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 :Ocypodidae(Decapodaبر خرچىگ َاي خاوًادٌ  ماوسًنتاثير پذيذٌ شىاسايي گًوٍ اي ي بررسي 

Brachyuraدر مىاطق جزر ي مذي درياي عمان، استان َرمزگان ) 

 

 *1ي وسريه سخايي 3، تًرج يلي وسب1، احمذ سًاري1ايليا اعتمادي ديلمي

 

  خشٗـ٢ش ُشٟٝ صيؼت ؿٜاػي دسيا، داٛـٌذٟ ػٕٔٞ دسيايي، داٛـِاٟ ػٕٔٞ ٝ كٜٞٙ دسيايي. 1

 ايشاٙ يؿيالتػٕٔٞ . ٗٞػؼ٠ تحويوات 2

 

 چکيذٌ

تا تٞخ٠ ت٠ ً٘ثٞد اكالػات دس خلٞف تشًية ٠ُٛٞ ١اي خشچَٜ دس دسياي ػ٘اٙ ٝ ١٘چٜيٚ تاثيش پذيذٟ ١اي 

اهذإ ت٠  1389خٞي ٛظيش ٗاٛؼٞٙ تاتؼتا٠ٛ تش اًٞٓٞطي ايٚ ٠ُٛٞ ١ا، دس ايٚ ٌٗآؼ٠، ًي ػ٠ كلْ ٗاٛؼٞٛي ػاّ 

 Uca iranicaؿذ ٠ً ٠ُٛٞ ١اي Ocypodidae اص خاٛٞادٟ Uca  ٝOcypodeسػي اًٞٓٞطي دٝ خٜغ ؿٜاػايي ٝ تش

(Pretzmann, 1971)   ٝ Uca sindensis (Alcock, 1900)  اص ٌٜٗو٠ خاػي ٝ خٞس خالكي ٝ ٠ُٛٞOcypode 

rotundata (Miers, 1882) ي ؿذٛذ. ٛتايح دس ػ٠ ٌٜٗو٠ خاػي، خٞس خالكي ٝ ػاحْ ٝٛي دس دسياي ػ٘اٙ ؿٜاػاي

ت٠ دػت آٗذٟ دس خلٞف ؿٜاػايي ٠ُٛٞ اي، تٞاٛؼت تا حذ تؼياس صيادي ياكت٠ ١اي پيـيٚ سا تلحيح ٛ٘ايذ. 

١٘چٜيٚ دس تشسػي اًٞٓٞطي ايٚ خشچَٜ ١ا تا تٞخ٠ ت٠ ٝخٞد پذيذٟ ي اهٔي٘ي ٗاٛؼٞٙ، ٗـخق ؿذ ٠ً حوٞس ٠ُٛٞ 

كلّٞ ٗاٛؼٞٛي ٗي تاؿذ. تيـتشيٚ تشاًٖ ٛؼثي ٠ُٛٞ ١ا دسٌٜٗو٠ ٌٗآؼ٠ حاهش تحت تاثيش تـييشات ؿشايي خٞي 

كشد دس  38/6كشد دس ٗتشٗشتغ( دس كلْ پيؾ ٗاٛؼٞٙ )اسديث٢ـت ٗاٟ( ٝ ً٘تشيٚ ٗيضاٙ آٙ ) ١33/9اي ٗٞسد تشسػي )

ٗؼٌٞف ت٠ ػٞاحْ  Ucaٗتشٗشتغ( دس كلْ ٗاٛؼٞٙ )ؿ٢شيٞس ٗاٟ( ٗـا١ذٟ ؿذ. ١٘چٜيٚ پشاًٜؾ ٠ُٛٞ ١اي خٜغ 

ػالٟٝ تش ايٚ  Ocypodeخاػي ٝ خٞس خالكي تا حوٞس تيـتش دس خٞس خالكي ٝ پشاًٜؾ خٜغ ُٔي ٝ خٞسي تٜذس 

 ٗاػ٠ اي ػاحْ ٝٛي، ٗـا١ذٟ ؿذ.-دٝ ٌٜٗو٠ دس ػاحْ ٝٛي، تا حوٞس تيـتش دس ػٞاحْ ؿٜي

 

 ، ٗاٛؼٞٙ، اًٞٓٞطي، ؿٜاػايي، دسياي ػ٘اOcypodidaeٙخشچَٜ،  ياژگان کليذي:
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 . مقذم1ٍ

ٙ ت٢ٜا دسياي آصاد ايشاٙ اػت ٠ً اص دسياي ػ٘ا

ٓحاٍ ًـتيشاٛي، ٛظاٗي، ؿيالتي ٝ تحويواتي ا١٘يت 

 903تؼياس صيادي داسد. ايٚ دسيا تا ٗؼاحتي دس حذٝد 

١ضاس ًئٞٗتش ٗشتغ توشيثاً ٛي٘ي اص آب ١اي خٜٞتي 

ًـٞسٗاٙ سا ت٠ خٞد اختلاف دادٟ اػت )اكـاس 

ٝيظُي  (. ايٚ دسيا دس ٌٜٗو٠ اي تا1376ػيؼتاٛي، 

آب ٝ ١ٞاي ُشٕ ٝ تحت اػتٞايي هشاس ُشكت٠ اػت 

(Nybakken and Bertness, 1988.) 

اص ٝيظُي ١اي ٜٗحلش ت٠ كشد ايٚ دسيا ٝخٞد 

چشخ٠ ١اي ٗاٛؼٞٛي ٗي تاؿذ ٠ً ػثة ايداد تاد١اي 

ٗٞػ٘ي ٗاٛؼٞٛي ًٞتاٟ دس كلْ تاتؼتاٙ ٝ هٞي دس 

(. پذيذٟ Reynolds, 1993كلْ صٗؼتاٙ ٗي ؿٞد )

ٞٙ اص ػٞاْٗ تاثيشُزاس تش ؿشايي اهٔي٘ي دسياي ٗاٛؼ

ػ٘اٙ ٗي تاؿذ ٠ً ٗي تٞاٛذ تا تشٝص ًٞكاٙ ١اي 

ٗٞػ٘ي ٝ ت٠ تثغ آٙ ٝهٞع ػيالب ١اي كلٔي، تاػث 

 Visvanathan etتـييش دس ػاختاس تؼتش ؿٞد )

al.,2003.)Schils and Wilson  (2006 تياٙ داؿتٜذ )

ٞاٛذ ػثة ٠ً هذست ايٚ پذيذٟ ت٠ حذي اػت ٠ً ٗي ت

 ايداد كلّٞ ٗاٛؼٞٛي دس ايٚ ٌٜٗو٠ ؿٞد.

اص ٢ٗ٘تشيٚ خاٛٞساٙ ػاًٚ دس ٌٜٗو٠ ي دسيايي ٝ 

ػاحٔي دسياي ػ٘اٙ ٗي تٞاٙ ت٠ خشچَٜ ١ا اؿاسٟ 

ًشد. هذست تحْ٘ ٛؼثتاً تاالي ايٚ ٗٞخٞدات ٝ تٌاتن 

پزيشي تا اًٞػيؼتٖ ١اي ٗختٔق، ١٘چٜيٚ ٝخٞد 

دػتشع تـش،  ٜٗاتغ ؿزايي ٝ ػٌٞٛت ُاٟ ١اي دٝس اص

تاػث ؿذٟ تا ايٚ ٗٞخٞدات اص ػاًٜاٙ اكٔي ايٚ 

ٌٜٗو٠ تاؿٜذ. ؿشايي حاد صيؼت ٗحيٌي اص خ٠ٔ٘ دٗا 

ٝ ؿٞسي تاال ٝ هشاس ُشكتٚ دس ٌٜٗو٠ ي تحت اػتٞايي 

تش ايٚ ٌٜٗو٠ حاًٖ تٞدٟ ٝٓي ػٔي سؿٖ ايٚ، تٜٞع 

صيؼتِاٟ ١ا تاػث ؿذٟ تا تٜٞع ٠ُٛٞ اي تااليي سا ٛيض 

 ,.Sheppard et alؿا١ذ تاؿيٖ ) دس ايٚ ٌٜٗو٠

2010.) 

اؿٔة دس  Ocypodidaeخشچَٜ ١اي خاٛٞادٟ ي

ػٞاحْ ؿٜي تا تؼتش ٛشٕ ٜٗاًن تحت حاسٟ اي ٝ 

(. Turkay et al.,1996حاسٟ اي سا ديذٟ ٗي ؿٞٛذ )

ايٚ ٠ُٛٞ ١ا تا ايداد ٛوة دس تؼتش١ا ال٠ٛ ػاصي ًشدٟ 

ٝ دٝسٟ ١اي خضس ٝ ٗذي ٝ ١٘چٜيٚ پذيذٟ ١اي 

ي٘ي اص خ٠ٔ٘ تشٝص ًٞكاٙ ١اي حاسٟ اي ٝ ٝصؽ اهٔ

تاد١اي ٗاٛؼٞٛي ٗي تٞاٛذ تاثيش ٝاهحي تش سٝي صيؼت 

 ,Roza and Bronzeآٙ ١ا داؿت٠ تاؿذ )

 231خٜغ ٝ  19داساي Ocypodidae خاٛٞادٟ(.2008

١ا دس  . ايٚ خشچَٜ(Ng et al., 2008)٠ُٛٞ ٗي تاؿذ 

يٌي اص ٛٞاحي تاال ٝ ٗياٙ خضس ٝ ٗذي ٝخٞد داسٛذ ٝ 

 ,Apelتاؿٜذ ) ١ا ٗي ١اي خشچَٜ تشيٚ خاٛٞادٟ ٗتٜٞع

2001.) 

 Stephensen (1945 ٚتؼذاد ١ـت ٠ُٛٞ اص اي ، )

 Apelخاٛٞادٟ سا اص خٔيح كاسع ُضاسؽ ًشد. اٗا 

٠ُٛٞ ٝ صيش ٠ُٛٞ استوا داد.  23( ايٚ تؼذاد سا ت٠ 2001)

ايٚ دس حآي اػت ٠ً تا تاصِٛشي ١اي اٛدإ ُشكت٠ دس 

ٛٞٗي خشچَٜ ١اي ُشد ٝ ١٘چٜيٚ اٛدإ تاًؼٞ

تحويوات دهين تا اػتلادٟ اص سٝؽ ١اي ٛٞيٚ 

ؿٜاػايي، چٜذيٚ خاٛٞادٟ، صيشخاٛٞادٟ، خٜغ ٝ ٠ُٛٞ 

ي خذيذ ٛيض ت٠ ٠ُٛٞ ١اي هثٔي اهاك٠ ؿذٟ اػت 

(Turkay et al.,1996; Ng et al., 2008; Naderloo 

et al., 2010; Naderloo et al., 2011ٞٛادٟ (. ايٚ خا

 ١Ocypodinaeٖ اًٜٞٙ ت٢ٜا داساي دٝ صيش خاٛٞادٟ 

(Rafinesque, 1815)  ٝUcinae (Dana, 1851)  ٝتا د

 ,Ocypode (Weber, 1795)  ٝUca (Leachخٜغ 

 (.De Grave et al., 2009ٗي تاؿذ ) (1814

دس ايٚ ٌٗآؼ٠، ٠ُٛٞ ١اي ايٚ خاٛٞادٟ دس ػٞاحْ 

( اص ٓحاٍ خضس ٝ ٗذي دسياي ػ٘اٙ )اػتاٙ ١شٗضُاٙ

تاًؼٞٛٞٗي ٝ تاثيش پذيذٟ ي اهٔي٘ي ٗاٛؼٞٙ تش 

 اًٞٓٞطي آٙ ١ا ٗٞسد تشسػي هشاس ُشكت٠ اػت.

 

 . مًاد ي ريش َا2

ت٠ ٜٗظٞس تشسػي اًٞٓٞطيي خشچَٜ ١اي خاٛٞادٟ 

، تا تٞخ٠ ت٠ ٝخٞد پذيذٟ ي ٗاٛؼٞٙ، Ocypodidaeي

٠ٛٞ٘ٛ تشداسي تش اػاع خذّٝ خضس ٝ ٗذي ٗا١ا٠ٛ 

اٙ ١يذسُٝشاكي ايشاٙ ًي ػ٠ كلْ ٗؼتخشج اص ػاصٗ

ٗاٛؼٞٛي، ؿاْٗ پيؾ ٗاٛؼٞٙ )اسديث٢ـت ٗاٟ(، 
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ٗاٛؼٞٙ )٢ٗشٗاٟ( ٝ پغ ٗاٛؼٞٙ )اػلٜذ ٗاٟ( ػاّ 

، تا ٓحاٍ پٜح ٌٜٗو٠ ي ٌٗآؼاتي ت٠ تشتية اص 1389

ؿشب ت٠ ؿشم: ػاحْ ٛخْ ٛاخذا دس تٜذس ػثاع، تٜذس 

ػيشيي، تٜذس خاػي، خٞس خالكي ٝ ػاحْ سٝػتاي 

دإ پزيشكت. ٗختلات خـشاكيايي ٝ تلٞيش ٝٛي اٛ

 1ٝ ؿٌْ  1ٜٗاًن ٌٗآؼاتي خضسٝ ٗذي دس خذّٝ 

 اسائ٠ ؿذٟ اػت.

 

 . ٗختلات خـشاكيايي ٜٗاًن ٌٗآؼاتي1خذّٝ 

 ٗختلات ػاختاس تؼتش ٛإ ايؼتِاٟ ؿ٘اسٟ

III ُٔي ؿٜي ١٘شاٟ تا خٞسدٟ ١اي كذف تٜذس خاػي 
lat: 25º41ʹ 

lon: 57º46ʹ 

IV ُٔي تا پٞؿؾ ٗاِٛشٝ خٞس خالكي 
lat: 25º31ʹ 

lon: 58º17ʹ 

V ٗاػ٠ اي ػاحْ سٝػتاي ٝٛي 
lat: 25º21ʹ 

lon: 58º58ʹ 

 

 

 ٗٞسد ٌٗآؼ٠. ٗٞهؼيت خـشاكيايي ٜٗاًن 1ؿٌْ 

 

دس ٠ٛٞ٘ٛ تشداسي اص خشچَٜ ١ا، ٗختلات ٌٜٗو٠، 

خلٞكيات كيضيٌي ٗحيي اص هثيْ دٗا ٝ دا٠ٛ تٜذي 

ٌٗآؼاتي ت٠ ػ٠  تؼتش ثثت ٗي ؿذ. ١ش ٌٜٗو٠ ي

ايؼتِاٟ تاال، ٗياٙ ٝ پاييٚ خضس ٝ ٗذي توؼيٖ ؿذٟ ٝ 

دس ١ش ايؼتِاٟ اتتذا ت٠ ًٞس تلادكي ًٞادسات يي دس 

يي ٗتش ٗشتغ سا تا ػ٠ تاس تٌشاس اٛذاخت٠ ٝ ػپغ اهذإ 

ت٠ ٠ٛٞ٘ٛ ُيشي ٝ ؿ٘اسؽ حلشات ٝ ال٠ٛ ١اي ٗشتٞى 

ت٠ خشچَٜ ١ا ٗي ؿذ.يٌي اص خلٞكيات اكٔي 

ٜٗاًن ُٔي، ؿٜي ٝ ٗاػ٠ اي ٛوة صدٙ  خشچَٜ ١اي

اػت. تشاي ٠ٛٞ٘ٛ ُيشي اص ايٚ ٠ُٛٞ ١ا ُا١اً تا ايداد 

ػاٛتي ٗتش، ٠ٛٞ٘ٛ ١اي  100آي  50حلشاتي ت٠ ػ٘ن 

 خشچَٜ كيذ ؿذٛذ. 

خ٢ت سػايت اكّٞ اخالم صيؼت ٗحيٌي دس تي 

خاٙ ًشدٙ خاٛٞساٙ، ٠ٛٞ٘ٛ ١اي صٛذٟ، تشاي تي خاٙ 

ي دسب تؼت٠ ٗحتٞي آب ؿذٙ تا اٛتواّ ت٠ هًٞي ١ا

خٞؿيذٟ ي خٜي ؿذٟ، آٗادٟ ٗشاحْ تؼذي ٗي 
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ؿذٛذ. دس ايٚ سٝؽ، چٞٙ آب خٞؿيذٟ اًؼيظٙ خٞد 

سا تا حذ صيادي اص دػت دادٟ ٝ دسب هًٞي حاٝي 

خشچَٜ ٛيض تؼت٠ اػت، تثادالت ١ٞايي ت٠ پاييٚ 

تشيٚ حذ ٌٗ٘ٚ سػيذٟ ٝ خشچَٜ ظشف چٜذ ثاٛي٠ 

(. ٠ٛٞ٘ٛ ١1385ت، تي خاٙ ٗي ؿٞد )ٗالخؼلشي ٝ كش

% كيٌغ ٝ تشاي ١4اي تي خاٙ ؿذٟ دس كشٗآيٚ 

اٛتواّ ت٠ آصٗايـِاٟ داٛـِاٟ ػٕٔٞ ٝ كٜٞٙ دسيايي 

خشٗـ٢ش آٗادٟ ٗي ؿذٛذ. تشاي ٢ِٛذاسي ًٞالٛي ٗذت 

 % اٛتواّ دادٟ ؿذٛذ. ٠ٛٞ٘ٛ70 ١ا ت٠ آٌْ 

دس آصٗايـِاٟ اص ٠ٛٞ٘ٛ ١ا ت٠ ٝػي٠ٔ ي دٝستيٚ 

( ػٌغ SAMSUNG ES70ػٌاػي ديديتاّ ٗذّ )

ُشكت٠ ؿذ. هٜ٘اً تشاي تشسػي ١اي تاًؼٞٛٞٗيي، اص 

ٞج ٗد٢ض ٠ٛٞ٘ٛ ١اي ١ذف ًشاحي خإ ٝ تا اػتلادٟ ٓ

 DINOٛشٕ اكضاس ٝ DINO LITEت٠ ٜٓض چـ٘ي 

CAPTURE  ٝCamera Lucida  ًشح ١اي ؿ٘اتيي

ت٢ي٠ ؿذ.اص آٛدا ٠ً تاًٜٞٙ ١يچ ٠ُٛٞ ًٔيذ ؿٜاػايي 

ٙ ٝخٞد ٛذاسد، ػؼي تشاي خشچَٜ ١اي دسياي ػ٘ا

ؿذ تا تا اػتلادٟ اص ًٔيذ١اي ؿٜاػايي ٜٗاًن ٛضديي، 

آسإ )ؿشتي -ٗثْ ١٘چٞٙ خٔيح كاسع، ٌٜٗو٠ ي ١ٜذ

ٝ ٗشًضي(، دسياي ػشب ٝ ػايش ٜٗاًوي ٠ً اص ٓحاٍ 

تٜٞع ٠ُٛٞ اي اؿتشاًاتي سا تا ٌٜٗو٠ ي ٌٗآؼاتي 

پظ١ٝؾ حاهش سا داؿتٜذ، اهذإ ت٠ ؿٜاػايي ُشدد ٠ً 

 Ngآسإ )-٠ٔ٘ ٗي تٞاٙ ت٠ ًٔيذ ؿٜاػايي ١ٜذاص آٙ خ

et al., 2008) ، ًٞٔيذ ؿٜاػايي ػاصٗاٙ كائ

(Carpenter and Neim, 1998 ًٔيذ١اي ؿٜاػايي ،)

 ;Stephensen, 1945; Apel, 2001خٔيح كاسع )

Naderloo and Sari, 2007 ًٔيذ ؿٜاػايي تائٜذ ٝ )

(Serene and Soh, 1966.اؿاسٟ داؿت ) 

ايي ١ا ٛيض تا دپاست٘اٙ ػخت پٞػت كحت ؿٜاػ

داٛـِاٟ  Senkenbergؿٜاػي داٛـٌذٟ ٝ ٗٞصٟ ي 

كشاٌٛلٞست ٗٞسد تحث ٝ تشسػي هشاس ُشكتٜذ. دا٠ٛ 

( تا 1965) Buchannanتٜذي سػٞتات اص ًشين سٝؽ 

ػثٞس اص ١لت آي اٛدإ ؿذ. آٛآيض١اي آٗاسي اص ًشين 

 SPSS Ver. 16.0  ٝExcel Ver. 2007ٛشٕ اكضاس١اي 

 كٞست پزيشكت.

 . وتايج3

 Ocypodidae Rafinesque, 1815خاوًادٌ ي

ًاسپاع توشيثاً ٗشتؼي ٝ ُا١اً ٗؼتٌئي يا رٝصٛو٠ 

اي تا تخٖ ٗشؿي تٞدٟ اػت. ػٌح پـتي توشيثاً 

ٗحذب تٞدٟ ٗؼ٘ٞالً كاف ٝ داساي كشٝسكتِي ١ايي 

تٞدٟ اػت. پيـاٛي تاسيي ٝ ٛاحي٠ ي چـ٘ي ٛؼثتاً 

ؿذ. چـٖ ١ا سٝي پاي٠ ي چـ٘ي پ٢ٚ ٝ ًٞيْ ديذٟ 

٠ً تٜٔذ تش اص ًّٞ ٛاحي٠ ي چـ٘ي ١ؼتٜذ، هشاس 

ُشكت٠ ٝ دس تشخي ٠ُٛٞ ١ا هشٛي٠ داساي يي اٗتذاد اتشٝ 

خاٛثي ٝ پـتي ٗؼ٘ٞالً -ٗاٜٛذ تٞد. حاؿي٠ ١اي خٔٞيي

ت٠ ًٞس ٝاهحي ت٠ ١ٖ چؼثيذٟ ٝ توشيثاً داساي ١ٖ 

پٞؿاٛي تٞدٛذ. كواي ٓٞصي ؿٌٔي دس تيٚ ػٞٗيٚ 

پا١اي آسٝاسٟ اي ديذٟ ٛـذ. داًتئٞع پا١اي حشًتي 

داساي تؼذاد صيادي ٗٞيچ٠ ١اي ًٞتاٟ ٝ ػيخي ٗاٜٛذ 

تٞدٟ، ؿٌٖ دس ٛش ١ا هٌؼاتي هاتْ حشًت ٝ ٗـخق 

داؿت٠ ٝ تٔؼٞٙ ًٞچي ٝ ٗثٔثي ؿٌْ ديذٟ ؿذ. 

ُٞٛٞپٞد١ا تٜٔذ ٝ ًـيذٟ ٝ دس ٛاحي٠ ي ساػي داساي 

پاي٠ ي  اٛحٜاي ٗـخلي ت٠ ػ٘ت تيشٝٙ تٞدٛذ.

 ُٞٛٞپٞد١ا تٞػي ٗٞيچ٠ ١اي سيضي پٞؿيذٟ ؿذٟ تٞد.

 Ocypode rotundata Miers, 1882گًوٍ ي

 (2)ؿٌْ

٠ُٛٞ ١اي ٛؼثتاً تضسُي  مشخصات:

١ؼتٜذ.ًاسپاع ٗشتؼي ٝ حديٖ تٞدٟ ٝ ػٌح تااليي 

آٙ تٞػي دا٠ٛ ١اي توشيثاً ١ٖ اٛذاصٟ ٝ يٌذػت 

ي ُشاٛٞٓي، پٞؿيذٟ ؿذٟ ٝ ػٌحي صتشي سا ت٠ آٙ ٗ

د١ذ. تؼذادي ؿياس ٗـخق ٝ ٝاهح تش سٝي ػٌح 

ًاساپاع ديذٟ ؿذ. دٝ ؿياس ًٖ ػ٘ن ٝ خليق دس 

تاالي ١ش ًذإ اص ٓث٠ ١اي تااليي ٛاحي٠ ي چـ٘ي 

هاتْ ٗـا١ذٟ تٞدٟ ٠ً ت٠ ػ٘ت ٛاحي٠ ي ٗشًضي 

 metagastricًاساپاع ًـيذٟ ؿذٟ اٛذ. دس ٛاحي٠ ي 

ًشد. ؿٌْ سا ت٠ خٞتي ٗـا١ذٟ  Hٗي تٞاٙ يي ؿياس 

ٓث٠ ١اي ًاساپاع ً٘ي ت٠ تاال تشُـت٠ ٝ تاهچ٠ اي 

 ؿٌْ هاتْ تـخيق اػت.
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 (1390(؛ ٗوياع يي ػاٛتي٘تش) اػت٘ادي دئ٘ي ، B(، ٠ٛٞ٘ٛ ي ٛاتآؾ )A، ٠ٛٞ٘ٛ تآؾ )Ocypode rotundata. ٠ُٛٞ 2ؿٌْ 

 

ٓث٠ ي داخٔي داساي اٛذاٗي اػت ٠ً ت٠ آٙ اٛذإ 

د. ٓث٠ ي تٞٓيذ تٞٓيذ ًٜٜذٟ ي كذا ُلت٠ ٗي ؿٞ

ًٜٜذٟ ي كذا ٗوشع تٞدٟ ٝ سٝي ػٌح داخٔي پآٖ 

ًٔيپذ تضسٍ هاتْ ٗـا١ذٟ تٞدٟ ٝ حذٝد دٟ آي پاٛضدٟ 

خي ًٞچي ٝ ٛضديي ت٠ يٌذيِش سٝي آٙ ديذٟ ؿذ 

(. تؼذاد خٌٞى تٞٓيذ ًٜٜذٟ ي كذا دس 3)ؿٌْ 

ت٠  O. rotundata  ٝO. saratanتلٌيي ٠ُٛٞ ١اي 

ٌٞى دس ٠ُٛٞ ي دٕٝ ت٠ ًاس ٗي آيذ. تؼذاد ايٚ خ

ػذد ٗي سػذ. اِٛـت ٗتحشى اٛذًي ت٠  75حذٝد 

ػ٘ت پاييٚ خٖ ؿذٟ ٝ اص ٛظش اٛذاصٟ تا پٌٞٓغ تشاتش 

ٗي ًٜذ. ػٌح تااليي اِٛـت ٗتحشى تٞػي تٞتشًّٞ 

١ايي پٞؿيذٟ ؿذٟ تٞد. ًٔيپذ ًٞچٌتش داساي اِٛـت 

١ايي تٞدٟ ٠ً ١ش دٝ اٛت٢اي آٙ ١ا دايشٟ اي ٝ ؿيش تيض 

اػت. اِٛـت ٗتحشى ٝ پٌٞٓغ دس ًٔيپذ تٞدٟ 

 ًٞچي، تاسيي ٝ ًـيذٟ ؿذٟ تٞدٛذ.

 

 (1390، ٗوياع يي ػاٛتي٘تش) اػت٘ادي دئ٘ي ، Ocypode rotundata. داًتئٞع ٝ اٛذإ تٞٓيذ ًٜٜذٟ كذا دس ٠ُٛٞ 3ؿٌْ 

 ,Uca (Austruca) iranica Pretzmannگًوٍ ي

 (4)ؿٌْ  1971

-ي خٔٞيي پيـاٛي ػشين، حاؿي٠ مشخصات:

خاٛثي ًاساپاع ت٠ ًٞس هؼيلي ً٘اٛي ؿٌْ تٞدٟ ٝ 

توشيثاً كاف ديذٟ ؿذ. چِٜي تضسٍ دس ٛش١ا كاهذ 

ؿياس چؼثيذٟ ت٠ ٓث٠ ي پاييٜي تٞد، اٗا كشٝسكتِي ًٖ 

ػ٘وي ٛضديي پاي٠ ي اِٛـت ثاتت ٝخٞد داؿت. 

خاٛثي ًاساپاع ت٠ ًٞس ظشيلي -حاؿي٠ ي تٌٜي

ػت ٝ تشآٗذُي ١اي ١ِ٘شا ؿذٟ ٝ توشيثاً كاف تٞدٟ ا

-ٗـخلي تش سٝي آٙ ديذٟ ؿذ. حاؿي٠ ي پـتي

خاٛثي تشآٗذٟ ؿذٟ ٝ ت٠ حآت خ٘يذٟ ت٠ ػ٘ت ٛاحي٠ 

 ي پـتي ًـيذٟ ؿذٟ تٞد.
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 (1390) اػت٘ادي دئ٘ي ، Uca (Austruca) iranica. ٠ُٛٞ 4ؿٌْ 

دٝ سديق ُشاّٛٞ دس پاييٚ ٝ تاالي پٌٞٓغ تش سٝي 

(. 5تـخيق تٞد )ؿٌْ داًتئي ًٔيپذ تضسُتش هاتْ 

حاؿي٠ ي پاييٜي ُشا٠ٓٞٛ تٞدٟ ٝ ٓث٠ ي پاييٜي ٛيض تا 

ظشاكت داساي ُشاّٛٞ ١اي ًٞچٌتش تٞد. حاؿي٠ ي 

داخٔي داساي ٗٞيچ٠ ١اي ًٞتاٟ ٝ ٗتشاً٘ي سٝي ػٌح 

داخٔي تٞدٟ اػت. ػٌح داخٔي داساي ٓث٠ ي تٞتش٠ًٓٞ، 

اص  distalٗـخق ٝ تٜٔذي تٞدٟ ٠ً تا حشًت ت٠ ػ٘ت 

صٟ آٙ ًاػت٠ ٗيـذ. ٓث٠ ي داخٔي پاي٠ ي اٛذا

داًتئٞع داساي ُشاّٛٞ ١اي تٜٔذ ٝ تضسُي تٞدٟ اػت. 

Chela  ًٞچي ٝ داساي ٓث٠ ي كاكي سٝي ػٌح

تيشٝٛي تٞدٟ ٠ً اص اٛت٢اي پاييٜي پآٖ تا دٝ ػٕٞ 

 اتتذايي اِٛـت ثاتت ًـيذٟ ؿذٟ تٞد.

 

 (1390، ٗوياع پٜح ٗئي ٗتش) اػت٘ادي دئ٘ي ، Uca iranica. سديق ١اي ُشاٛٞٓي تش سٝي داًتئٞع 5٠ُٛٞؿٌْ 

 

 (6)ؿٌْ Ucasindensis Alcock, 1900گًوٍ ي

ػشم ًاساپاع تيـتش اص ًّٞ آٙ  مشخصات:

تٞدٟ ٝ ًاسپاع ؿٌٔي ٗشتؼي ٝ توشيثاً رٝصٛو٠ اي 

داؿت٠ ٠ً هٔغ تضسُتش دس ٛاحي٠ ي خٔٞيي ٝ هٔغ 

ٌح ًٞچٌتش دس ٛاحي٠ ي پـتي هشاس ُشكت٠ تٞد. ػ

ًاساپاع توشيثاً كاف ٝ كاهذ تٞتشًّٞ يا ُشاّٛٞ تٞد. 

پيـاٛي تاسيي تٞدٟ ٝ ت٠ ػ٘ت پاييٚ خ٘يذُي داؿت٠ 

اػت. ٛاحي٠ ي چـ٘ي ػشين تٞدٟ ٝ تيـتش حاؿي٠ ي 

خٔٞيي ًاساپاع سا ت٠ خٞد اختلاف دادٟ اػت. ٛاحي٠ 

ي چـ٘ي ُٞد تٞدٟ ٝ هشٛي٠ ػٞاس تش پاي٠ ي چـ٘ي 

٠ اػت. حاؿي٠ ي پاييٜي تٜٔذ، دسٝٙ آٙ خاي ُشكت

ٛاحي٠ ي چـ٘ي ت٠ تيشٝٙ چشخؾ داؿت٠ ٝ ػيٜٞػي 

 ؿذٟ اػت.
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 (1390، ٗوياع يي ػاٛتي ٗتش) اػت٘ادي دئ٘ي ، Uca sindensis. ٠ُٛٞ 6ؿٌْ 

تضسُتشيٚ هٌؼ٠ دس ًٔيپذ تضسٍ، داًتئي آٙ تٞد. 

حاؿي٠ ي تااليي ٗاٛٞع داساي تٞتشًّٞ ١اي ًٞچي ٝ 

ق ٗٞسب اص تٞتشًّٞ ١ا دس پاي٠ سديلي تٞدٟ ٝ يي سدي

(. 7ي داًتئٞع چِٜاّ تضسٍ ديذٟ ٗي ؿٞد )ؿٌْ 

حاؿي٠ ي تااليي داًتئٞع چِٜاّ تضسٍ دس ٛاحي٠ ي 

proximal  داساي تٞتشًّٞ ١ايي تٞد. اِٛـت ٗتحشى

ٝ پٌٞٓغ توشيثاً ١ٖ اٛذاصٟ تٞدٟ ٝ يي دٛذاٛي تضسٍ 

تش دس ٛاحي٠ ي ٗياٛي دٛذاٛي ١اي سٝي پٌٞٓغ 

٘ايي ًشدٟ ٝ ت٠ ػٜٞاٙ ؿاخل٠ اي دس تلٌيي خٞدٛ

ٌٗشح  U. (Austruca) iranicaايٚ ٠ُٛٞ ٝ ٠ُٛٞ ي 

 تٞد.

 
 

 (1390، ٗوياع پٜح ٗئي ٗتش) اػت٘ادي دئ٘ي ، Uca sindensis. سديق ُشاٛٞٓي سٝي داًتئٞع ٠ُٛٞ 7ؿٌْ 

 

ٗشٝع دس پا١اي حشًتي پ٢ٚ ٝ كـشدٟ ؿذٟ ٝ 

٠ ١اي ٗـٌي سَٛ تضسُتشيٚ هؼ٘ت تٞدٟ اػت. ٗٞيچ

ٝ ػتثشي سا ٗي تٞاٙ ت٠ كٞست پشاًٜذٟ تش سٝي پا١اي 

حشًتي ديذ. داًتئي ٛٞى تيض تٞدٟ ٝ خشچَٜ دس 

١ِٜإ حشًت سٝي ٛٞى داًتئي ١اي پا١ا حشًت ٗي 

تيشٝٛي ٛاحي٠ ي ٗللٔي ٗشٝع ٝ -ًٜذ. ػٌح تااليي

ًاسپٞع داساي يي تيشٝٙ صدُي خاس ٗاٜٛذ تٞدٟ ٠ً دس 

تي هاتْ ٗـا١ذٟ اػت. ؿٌٖ دس ٛش١ا ت٘إ پا١اي حشً

 تاسيي تٞدٟ اػت.

 

 

 بررسي اکًلًژيک

 U. (Austruca)، دٝ ٠ُٛٞ ي Ucaاص خٜغ 

iranica  ٝU. sindensis  دس ػ٠ ٛاحي٠ ي خضس ٝ ٗذي

ٜٗاًن ٌٗآؼاتي تٜذس خاػي ٝ خٞس خالكي پشاًٜؾ 

داؿتٜذ. كشاٝاٛي ٛؼثي ايٚ دٝ ٠ُٛٞ تا تٞخ٠ ت٠ 

ٗاٛؼٞٛي، تـييشاتي سا دس خٞد تـييشات خٞي دس كلّٞ 

ٛـاٙ داد. تيـتشيٚ ٗيضاٙ كشاٝاٛي ٗتؼٔن ت٠ ٠ُٛٞ ي 

U. iranica  دس كلْ پيؾ ٗاٛؼٞٙ دس دٝ ٌٜٗو٠ ي

 .Uٌٗآؼاتي ٝ ً٘تشيٚ ٗيضاٙ آٙ ٗتؼٔن ت٠ ٠ُٛٞ ي 

sindensis  دس كلْ ٗاٛؼٞٙ دس تٜذس خاػي ٗي

 (.8تاؿذ)ؿٌْ 
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 ًي ػ٠ كلْ ٗاٛؼٞٛيU. Sindensis  ٝU. iranicaي. كشاٝاٛي ٛؼثي دٝ ٠ُٛٞ 8ؿٌْ 

تشسػي كشاٝاٛي دٝ ٠ُٛٞ ي كٞم آزًش دس ١ش دٝ 

ٌٜٗو٠ ي ٌٗآؼاتي تٜذس خاػي ٝ خٞس خالكي ٛـاٙ 

 .Uٛؼثت ت٠ ٠ُٛٞ ي U. iranicaداد ٠ً ٠ُٛٞ ي

sindensis  ٌْ(.9كشاٝاٛي تيـتشي داؿت٠ اػت )ؿ 

 
 دس دٝ ٌٜٗو٠ ٌٗآؼاتي خاػي ٝ خٞس خالكي . دسكذ كشاٝاٛي ٠ُٛٞ ١اي خشچَٜ ٝئٚ ص9ٙؿٌْ 

دس  Ucaتشسػي كشاٝاٛي ٛؼثي دٝ ٠ُٛٞ اص خٜغ 

ػ٠ ٛاحي٠ ي خضس ٝ ٗذي تٜذس خاػي ٝ خٞس خالكي 

دس ػ٠ كلْ ٗاٛؼٞٛي، تيـتشيٚ كشاٝاٛي ٛؼثي سا دس 

( ٝ ً٘تشيٚ ٗيضاٙ آٙ سا دس 67/0كلْ پيؾ ٗاٛؼٞٙ )

ّٞ ( ٛـاٙ داد. اٗا دس كل42/0كلْ پغ ٗاٛؼٞٙ )

پيؾ ٗاٛؼٞٙ ٝ پغ ٗاٛؼٞٙ، تيـتشيٚ حوٞس دس 

ٌٜٗو٠ ي ٗياٙ خضس ٝ ٗذي ٝ تيـتشيٚ حوٞس دس 

كلْ ٗاٛؼٞٙ دس ٌٜٗو٠ ي تاال خضس ٝ ٗذي ديذٟ ؿذ. 

ٌٜٗو٠ ي پاييٚ خضس ٝ ٗذي دس ١ش ػ٠ كلْ داساي 

 (.10ً٘تشيٚ ٗيضاٙ كشاٝاٛي ٛؼثي تٞد )ؿٌْ 

 
 س ٝ ٗذي تٜذس خاػي ٝ خٞس خالكيدس ٛٞاحي خض Uca. كشاٝاٛي ٛؼثي خٜغ 10ؿٌْ 
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اص خٜغ  ٠ُٛٞOcypode rotundata ي 

Ocypode ،دس ػ٠ ٌٜٗو٠ ي ٌٗآؼاتي تٜذس خاػي

خٞس خالكي ٝ ػاحْ ٝٛي پشاًٜؾ داسد. دس تيٚ ايٚ 

ػ٠ ٌٜٗو٠، ٝٛي تاالتشيٚ ٝ تٜذس خاػي پاييٚ تشيٚ 

كشاٝاٛي سا دس ًْ ػ٠ كلْ ٗاٛؼٞٛي اص ايٚ ٠ُٛٞ ٛـاٙ 

١ش ػ٠ ٌٜٗو٠ ي ٌٗآؼاتي، كشاٝاٛي دس ٗي د١ٜذ. دس 

ًي كلْ ٗاٛؼٞٙ، ً٘تش اص دٝ كلْ ديِش تٞدٟ ٝ كلْ 

پغ ٗاٛؼٞٙ ت٠ ؿيش اص ٌٜٗو٠ ي خٞس خالكي، 

تاالتشيٚ كشاٝاٛي سا داساػت. دس خٞس خالكي تيـتشيٚ 

(.11كشاٝاٛي ٗشتٞى ت٠ كلْ ٗاٛؼٞٙ ٗي تاؿذ )ؿٌْ

 

 

 دس ػ٠ ٌٜٗو٠ ٌٗآؼاتي ًي ػ٠ كلْ ٗاٛؼٞٛي O. rotundataي. كشاٝاٛي ٛؼثي ٠ُٛٞ 11ؿٌْ 

ايٚ ٠ُٛٞ دس ٛاحي٠ ي ٗياٙ ٝ تاالي خضس ٝ ٗذي 

٠ٛٞ٘ٛ تشداسي ؿذ. ٗوايؼ٠ ي پشاًٜؾ آٙ دس ايٚ دٝ 

 .Oٛاحي٠ ي خضس ٝ ٗذي ٛـاٙ ٗي د١ذ ٠ً ٠ُٛٞ ي 

rotundata  ٝ ت٠ ؿيش اص خٞس خالكي، دس تٜذس خاػي

ي ٗياٙ  ػاحْ ٝٛي، تيـتشيٚ كشاٝاٛي سا دس ٛاحي٠

 (.12خضس ٝ ٗذي اص خٞد ٛـاٙ ٗي د١ذ )ؿٌْ 

 

 دس ٛٞاحي خضس ٝ ٗذي ػ٠ ٌٜٗو٠ ي ٌٗآؼاتي O. rotundata. كشاٝاٛي ٛؼثي ٠ُٛٞ ي 12ؿٌْ 

ػٜدؾ ٗشتٞى ت٠ ػاختاس ٝ دا٠ٛ تٜذي سػٞتات 

دس ٜٗاًن ٌٗآؼاتي ٗختٔق دس ايٚ پظ١ٝؾ ٛـاٙ داد 

ٚ دسكذ ٠ً دس ت٘إ كلْ ١اي ٠ٛٞ٘ٛ تشداسي، تيـتشي

ٗٞاد تـٌيْ د١ٜذٟ ي سػٞتات، ت٠ تشتية ٗاػ٠ 

ٗئي ٗتش(، ُْ )دا٠ٜٗ ي  2تا  125/0)دا٠ٜٗ ي تيٚ 

ٗئي ٗتش ٝ پاييٚ تش اص آٙ( ٝ هٟٔٞ ػَٜ  125/0تيٚ 

ٗئي ٗتش ٝ تاالتش اص آٙ( تٞدٟ اػت  2)دا٠ٜٗ ي تيٚ 

 (.13)ؿٌْ 
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 ٌٗآؼ٠. دا٠ٛ تٜذي سػٞتات دس ٛٞاحي خضس ٝ ٗذي ٜٗاًن 13ؿٌْ

 )تٞكيح: سَٛ ١اي ًٞػي، تؼتش ُٔي؛ صيتٞٛي تؼتش ٗاػ٠ اي ٝ ٗـٌي تؼتش هٟٔٞ ػِٜي ٗي تاؿٜذ(

 ٝ ٗاٛؼٞٙ ٗاٛؼٞٙ، پيؾ كلّٞ دس دٗا ٗياِٛيٚ

 ± 31.32 ،1.15 ± 30.73تشتية ت٠ ٗاٛؼٞٙ پغ

 اٛذاصٟ ػاٛتيِشاد ي دسخ٠ 1.6 ± 25.14 ٝ 1.15

 ًشك٠ يي ٝاسياٛغ آٛآيض اص حاكْ ٛتايح. ؿذ ُيشي

 داسي ٗؼٜي اختالف ٗختٔق كلّٞ تيٚ ٠ً داد ٛـاٙ

 (.14)ؿٌْ  ( >05/0ANOVA, P) داسد ٝخٞد

 
 . تـييشات ٗياِٛيٚ دٗا دس ٛٞاحي خضس ٝ ٗذي ٜٗاًن ٌٗآؼ14٠ؿٌْ 

 

 . بحث ي وتيجٍ گيري4

اص خاٛٞادٟ ي  ٠ُٛٞOcypoderotundata ي 

Ocypodidae( ؿشكي 1373، تٞػي ت٢ٜ٘ي ،)

( ت٠ ػٜٞاٙ 1387ًاظ٘ياٙ ٝ ٝثٞهي )( ٝ 1377)

O.saratan  ٗؼشكي ؿذٟ تٞد ٠ً تا تٞخ٠ ت٠ ٌٗآؼ٠ ي

Turkay ( ٙدس ػٞاحْ ؿث٠ خضيشٟ 1996ٝ ١ٌ٘اسا )

( دس ػٞاحْ 1390ػشتؼتاٙ، ٌٗآؼ٠ ي هٌة آذيٚ )

اػتاٙ ػيؼتاٙ ٝ تٔٞچؼتاٙ ٝ ٌٗآؼ٠ ي حاهش دس 

ػٞاحْ ؿشهي اػتاٙ ١شٗضُاٙ ٝ تا تٞخ٠ ت٠ ًٔيذ١اي 

ٗي تاؿذ.  O.rotundataسائ٠ ؿذٟ، ايٚ ٠ُٛٞ ١٘اٙ ا

ؿثا١ت ايٚ دٝ ٠ُٛٞ تؼياس صياد تٞدٟ ٝ ٗي تٞاٙ آٙ ١ا 

سا اص سٝي تلاٝت تؼذاد تشآٗذُي ١اي اٛذإ تٞٓيذ 

ًٜٜذٟ كذا دس ًٔيپذ تضسٍ ٝ اٛحٜاي صائذٟ چـ٘ي ٠ً 

ػذد  14آي  O. rotundata 10ت٠ تشتية دس ٠ُٛٞ ي 

 O. saratanش ٝ دس ٠ُٛٞ ي ( تا اٛحٜاي تيـت5)ؿٌْ 

ػذد تا اٛحٜاي ً٘تش اػت، تلٌيي ًشد.  75حذٝد 
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 Ocypode sp( ٠ُٛٞ اي سا تحت ػٜٞاٙ .1373ت٢ٜ٘ي )

ٗؼشكي ًشدٟ ٠ً تا تٞخ٠ ت٠ ٛتايح تذػت آٗذٟ دس ايٚ 

ٗي  O. rotundataٌٗآؼ٠، ٠ُٛٞ ٗؼشكي ؿذٟ، ٛاتآؾ 

 تاؿذ.

دس ايٚ ٌٗآؼ٠  ١Uca٘چٜيٚ دٝ ٠ُٛٞ اص خٜغ 

س ٜٗاًن ٌٗآؼاتي تٜذس خاػي ٝ خٞس خالكي د

ؿٜاػايي ؿذٛذ. خلٞكيات ايٚ ٠ُٛٞ ١ا تا ًٔيذ اسائ٠ 

( ١٘ا١َٜ 2010ٝ ١ٌ٘اساٙ ) Naderlooؿذٟ تٞػي 

( ٝ 1373تٞد. دس ٌٗآؼات پيـيٚ تٞػي ت٢ٜ٘ي )

(، ٠ُٛٞ ١اي ؿٜاػايي ؿذٟ تا ٛإ ١اي 1377ؿشكي )

U.sindensis  ٝU.lactea  ػاّ ١ا ت٠ دٓيْ ٗـٌٔي ٠ً

ٗحوواٙ ػيؼت٘اتيي سا دس ؿٜاػايي ٝ ًثو٠ تٜذي 

تٞدٛذ، دچاس  U.lacteaايٚ ٠ُٛٞ ١ا ٠ً ٗؼشٝف ت٠ ُشٟٝ 

دسدػش ًشدٟ تٞد، ت٠ اؿتثاٟ ؿٜاػايي ؿذٛذ 

(Naderloo et al.,2010 ٠ُٛٞ ي رًش ؿذٟ دس .)

ٗؼشكي  U.sindensis( تا ٛإ 1373ٌٗآؼ٠ ي ت٢ٜ٘ي )

٠ُٛٞ دس ػٞاحْ ؿٜي ؿذٟ ٝ ُلت٠ ؿذٟ ٠ً ًٔيپذ ايٚ 

ٝ ٗاػ٠ اي ت٠ سَٛ ػليذ ٝ دس ػٞاحْ ُٔي ت٠ سَٛ 

تٜلؾ ديذٟ ٗي ؿٞد ٝ ًاساپاع ت٠ سَٛ آتي ٗت٘ايْ 

 ت٠ ػٞس٠ٗ اي ٝ خاًؼتشي اػت.

ايٚ دس حآي اػت ٠ً ايٚ ٗحون ٗـخلات دٝ 

 .Uسا تا ٛإ ١اي  ٠ُٛٞUca ي ٗختٔق اص خٜغ 

(Austruca) iranica آتي  تا ًاساپاع آتي ٗت٘ايْ ت٠

تا ًاساپاع  U.sindensisيتيشٟ ٝ ًٔيپذ ػليذ ٝ ٠ُٛٞ 

خاًؼتشي ٝ ًٔيپذ ػليذ ٗت٘ايْ ت٠ كٞستي، سا تياٙ 

 داؿت٠ اػت.

اص ٝيظُي ١ايي ٠ً ٗي تٞاٙ دس تلٌيي ايٚ دٝ 

٠ُٛٞ اص يٌذيِش ت٠ ًاس تشد، ٝخٞد سديلي اص ُشاّٛٞ 

١اي ت٠ ١ٖ چؼثيذٟ ٝ سيض تش سٝي كلح٠ ي داخٔي 

دس ايٚ ٠ُٛٞ ١اػت. ت٠ ًٞسي ٠ً ٠ُٛٞ ًٔيپذ تضسُتش 

 .Uداساي يي سديق ُشاّٛٞ ٝ ٠ُٛٞ ي U. sindensisي

iranica  داساي دٝ سديق ُشاّٛٞ تش سٝي كلح٠ ي

ٝ  5داخٔي ًٔيپذ تضسٍ خٞد ٗي تاؿٜذ )ؿٌْ ١اي 

7.) 

دس ٜٗاًن  Ucaتشسػي كشاٝاٛي دٝ ٠ُٛٞ اص خٜغ 

ٌٗآؼاتي تٜذس خاػي ٝ خٞس خالكي ٛـاٙ داد ٠ً 

دس ١ش دٝ ٌٜٗو٠ ي ٌٗآؼاتي،  ٠ٛٞU. iranica ي ُ

٠ُٛٞ ي ؿآة تٞدٟ اػت. ٛتايح ٛـاٙ ٗي د١ذ ٠ً 

دس خٞس خالكي دس  U. sindensisكشاٝاٛي ٠ُٛٞ ي 

هياع تا تٜذس خاػي، تاالتش ٗي تاؿذ. ١٘چٜيٚ 

ٗـخق ؿذ ٠ً دس ًّٞ ػ٠ كلْ ٗاٛؼٞٛي ٠ُٛٞ ي 

U.iranica ٛؼثت ت٠ ٠ُٛٞ يU. sindensis٠ دس ٌٜٗو

دسكذ ٝ دس  36ت٠  64ٌٗآؼاتي خاػي تا ٛؼثت 

 48ت٠  52ٌٜٗو٠ ٌٗآؼاتي خٞس خالكي تا ٛؼثت 

(. ايٚ ٠ُٛٞ ١ا 9دسكذ، ٠ُٛٞ ي ؿآة تٞدٟ اػت )ؿٌْ

پشاًٜؾ خٞد سا ٗؼٌٞف ت٠ ػٞاحْ  Ucaاص خٜغ 

ٗاػ٠ اي خٞس خالكي ٝ تٜذس خاػي -ُٔي ٝ ُٔي

ذس ًشدٟ اٛذ. ػاختاس دا٠ٛ تٜذي دس خٞس خالكي ٝ تٜ

ٗاػ٠ اي ٗي تاؿذ -خاػي ت٠ تشتية ُٔي ٝ ُٔي

(. تحويوات پيـيٚ ٛيض ٗٞيذ ايٚ ٌٛت٠ اػت 13)ؿٌْ 

اص ٠ُٛٞ ١اي ٛوة صٙ  ٠ًUca ٠ُٛٞ ١اي خٜغ 

ٝؿاخق ػٞاحْ تا ػاختاس ُٔي ٝ ٗاِٛشٝيي ٗي تاؿٜذ 

(Eshkey, 1992; Hemmi and Zeil, 2003; 

Reaney, 2007; Lopez and Robinson, 2008; 

Naderloo et al., 2010.) 

دس كلْ پيؾ ٗاٛؼٞٙ  Ucaخشچَٜ ١اي خٜغ 

كشاٝاٛي تاالتشي سا دس ٜٗاًن ٌٗآؼاتي داؿتٜذ. 

ً٘تشيٚ كشاٝاٛي دس كلْ پغ ٗاٛؼٞٙ ديذٟ ؿذ. چٞٙ 

خٞس خالكي ٗحيٌي ٛؼثتاً تؼت٠ ٝ دٝس اص خشياٛات 

ٗؼتويٖ دسياي ػ٘اٙ سا داساػت، تٜاتشايٚ ٛؼثت ت٠ 

حت تاثيش خشياٛات ٗؼتويٖ تٜذس خاػي ٠ً تيـتش ت

دسياي ػ٘اٙ ٗي تاؿذ، ٗحيٌي آسإ تش ٝ ًٖ تٜؾ تش 

داسد. ايٚ اٗش تاػث ؿذٟ تا دس تشسػي كشاٝاٛي ٛؼثي 

٠ُٛٞ ١اي خشچَٜ ٝئٚ صٙ، كلْ ٗاٛؼٞٙ ٛيض داساي 

كشاٝاٛي تااليي ٛؼثت ت٠ كلْ پغ ٗاٛؼٞٙ تاؿذ. 

 (.10ٝ  8)ؿٌْ 

ي دسيايي پذيذٟ ي ٗاٛؼٞٙ تا تاثيش تش سٝي آب ١ا

ٗي تٞاٛذ ٛوؾ تؼضايي دس تـييش پشاًٜؾ ٝ كشاٝاٛي 

ٗٞاد ؿزايي دس آب ١اي ػاحٔي داؿت٠ تاؿذ. كشاٝاٛي 

ديات٠ٗٞ ١ا دس ٛٞاحي خضس ٝ ٗذي دس ًّٞ ٗاٛؼٞٙ 

پاييٚ آٗذٟ ٝ دس ًّٞ پغ ٗاٛؼٞٙ ٝ اٝايْ پيؾ 

ٗاٛؼٞٙ دس حذ تااليي ٗي تاؿذ. تٜٞع ديات٠ٗٞ ١ا دس 
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ذي دس تاالتشيٚ ٗيضاٙ اػت ٛاحي٠ ي ٗياٙ خضس ٝ ٗ

(Mitbavkar, 2006 اص ػ٘ذٟ تشيٚ ٗٞاد ؿزايي ٗٞسد .)

اػتلادٟ ي خشچَٜ ١ا ٛيض ٗي تٞاٙ ت٠ خٔثي ١اي 

 ;Kim et al.,2004ٗيٌشٝػٌٞپي اؿاسٟ ًشد )

Reaney, 2007 ٝ خشچَٜ ١اي تا خث٠ ي ًٞچٌتش .)

تا اٛدإ ػْ٘  Uca  ٝDotillaٛوة صٙ ٗثْ خٜغ 

ت تؼتش، خٔثي ١اي ٗيٌشٝػٌٞپي كئتش ًشدٙ سػٞتا

سا ٗي تٔؼٜذ. تٜاتشايٚ تاال تٞدٙ كشاٝاٛي خشچَٜ ١اي 

ٝ خشچَٜ ١اي خٜغ  D.banfordiٛوة صٛي چٞٙ 

Uca  دس كلْ پيؾ ٗاٛؼٞٙ ٝ پغ ٗاٛؼٞٙ، ٗي تٞاٛذ

سيـ٠ دس تاال تٞدٙ ٗٞاد ؿزايي دس ايٚ كلّٞ تش اثش 

پذيذٟ ي٘اٛؼٞٙ داؿت٠ تاؿذ )اػت٘ادي دئ٘ي، 

1390.) 

Swami and Udhayakumar (2010 تا تشسػي )

اخت٘اػات تيٞكٞٓيَٜ تحت تاثيش پذيذٟ ي ٗاٛؼٞٙ دس 

١ٜذ، ت٠ ايٚ ٛتيد٠ سػيذٛذ ٠ً كشاٝاٛي ٠ُٛٞ ١اي 

ؿٜاػايي ؿذٟ دس كلْ پيؾ ٗاٛؼٞٙ تا اختالف 

ٗؼٜاداسي تيـتش اص ٠ُٛٞ ١اي ٗؼتوش دس كلّٞ 

ٗاٛؼٞٙ ٝ پغ ٗاٛؼٞٙ تٞدٟ اػت.ايٚ احت٘اّ ٝخٞد 

داسد ٠ً تـييش دس كشاٝاٛي ٝ پشاًٜؾ خٔثي ١اي تي 

ػٔٞٓي تحت تاثيش خشياٙ ١اي ٗاٛؼٞٛي، ٗي تٞاٛذ دس 

پاييٚ آٗذٙ تٜٞع ٝ كشاٝاٛي ٠ُٛٞ ١اي خشچَٜ دس 

 ٜٗاًن ٌٗآؼاتي پظ١ٝؾ حاهش، دخيْ تاؿذ.

 ٠ُٛٞO. rotundata ي  Ocypodidaeاص خاٛٞادٟ 

٠ ي تيـتشيٚ حوٞس خٞد سا ت٠ تشتية دس دٝ ٌٜٗو

ٌٗآؼاتي ػاحْ ٝٛي ٝ خٞس خالكي داؿت )ؿٌْ 

(. ٛتيد٠ ي ٗـات٢ي دس ٗوايؼ٠ ي دٝ 12ٝ  11

ُٔي خٔيح  -خ٘ؼيت ػٞاحْ دسيايي ٝ ػٞاحْ ٗلثي

دس  Ocypodeپاساٛاُٞآ ٗثٜي تش كشاٝاٛي تيـتش خٜغ 

ُٔي، تذػت -ػٞاحْ دسيايي ٛؼثت ت٠ ػٞاحْ ٗلثي

 (. تشسػي ػاختاسRoza and Bronze, 2008آٗذ )

تؼتش دس ايٚ دٝ ٌٜٗو٠ ٌٗآؼاتي ٛـاٙ داد ٠ً ػاحْ 

ٝٛي تيـتش ٗاػ٠ اي تٞدٟ ٝ ػاختاس تؼتش خٞس 

خالكي ٝ تٜذس خاػي دسكذ پاييٚ تشي اص ٗاػ٠ سا 

يٌي Ocypodeٛؼثت ت٠ ػاحْ ٝٛي داساػت. خٜغ 

اص ػٜاكش اكٔي ػٞاحٔي ؿٜي دس ٜٗاًن حاسٟ اي ٝ 

 ,.Turkay et alتحت حاسٟ اي ٗحؼٞب ٗي ؿٞد )

1996; Roza and Bronze, 2008.) 

كشاٝاٛي ايٚ ٠ُٛٞ دس كلّٞ پغ ٗاٛؼٞٙ ٝ ػپغ 

 Rosaپيؾ ٗاٛؼٞٙ، تيـتش اص كلْ ٗاٛؼٞٙ ٗي تاؿذ. 

and Bronze (2008 تا تشسػي پشاًٜؾ ٠ُٛٞ )

دس ػٞاحْ ٗلثي ٝ دسيايي خٔيح  O.quadrataي

پاساٙ ُٞآ دس خٜٞب تشصيْ ٝ تشسػي تاثيش كاًتٞس١اي 

ثيْ ؿٞسي، دا٠ٛ تٜذي، دٗا ٝ سًٞتت، ٗحيٌي اص ه

ٗتٞخ٠ ؿذ ٠ً ػذٕ ٝخٞد ٝ يا تؤيْ تشاًٖ ػٞساخ ال٠ٛ 

١اي ايٚ ٠ُٛٞ دس ٜٗاًن ػٞاحْ ٗلثي ٛؼثت ت٠ 

ػٞاحْ دسياي، ٗي تٞاٛذ ت٠ دٓيْ پاييٚ تٞدٙ ؿٞسي ٝ 

١٘چٜيٚ ٛلٞرپزيشي ت٢تش سػٞتات تاؿذ. دس ٌٗآؼ٠ ي 

تشسػي دس حاهش ٛيض ٛتايح ٛـاٙ داد، ٠ُٛٞ ي ٗٞسد 

ػاحْ ٝٛي، ٠ً اص ٛظش دا٠ٛ تٜذي دس ١ش ػ٠ كلْ 

ٗاٛؼٞٛي داساي ػاختاس تيـتش ٗاػ٠ اي ٛؼثت ت٠ دٝ 

ٌٜٗو٠ ي ٌٗآؼاتي خالكي ٝ خاػي تٞدٟ 

% كشاٝاٛي تيـتشي ٛؼثت ت٠ ٜٗاًن 64(، تا 13)ؿٌْ

 ديِش داؿت٠ اػت.

تيٚ  O. rotundataتشسػي كشاٝاٛي خشچَٜ 

دس كلْ ٗاٛؼٞٙ كشاٝاٛي  كلّٞ ٛـاٙ داد ٠ً ايٚ ٠ُٛٞ

ً٘تشي داؿت٠ اػت. ًثن تحويوات پيـيٚ ٗـخق 

ٛؼثت ت٠ ًٞكاٙ ٝ ٝصؽ تاد  Ocypodeؿذٟ ٠ً خٜغ

حؼاع تٞدٟ ٝ دس ايٚ ؿشايي اص ٛوة خٞد تيشٝٙ ٛ٘ي 

آيذ. ايٚ حآت ٌٗ٘ٚ اػت تشاي ٗذت صٗاٙ ًٞالٛي 

(. Roza and Bronze, 2008ادا٠ٗ داؿت٠ تاؿذ )

ـييشات دٗايي تؼياس حؼاع ١٘چٜيٚ ايٚ خٜغ ت٠ ت

تٞدٟ ٝ دس دٗا١اي پاييٚ تش اص حذ ٌٗٔٞب، ٗاٛذٙ دس 

ٛوة سا تا دػتشػي ت٠ دٗاي ٌٗٔٞب سا تشخيح ٗي 

(. تـييشات ؿشايي ٗحيي تا تٞخ٠ Haley, 1969د١ذ )

ت٠ تــيشات كلّٞ دس ٜٗاًن تحت حاسٟ اي تاثيش 

داساػت  Ocypodeتؼضايي تش سٝي خ٘ؼيت خٜغ 

(Alberto and Fontoura, 1999.) 

١٘چٜيٚ، كشاٝاٛي ايٚ ٠ُٛٞ دس كلْ پغ ٗاٛؼٞٙ 

ٝ پيؾ ٗاٛؼٞٙ ت٠ تيـتش ٗي ؿٞد. دس كلْ ت٢اس، اهذإ 

ت٠ تخٖ سيضي دس ايٚ ٠ُٛٞ تيـتش تٞدٟ ٝ تشسػي 

سػيذُي ؿاخق ُٜادي ايٚ خشچَٜ ٛيض پيي تخٖ 
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سيضي سا دس ايٚ صٗاٙ ٛـاٙ ٗي د١ذ. تخٖ سيضي دس 

دي ت٠ ٜٗاػة تٞدٙ دسخ٠ ايٚ ٠ُٛٞ ٝاتؼتِي صيا

 (.1387حشاست آب ٝ ؿٞسي داسد )ًاظ٘ياٙ ٝ ٝثٞهي، 

ٗي تٞاٛذ ؿاخق ٜٗاػثي تشاي  Ocypodeخٜغ 

پايؾ تاثيشات تٞػؼ٠ ي اٛؼاٛي تش ٗحيي ػاحْ تاؿذ 

(Roza and Bronze, 2008 ٌٜٗو٠ ي ٠ٛٞ٘ٛ تشداسي .)

دس تٜذس خاػي تاحذٝدي ٗٞسد تؼشم اٛؼاٛي ٝ ػثٞس 

اي كيادي ٝ سكت ٝ آٗذ ٗشدٗي تٞد. ت٠ ٝ ٗشٝس هاين ١

ٛؼثت آٙ، ػاحْ خٞس خالكي ٝ ٝٛي تٌش ٝ دػت 

 .Oٛخٞسدٟ ٗاٛذٟ تٞد. ٓزا ٗي تٞاٙ ًٖ تٞدٙ كشاٝاٛي 

rotundata  سا دس ١ش ػ٠ كلْ ٗاٛؼٞٛي دس تٜذس

خاػي، ٝاًٜـي ت٠ ؿشايي رًش ؿذٟ تش ايٚ ٌٜٗو٠ 

 داٛؼت.

 تا تٞخ٠ ت٠ ٛتايح ت٠ دػت آٗذٟ دس ٌٗآؼ٠ ي

حاهش، ٗي تٞاٙ ًا١ؾ دٗا دس كلّٞ پيؾ ٗاٛؼٞٙ ٝ 

پغ ٗاٛؼٞٙ ٝ ١٘چٜيٚ اكضايؾ تـييشات خٞي، ٝصؽ 

تاد١اي ٗاٛؼٞٛي ٝ تشٝص تـييشات دٗايي سا اص ٗٞثشتشيٚ 

ػٞاْٗ ًا١ؾ تٜٞع ٝ تشاًٖ صيؼتي دس كلْ ٗاٛؼٞٙ 

 دس ٜٗاًن ٌٗآؼاتي خضس ٝ ٗذي داٛؼت.

 

 وتيجٍ گيري

ٝ  Ucaخٜغ دٝ  Ocypodidaeاص خاٛٞادٟ ي

Ocypode  ،دس ػ٠ ٌٜٗو٠ ي ٌٗآؼاتي تٜذس خاػي

خٞس خالكي ٝ ػاحْ ٝٛي داساي پشاًٜؾ ٗي تاؿذ. 

 .U. iranica  ٝU، دٝ ٠ُٛٞ يUcaاص خٜغ 

sindensis  ػٞاحْ تا ػاختاس ُٔي ٝ خٞس ٗاٜٛذ تٜذس

خاػي ٝ خٞس خالكي سا تشخيح ٗي د١ٜذ. اٗا اص 

٠ُٛٞ ي ٠ً  O. rotundata، ٠ُٛٞ يOcypodeخٜغ 

خاف ػٞاحْ ؿٜي ٝ ٗاػ٠ اي ٗي تاؿذ، تا كشاٝاٛي 

تيـتش دس ػاحْ ٝٛي، دس ٜٗاًن تاالي خضس ٝ ٗذي 

ػٞاحْ خٞس خالكي ٝ تٜذس خاػي ٛيض پشاًٜؾ داسد. 

تشسػي اًٞٓٞطي ايٚ ٠ُٛٞ ١ا، تاثيشپزيشي آٙ ١ا سا اص 

پذيذٟ ي اهٔي٘ي ٗاٛؼٞٙ دس كلّٞ ٗاٛؼٞٛي ٛـاٙ 

ؼثي ٝ حوٞس ٠ُٛٞ ١ا دس داد، ٠ً ًا١ؾ دس تشاًٖ ٛ

كلْ ٗاٛؼٞٙ ٠ً تـييشات آب ٝ ١ٞا ؿذت تيـتشي ت٠ 

خٞد ٗي ُيشد ٝ تشٝص ًٞكاٙ، ٝصؽ تاد١اي تٜذ ٝ 

١٘چٜيٚ ُشٗاي تيـتش، ٛؼثت ت٠ كلّٞ پيؾ ٗاٛؼٞٙ 

 ٝ پغ ٗاٛؼٞٙ سا ٜٗدش ٗي ؿٞد.

 

 تقذير ي تشکر

تذيٚ ٝػي٠ٔ اص صح٘ات تي دسيؾ دًتش ٛذسٓٞ اص 

ؿٜاػي داٛـِاٟ كشاٌٛلٞست، دپاست٘اٙ ػخت پٞػت 

٢ٜٗذع كشخٜذٟ ٝ ػثحاٛي اص اداسٟ ؿيالت تٜذس 

خاػي ٝ آهاياٙ دادٝيي ٝ ٗح٘ذي، دس اٛدإ ايٚ 

پظ١ٝؾ ػپاػِزاسي ٝ توذيش ت٠ ػْ٘ ٗي آيذ. ايٚ 

پظ١ٝؾ تا ح٘ايت داٛـِاٟ ػٕٔٞ ٝ كٜٞٙ دسيايي 

 خشٗـ٢ش اٛدإ ُشكت٠ اػت.
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