

ميليمتر و مقياس بقيه اشکال  1/5ماگزيال )مقياس شکل الف 

 يمتر(ميل 7/5

 Zoea)مرحله زوآ چهارخصوصيات ريخت شناسي 

IV) کاراپاس، روستروم از آنتن و آنتنول بلندتر در؛

گردتر  7است. حاشيه پشتي کاراپاس نسبت به زوآي 

اند. جوانه  شده است. چشمها داراي پايه چشمي شده

الف(.  3اند)شکل هاي پاهاي شناگري شکل گرفته

 3بند اول داراي است،  شده آنتنول بصورت دو بندي

تار مودار بر روي خود و بند دوم در انتهاي خود داراي 

ت(. در 3است)شکل تار کوچک شده 3تار بلند و  4

آنتن نيز اندوپود از اگزوپود بلندتر شده و داراي يک 

تار ريز در انتهاي خود است. فلس آنتني داراي يک 

پ(. تعداد 3تار بر روي خود است)شکل 77خار و 

است و يوروپودها  1+1 لسون بصورتتارهاي ت

ب(. بر روي قسمت پايه اي 3)شکل است شده مشخص

-7اولين ماگزيليپد نيز ترتيب تارها مانند مرحله قبل 

بند است و ترتيب  1است، پاي دروني آن داراي  7

تارها باکمي تفاوت نسبت به مرحله قبل بصورت 

 7است. بر روي حاشيه خارجي بندهاي   4و7،3،7،7

پاي دروني هرکدام يک تار بلند است. در انتهاي  4تا 

Diogenes  تار بلند مودار است 4اگزوپود 

ث(. همچنين دومين ماگزيليپد داراي يک تار 3)شکل

بر روي قسمت پايه اي است. ترتيب تارها بر روي پاي 

دروني با کمي تفاوت نسبت به مرحله قبل بصورت 

 4 و 3است. حاشيه خارجي بندهاي  4و 7،7،7

اندوپود هرکدام داراي يک تار مودار بلند هستند. در 

ج(. 3تار بلند مودار است) 4انتهاي پاي خارجي آن 

سومين ماگزيليپد مشخص شده که داراي پاي دروني 

 چ(. 3دوبندي است )شکل

 

 
خصوصيات ريخت شناسي چهارمين مرحله زوآ گونه  -3شکل

Diogenes sp. .ن؛ پ( آنتن؛ ت( الف( نماي کلي گونه؛ ب( تلسو

آنتنول؛ ث( اولين ماگزيليپد؛ ج( دومين ماگزيليپد؛ چ( سومين 

 7/5ميليمتر و بقيه اشکال  1/5ماگزيليپد)مقياس شکل الف 

 ميليمتر(

 

؛ (Megalop)گالوپم مرحلهشناسي  خصوصيات ريخت

بندي است. پاي داخلي  3آنتنول داراي پايه ي 

تار  1اي بندي است و در انتهاي خود دار 3آنتنول 

بند بوده که  3است.  پاي خارجي آنتنول نيز داراي 

در انتهاي خود سه تار بلند هم اندازه وجود 

بندي است.  3ژ(. آنتن داراي پايه ي 4دارد)شکل

 7بند تشکيل شده که هر بند داراي  3تاژک آنتن از 

تار حاشيه اي و تعداد زيادي تار کوچک 
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وگناتيت با ز(. در ماگزيال قسمت اسکاف4است)شکل

ج(. 4)شکل است شده تارهاي زياد در حاشيه آن پر

بندي است.  1دومين ماگزيليپد داراي پاي دروني 

ترتيب خارها بر روي بند اول پاي دروني بصورت 

تار بلند انتهايي  4است. پاي خارجي داراي  7،7،7

ذ(. سومين ماگزيليپدبه وجود آمده که  4است)شکل

است. بندهاي اول و دوم  بند 4پاي دروني آن داراي 

پاي دروني هر کدام داراي يک خار هستند. پاي 

تار بلند انتهايي و يک خار بر  4خارجي آن نيز داراي 

ر(. اولين پاي راه 4)شکل روي بند اول خود است

راست( به وجود آمده که کليپد  7راست)کليپد 7رونده

چپ بزرگتر از کليپد راست است. ترتيب تارها بر روي 

الف(. اولين پاي  4است)شکل 75،3،1،7ها بصورت بند

راه رونده چپ)کليپد چپ( نيز به وجود آمده که 

 74،4،77،7ترتيب تارها بر روي بندها به صورت 

ب(. دومين پاي راه رونده نيز به وجود 4است)شکل

آمده ترتيب تارها بر روي بندهاي دومين پاي راه 

در  چ(.4)شکل است 3،4،4،4،7،7رونده به صورت 

سومين پاي راه رونده، ترتيب تارها بر روي بندهاي 

 4،4،3،4،7،7دومين پاي راه رونده به صورت 

ح(. همچنين در چهارمين پاي راه رونده، 4است)شکل

ترتيب تارها بر روي بندهاي چهارمين پاي راه رونده 

خ(. در 4)شکل است 4،77،1،7،4،7به صورت 

ر روي بندهاي پنجمين پاي راه رونده، ترتيب تارها ب

 است 4،3،3،1،4پنجمين پاي راه رونده به صورت 

د(. اولين پاي شناگري نيز به وجود آمده که 4)شکل

تار بلند  4تار است و در انتها  3بند پايه اي آن داراي 

ت(. دومين پاي شناگري 4)شکل شود مودار ديده مي

تار  4تار است. در انتها  1نيز داراي بند پايه اي با 

ث(. تلسون داراي 4ودار ديده مي شود)شکلبلند م

 4ساختار ساده اي است و بر روي قسمت پشتي آن 

 ب(. 4دارد)شکل خار وجود

                                                           
1
. Walking leg 

2
. Cheliped 

در بررسي ماهانه تراکم الرو آنوميوراها، بيشترين 

در  Diogenes spميانگين تراکم الروي گونه .

فرد در متر  3/77±4/3ارديبهشت ماه به ميزان 

راکم اين گونه در مکعب و کمترين ميانگين ت

(. قابل ذکر 1اسفندماه صفر محاسبه گرديد )شکل

است که در دوره نمونه برداري تعداد مگالوپها بسيار 

کم مشاهده شدند. بيشترين ميانگين شوري نيز در 

ارديبهشت و خردادماه و کمترين آن در فروردين ماه 

 (.  1)شکل آمد دست به

ورد مطالعه ميانگين دما و شوري در ايستگاه هاي م

در شکل در ماه هاي  نمونه برداري نيز  به ترتيب 

بيشترين ميزان شوري  است. قابل مشاهده 1و  4هاي 

و کمترين آن در  psu 44به ميزان  7در ايستگاه 

به ثبت شده است.  psu 74به ميزان  1ايستگاه 

منظور بررسي ارتباط بين عوامل محيطي شامل 

روها در ماه هاي شوري و دما با فراواني کل ال

برداري از آزمون همبستگي اسپيرمن استفاده  نمونه

شد. نتايج آزمون همبستگي نشان داد که بين فراواني 

الروها  و شوري  ارتباط معني دار مثبت در سطح 

براي ماههاي نمونه برداري و همچنين ايستگاه  11/5

 هاي نمونه برداري وجود دارد. 

 

 
 Diogenesونه )تعداد در مترمربع( ميانگين فراواني گ -1شکل

sp. ( شوري ،ppt و دما )در ماه هاي مختلفگراد(  )سانتي 
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الف( کليپد راست؛ ب( کليپد چپ؛ پ( تلسون و يوروپود؛ ت( . .Diogenes spخصوصيات ريخت شناسي مرحله مگالوپ گونه  -4شکل

ومين پاي راه رونده؛ ح( سومين پاي راه رونده؛ خ( چهارمين پاي راه رونده؛ اولين پاي شناگري؛ ث( دومين پاي شناگري؛ ج( ماگزيال؛ چ( د

 ميليمتر( 7/5د( پنجمين پاي راه رونده؛ ذ( دومين ماگزيليپد؛ ر( سومين ماگزيليپد؛ ز( آنتن؛ ژ( آنتنول )مقياس تمامي اشکال 

 

 و نتيجه گيريبحث . 4

 473جنس و  Diogenidae 75تا کنون از خانواده 

 ,.McLaughlin et al)شناسايي شده استگونه 

خانواده وجود اين مشخصه مهم الروهاي  .(2010

حاشيه پشتي کاراپاس که به حالت گرد در آمده و 

 .(Shanks, 2001)است عدم وجود خار درکاراپاس 

 Nayak)روستروم کمي بلندتر از آنتن و آنتنول است

and Kakati, 1980). ن ويژگيهاي اولين مرحله زوآ اي

عبارت است از: وجود يک شکاف در قسمت  گونه

پاهاي شناگري هنوز شکل مياني تلسون، جوانه 

دومين  پاي درونيحاشيه داخلي  نگرفته است و

 Shanks, 2001; Korn et)است تارماگزيليپد فاقد 

al., 2008) با صفات ريخت شناسي اين صفات  که

   .Diogenes spاز اولين مرحله الرويبدست آمده 

خواني  کامالً هم( 7موجود در مصب بهمنشير )شکل 

تحقيق حاضر در  همچنين نتايج حاصل ازدارد. 

شکل  ) .Diogenes spمرحله زوآي گونه ي چهارمين 

ظاهر  يوروپودهادر اطراف تلسون که  داد نشان(  3

شده اند. قابل ذکر است که مطابق تحقيق آقاي 

Korn  ويژگي مهمترين   7553و همکاران در سال

چهارمين مرحله زوآ اين گونه حضور جوانه يوروپودها 

 با نتايج اين بررسي همخواني دارد.که باشد  مي

Shanks  با مطالعه مرحله مگالوپ  7557در سال

Diogenes sp.  ًدريافت که اين مرحله الروي کامال

اولين پاي سينه اي داراي  وشبيه خرچنگ بالغ است 

يکي از کليپدها بزرگتر از  که ( شده اندالچنگ)کليپد 

پاي سينه سومين و چهارمين  همچنين ،ديگري است

پنجمين جفت پاي سينه اي اما توسعه يافته  اي

 آنتن داراي تعداد زياري از تاژک و تارو  کاهش يافته

با ويژگي هاي  . ويژگي هاي ذکر شده است پردار

موجود در مصب  .Diogenes spريخت شناسي 

. قابل ذکر کامالً مطابقت دارد( 4) شکل  بهمنشير

 پردارتاربا يک رديف از هاي فراوان  تاژک وجوداست 

شناسي آنتن در مرحله  عملکرد ريخت در مي تواند  

به تغذيه معلق خواري ي بسيار موثر بوده و پست الرو

در  .(BaBa and Fukuda, 1985)کمک شاياني نمايد

گالوپ و م 4، زواي7تحقيق حاضر مراحل الروي زواي

از مصب بهمنشير براي اولين   .Diogenes spازگونه 

بار از خليج فارس تشخيص داده شد اما در خليج 

باشد،  کويت که بسيار نزديک به مصب بهمنشير مي

گزارش  Diogenes sp.جنس   3فقط مرحله زوآي 

 . (Al-Yamani et al., 2011)است شده
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 خرچنککککگبيشککککترين ميککککانگين تککککراکم الروي  

.Diogenessp  3/77±4/3در ارديبهشت ماه به ميزان 

فرد در متر مکعب و کمترين ميانگين تراکم اين گونکه  

(. در توجيکه  1گرديد )شکل در اسفندماه صفر محاسبه

افزايش فراواني الروهاي آنوميوراها در ارديبهشت مکاه  

کرد که  با توجه بکه نتکايج    به اين نکته مي توان اشاره

( در 7551همکککاران )  و Madhuبککه دسککت آمککده از 

نواحي استوايي به طور معمول با افزايش شدت تکابش  

نور خورشکيد در فصکول گکرم، ميکزان فتوسکنتز و بکه       

رود که مي  دنبال آن توليدات فيتوپالنکتون ها باال مي

تواند منجر به افزايش تنوع و تراکم موجکودات صکافي   

خرچنگها گکردد. همچنکين    خوار ازجمله الرو اين نوع

تحقيقات مشابه ديگر نيز زئوپالنکتونهکاي کوچکک   در 

به خصوص پاروپايان را به عنوان غذاي اصلي الروهاي 

 Crain and)خرچنکگ آنوميککورا معرفککي نمککوده انککد 

McLaughlin, 2000).  لذا ماده هاي تخم گذار زماني

الروهاي خود را آزاد مي کنند که غذاي مورد استفاده 

ي يافت شودکه در اکثکر  الروها نيز به وفوردر محيط آب

منککاطق گرمسککيري و نيمککه گرمسککيري اوج توليککد    

خرچنگها در ماه هاي گرم سال وقتي که منابع غذايي 

 ,.Ashton et al)باشکد  پالنکتکوني بيشکتر اسکت مکي    

 ي در افکزايش الرو هاين امر مي تواند توجي ه( ک2003

 ارديبهشککت مککاه باشککد. در Diogenes sp.خرچنککگ 

مرحله مگالوپ در نمونه هکاي   درتوجيه کاهش شديد

پالنکتونيک بايد به اين نکته اشاره نمکود ککه در ايکن    

مرحله عالوه بر فاکتورهاي شکار، کمبود منابع غکذايي  

و استرسهاي محيطکي خصوصکاً وجکود شککارچي ککه      

باعث کاهش تعداد الروها از مراحل ابتدايي الروي بکه  

انند مراحل انتهايي الروي مي شود، فاکتور ديگري هم

يافتن بستر مناسب براي نشست مگالوپهکا نيکز باعکث    

کاهش شديد فراوانکي ايکن مرحلکه نسکبت بکه سکاير       

نتيجه حاصکل از همبسکتگي نشکان     .مراحل مي گردد

که شوري فکاکتور مکوثري بکر ميکزان تکراکم الرو      داد 

Diogenes sp.   مثبکت معنکي داري   ارتبکاط  است ککه

هکاي مختلکف   بين آنها در ايستگاه هاي مختلف و ماه 

در تحقيق حاضر در ايستگاه هايي ککه   گرديد. مشاهده

 3و 7, 7يعنککي ايسککتگاههاي  شککوري بککااليي دارنککد 

ککه   ه اسکت مشاهده شداين گونه  بيشترين تراکم الرو

نشان دهنده تمايل اين الروهکا بکه شکوري هکاي بکاال      

و همکککاران  Madhuدر مطالعککات (.1)شکککل اسککت

ثر بکر فراوانکي الرو   ( نيز مهمترين فکاکتور مکو  7551)

 نتيجه گيري نهکايي سخت پوستان را شوري دانستند. 

اين تحقيق نشان داد که مراحل الروي متعدد گونه ي 

در مصب رودخانکه ي بهمکن    .Diogenes spخرچنگ 

داشته که مي توان اين مصب را بکه عنکوان    شير وجود

ايکن   تکثير و پرورش به جهت مکاني مناسبي پتانسيل

 مود.ن گونه معرفي
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Abstract  

Taxonomic studies on the Anomura larvae of the Persian Gulf are relatively few. This 

research has been done on larval stage of Diogenes sp. (Anomura: Diogenidae)on coastal 

waters of Bahmanshir River. Anomura is a group of decapod crustaceans, including hermit 

crabsthat are cosmopolitan and could be found from coastal waters to 5000 m in depth. The 

larval stages differ among families of Anomura. Anomura larvalsamples collected by 

plankton net (mesh size of 300 µm) from seven stations in February 2011 to October 2012. 

Planktonic larval were sampled from the Bahmanshir River in north of the Persian Gulf. The 

larval stages illustrated and described in detail for Diogenes sp. Finally Diogenes sp. were 

identified and their schematic figures were made using Camera Lucida. Maximum value of 

the average abundance of larvae (12.3±3.4 ind.m
3
) was recorded in May. Also positive 

relationship betweensalinity with frequency of Diogenes sp. were found significantly using 

spearman correlation coefficients (P< 0.05). 
 
Keywords: Anomura, Diogenes sp., larva, Zooplankton, Bahmanshir estuary, Persian Gulf 
 

 

Fig 1. Location of the study area 

Fig 2. Morphology of first zoea of Diogenes sp. 

Fig 3. Morphology of fourth zoea of Diogenes sp. 

Fig 4. Morphology of megalopae  of Diogenes sp. 

Figure 5. Average abundance of Diogenes sp. , Salinity and temperature in different months 
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