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 .Rhopalophthalmus sp و Indomysis annandaleiدو گونه بررسي خصوصيات ريخت شناسي و پراكنش 

 براي اولين بار از سواحل ايراني خليج فارس مايسيدهااز 

 ، نسرين سخايي، احمد سواري، بابک دوست شناس و عبدالعلي موحدي نيا1*شهرام بذرافشان

 

  ي خرمشهردانشگاه علوم و فنون درياي ، نشکده علوم دريايي، داگروه بیولوژی دريا
 

 چکيده

و اعماق  محیطهای متنوعدر  ند واپراكنش جهاني مايسیدها سخت پوستاني كوچك پالنکتونیك مي باشند كه دارای 

مختلفي از درياها زندگي مي كنند. اين مطالعه به منظور بررسي گونه های پالنکتوني میگوهای مايسید در سواحل 

بصورت ماهانه انجام  39تا مهرماه  93فارس )مصب بین رودخانه های اروند و بهمنشیر( از اسفند ماه ايراني خلیج 

 7میکرون و به روش كشش مورب از كف به سطح از  999گرديد. نمونه برداری با استفاده از تور پالنکتون با چشمه 

و گونه ای از جنس  Indomysis annandaleiايستگاه انجام گرديد.  طي اين بررسي خصوصیات ريخت شناسي گونه 

Rhopalophthalmus  مورد بررسي قرار گرفت. همچنین در اين تحقیق تراكم گونه های ذكر شده در ماهها و

فرد در متر مکعب  98/1±2ايستگاههای مختلف محاسبه گرديد. بیشترين تراكم مايسیدها در خرداد ماه به میزان 

 مشاهده شد.
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 مقدمه. 1

زئوپالنکتونها اولین مصرف كنندگان زنجیره های 

( كه نقش Huner et al., 2003غذايي دريايي اند )

مهمي را در حیات و انتقال انرژی در سیستم های 

(. Severini et al., 2009دريايي ايفا مي نمايند )

بسیاری از سخت پوستان در زمان الروی و يا بلوغ 

دارای مراحل پالنکتونیك اند كه رشد پالنکتونیك 

نقش مهمي را برای تجديد نسل افراد و پويايي 

(. Magris and Fernandes, 2011جمعیتها دارد )

مايسیدها از سخت پوستان عالي پالنکتونیك مي 

باهتشان به میگوها و دارا باشند و عموماً به خاطر ش

بودن كیسه ای برای زاد و ولد در جنس ماده به نام 

مارسوپیوم به عنوان میگوهای كیسه دار شناخته مي 

شوند. در حقیقت ماده های بالغ نوزادان را تا مرحله 

جواني در كیسه جنیني خود نگه داری مي نمايند و 

دوره  در واقع اولین مرحله الروی اين گروه از میگوها

. (Keast and Lawrence, 1990)جواني مي باشد 

میگوهای مايسید پراكنش جهاني دارند و در 

محیطهای متنوع و اعماق متفاوتي از دريا زندگي مي 

(. درصد زيادی از مايسیدها Mauchline, 1980كنند )

در مناطق جزرومدی و مناطق ساحلي يافت مي 

ند كه فقط شوند، برخي گونه ها هايپوپالنکتون هست

در باالی بستر زندگي مي نمايند و برخي گونه ها بر 

روی سطح بستر زندگي مي نمايند يا در میان 

رسوبات نقب مي زنند، برخي ديگر از آنها در منطقه 

مزوپالژيك و بسي پالژيك زندگي مي نمايند 

(Naomi, 2000).  ضرورت انجام اين تحقیق عالوه بر

های  يي الروی، از نظر آگاهيشناسا های ريخت ارائه ويژگي

اكولوژيك و بیولوژيك نیز بسیار حائز اهمیت است كه 

تاكنون در كشور ايران مورد مطالعه قرار نگرفته است. 

اولین مطالعه بر روی مايسیدها در خلیج فارس توسط 

Grabe  بر روی جنبه های بیولوژی  2393در سال

ل در سواح Rhopalophthalmus tattersallaeگونه 

كويت انجام شد، در اين مطالعه تراكم باالی جمعیت 

اين گونه در اوايل پايیز زماني كه جوانان غالب بودند 

و همچنین تراكم پايین آن در اواسط زمستان گزارش 

شش گونه از  2339در سال  Muranoشد. پس از آن 

 Siriella brevicaudata ،Siriellaمايسیدها شامل 

hanseni، Gastrosaccus kempi ،Haplostylus 

parerythraeus ،Indomysis annandalei  و

Heteromysis proxima  را در سواحل عربستان

و  Grabe 1994صعودی گزارش داد. در سال 

همکاران مايسیدهای آبهای سطحي بحرين را بررسي 

گونه را گزارش دادند و  22كردند و طي اين مطالعه 

ه ها را در سواحل تراكم و پراكنش برخي از اين گون

و   Al-Yamani 1922مذكور بررسي كردند. در سال 

همکاران در مطالعه ای حضور جنس 

Rhopalophthalmus  از مايسیدها را در سواحل

 كويت گزارش دادند.

 

 مواد و روشها. 2

اين تحقیق در شمال غربي خلیج فارس در سواحل 

استان خوزستان در مصب بین رودخانه های اروند و 

منشیر و دهانه رودخانه بهمنشیر انجام گرديد. به

تا پايیز  93نمونه برداری بصورت ماهیانه از زمستان 

در ماه های اسفند، فروردين، ارديبهشت، خرداد،  39

ايستگاه تعیین شده  7تیر، مرداد، شهريور و مهر از 

 (.2)شکل انجام گرديد

نمونه برداری در ماههای مورد مطالعه توسط تور 

میکرون و دهانه تور با  999تون با چشمه تور پالنک

سانتي متر به صورت مورب از كف به سطح  48قطر 

 8تا  9انجام گرديد. هر تور كشي در فاصله زماني 

دقیقه با حداقل سرعت شناور انجام شد. همزمان 

فاكتورهای محیطي مانند دما و شوری به وسیله 

انجام  sension5مدل  Hachدستگاه ديجیتالي پرتابل 

شد. نمونه ها در ظرف نگه داری پالنکتون با فرمالین 

 Biju andدرصد تثبیت شدند ) 8بافری 

Panampunnayil, 2011 در آزمايشگاه با كمك .)

استريومیکروسکوپ و توسط پنس نوک تیز نمونه 

های مورد نظر از ساير نمونه ها جدا شد و جهت 

تند. در میلي لیتری انتقال ياف 19شناسايي به ظروف 
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نهايت اين نمونه ها توسط میکروسکوپ نوری مورد 

شناسايي قرار گرفتند. شکل اجزای مختلف مراحل 

الروی گونه های مختلف توسط میکروسکوپ متصل 

( طراحي شد. Camera lucidaبه لوله ترسیم )

همچنین تراكم اين گونه در فصول و ايستگاههای 

یس و مختلف محاسبه گرديد. از آزمون بری كورت

آنالیز خوشه ای جهت بررسي تشابه گونه ای بین 

 ايستگاه های مختلف در ماه های مختلف استفاده شد.

 

موقعیت ايستگاه های نمونه برداری در مصب  -2شکل

 بین رودخانه های اروند و بهمنشیر و دهانه بهمنشیر

 

 نتايج. 3

نتايج نشان داد كه در مصب بهمنشیر دو گونه 

Indomysis annandalei و Rhopalophthalmus sp. 

 حضور داشتند.

 Indomysisخصوصیات ريخت شناسي گونه 

annandalei Tattersall,1914 
كاراپاس: فاقد روستروم در حاشیه جلويي كاراپاس 

است اما در دوطرف حاشیه جانبي بخش جلويي 

 الف(.  7دارای دو زايده ريز است)شکل 

سیاه  چشم: دارای يك جفت چشم مركب به رنگ

 الف(. 7است)شکل

آنتن: در حاشیه داخلي آنتن دو زايده بلند و يك 

خاركوتاه ديده مي شود. آنتن دارای ساختاری بند بند 

 ث(.7 )شکل است

هفتمین پای شناگری: بر روی حاشیه داخلي بند اول 

اندوپود هفتمین پای شناگری يك عدد خار، بر روی 

خارجي و بند دوم سه عدد خار، دو عدد در حاشیه 

يك عدد در حاشیه داخلي ديده مي شود. در انتهای 

حاشیه داخلي بند سوم چهار عدد خار نامساوی ديده 

 پ(.7 مي شود)شکل

هشتمین پای شناگری: بند اول فاقد خار است، بند 

دوم دارای يك خار در حاشیه خارجي و يك خار در 

حاشیه داخلي خود است. بند سوم دارای سه خار در 

حاشیه داخلي خود و تعدادی خار نامنظم بر انتهای 

 ب(. 7روی حاشیه خارجي خود است )شکل 

تلسون: حاشیه عقبي تلسون به هم نزديك شده و  

دارای رديف نامرتبي از خارهای بلند و كوتاه است. دو 

خار نامنظم است كه   9حاشیه جانبي تلسون دارای 

 ت(. 7)شکل برخي كوتاه و برخي بلند هستند

 
تصوير میکروسکوپي از جنس ماده گونه  -1شکل

Indomysis annandalei  ،(4) (2939)بذرافشان× 
 Rhopalophthalmusخصوصیات ريخت شناسي گونه 

sp. 
كاراپاس: فاقد روستروم در حاشیه جلويي كاراپاس 

است اما در دوطرف بخش جلويي دارای دو زايده ريز 

 الف(. 3است)شکل

ب به رنگ سیاه چشم: دارای يك جفت چشم مرك

دارای پايه چشمي است. چشمها طويل 

 الف(. 3هستند)شکل
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آنتن: در حاشیه داخلي آنتن دو زايده بلند و دو 

خاركوتاه ديده مي شود. آنتن دارای ساختاری بند بند 

 ب(.3 است)شکل

آنتنول: دارای سه بند است، در حاشیه خارجي بند 

د، در زايده بلند با انتهاهای خم وجود دار  9اول 

انتهای همین بند سه زايده وجود دارد. بند دوم در 

زايده است. بند سوم هم  9انتهای خارجي خود دارای 

دارای يك زايده بر روی حاشیه خارجي خود است. 

 پ(. 3)شکل مي شود دو شاخهآنتنول در انتها 

خار بلند است كه بر  4تلسون: انتهای تلسون دارای 

ی وجود دارد. بر روی هر روی هر خار نیز خارهای ريز

 ت(.  3خار ريز ديده مي شود)شکل 9لبه تلسون 

هفتمین پای شناگری: دارای يك خار بر روی حاشیه 

داخلي بند اول، همچنین يك خار بر روی حاشیه 

داخلي و دو خار بر روی انتهای حاشیه خارجي بند 

 ث(.  3خار بر روی بند سوم است)شکل 21دوم است. 

گری: بند اول اندوپود هشتمین پای هشتمین پای شنا

شناگری فاقد خار است. بند دوم در حاشیه داخلي 

خود دارای يك خار، بند سوم دارای سه خار هم اندازه 

خار بر روی حاشیه  3در انتهای حاشیه داخلي و 

خارجي خود است. بند چهارم دارای رديفهای منظمي 

 ج(. 3از خارها در حاشیه خارجي است)شکل

ن میانگین تراكم مايسیدها در خرداد بیشتري

فرد در متر مکعب( و كمترين تراكم آنها  98/1±2ماه)

در ماه های ارديبهشت ، تیر و مرداد)صفر( محاسبه 

گرديد. نتايج حاصل از آنالیز واريانس يك طرفه نشان 

داد كه بین ماه های مختلف اختالف معني داری 

 (.9)شکل وجود دارد

ی در ارديبهشت و خردادماه و بیشترين میانگین شور

(. 4كمترين آن در فروردين ماه به دست آمد)شکل

بیشترين میانگین دما در شهريورماه و كمترين آن در 

 (.8اسفندماه به دست آمد)شکل

 
 تراكم مايسیدها در ماه های نمونه برداری-9شکل
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 میانگین شوری در ماه های مورد مطالعه-4شکل

 
 ماه های مورد مطالعهمیانگین دما در -8شکل

نتايج حاصل از همبستگي بین فاكتورهای محیطي و 

فراواني گونه های مورد مطالعه مشخص كرد كه 

با هیچکدام از I. annandalei  فراواني گونه

فاكتورهای شوری و دما همبستگي ندارد، اما فراواني 

با دما همبستگي  .Rhopalophthalmus spگونه 

 (.2مبستگي ندارد)جدولمثبت دارد و با شوری ه
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. نتايج همبستگي بین فاكتورهای محیطي و 2جدول

 فراواني مايسیدها

p r  ضريب

 همبستگي

 فاكتور فراواني

99/9 94/9- Indomysis دما 

92/9 81/9 Rhopalophthalmus دما 

23/9 13/9- Indomysis شوری 

9 71/9 Rhopalophthalmus شوری 

الیز خوشه ای نتیجه آزمون بری كورتیس و آن

مشخص كرد كه بیشترين شباهت در طول دوره 

 8و  9نمونه برداری برای مايسیدها بین ايستگاه های 

 (. 1%( به دست آمد)شکل38)

 
شباهت ايستگاه ها برای مايسیدها با استفاده . 1شکل

 از آنالیز خوشه ای در كل دوره نمونه برداری
 

 بحث و نتيجه گيري. 4

و  Indomysis annandaleiنه در اين تحقیق دو گو

Rhapalophthalmus sp.  از مايسیدها در سواحل

استان خوزستان مشاهده و بررسي گرديد. مشخصه 

های مهم گروه مايسیدها حضور كیسه جنیني در 

جنس ماده و حضور هشت پای سینه ای در اين گروه 

 Mysidaeاست. صفت مهم در شناسايي خانواده 

وی يوروپودهاست. در حضور يك لکه چشمي بر ر

مايسیدها شکل تلسون در هر جنس متعلق به همان 

جنس است و در جنسهای مختلف شکل تلسون 

 .I(. گونه Keast & Lawrence, 1990متفاوت است )

annandalei  اولین بار توسطTattersall  در سال

 Muranoگزارش شد و در خلیج فارس توسط  2324

صعودی گزارش  در سواحل عربستان 2339در سال 

شد، كه تمام خصوصیات ريخت شناسي گونه حاضر 

 مطابقت داشت. Muranoبا گونه گزارش شده توسط 

در مهرماه  I. annandaleiبیشترين تراكم گونه 

مشاهده شد، همچنین در اين ماه ماده های دارای 

كیسه های پر از تخم حضور داشتند كه در ديگر ماه 

در ماه های ارديبهشت، ها حضور نداشتند. اين گونه 

خرداد، تیر، مرداد و شهريور در ايستگاه های مورد 

و  Grabe(. در مطالعه 8مطالعه حضور نداشت)شکل

كه در آبهای كويت انجام  1994همکاران در سال 

شد، بیشترين تراكم اين گونه را بین ارديبهشت تا 

خرداد گزارش دادند و همچنین گزارش دادند كه اين 

ل پايیز و ماه های اسفند و فروردين در گونه در فص

سواحل كويت حضور ندارد، كه عدم حضور اين گونه 

را در مهاجرت و توده ای شدن توضیح دادند و 

همچنین گزارشي از ماده های دارای تخم و همچنین 

 ماه های زاد و ولد اين گونه را ندادند. 

با توجه به حضور اين گونه در ماه های فروردين، مهر 

و اسفند در منطقه مورد مطالعه و عدم حضور آن در 

ديگر ماه ها در منطقه نمونه برداری و نیز حضور آن 

در ماه هايي در سواحل كويت كه اين گونه در منطقه 

نمونه برداری حضور ندارد را مي توان در نفوذ آبهای 

به خلیج فارس و تشکیل سطحي اقیانوس هند 

Iranian Coastal Jet (ICJ و همچنین كمك )

رودخانه هايي كه از ايران و عراق به سمت خلیج 

فارس روانه مي شوند به گردش آب در خلیج فارس 

(. Kampf and Sadrinasab, 2005دانست )

 I. annandaleiزئوپالنکتونها  و از جمله گونه 

ردش آب در خلیج مهاجرت و حركتهايي را با كمك گ

فارس از سواحل ايران به سواحل ديگر خلیج فارس و 

بالعکس انجام مي دهند. در مطالعه ای كه در سواحل 

و همکاران انجام شد  Sultanaپاكستان توسط 

 4را در شوريهای بین  I. annandaleiپراكنش گونه 

اعالم كردند و گزارش دادند كه اين گونه  PPT 99تا 

دارد.  PPT 299تا  4وری را از تحمل تغییرات ش
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نتايج حاصل از همبستگي نشان داد كه اين گونه با 

فاكتورهای محیطي دما و شوری همبستگي ندارد 

 (. 2)جدول
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annandalei 

الف( نمای جلويي بدن؛ ب( هشتمین پای شناگری؛ 

( آنتن؛ ج( پ( هفتمین پای شناگری؛ ت( تلسون؛ ث

اگزوپود از يوروپود؛ چ( اندوپود. )مقیاس اشکال الف، 

ب، پ و ث يك میلیمتر و مقیاس اشکال ت، ج و چ 

 میلیمتر( 8/9

 

جنس  :Rhopalophthalmus spگونه .

Rhopalophthalmus  توسطIllig  بر  2391در سال

 ,.Vilas et alبنا نهاده شد) R. flagellipsپايه گونه 

گونه از اين جنس شناسايي شده  18 (. تاكنون2008

(. در خلیج فارس Hanamura et al., 2011است )

را در  R. tattersallaeحضور گونه  Grabeاولین بار 

از سواحل كويت گزارش داد، سپس در  2393سال 

و همکاران گونه ای ديگر تحت  Grabe 1994سال 

را در سواحل بحرين  Rhopalophthalmus spعنوان .

و به بررسي تراكم و چرخه زندگي آن گزارش 

پرداختند و تنها از اين گونه شکل تلسون را ترسیم 

كردند. گونه حاضر تفاوتهايي را در تعداد خار بر روی 

تلسون با گونه های گزارش شده در خلیج فارس 

-21دارای  R. tattersallaeدارد. گونه  Grabeتوسط 

ونه خار بر روی حاشیه جانبي تلسون است، گ 29

Rhopalophthalmus sp  گزارش شده توسطGrabe 

خار و گونه معرفي شده در تحقیق حاضر  22دارای 

خار بر روی حاشیه جانبي تلسون  9تا  1دارای

 (. 3است)شکل

در  Rhopalophthalmus spبیشترين تراكم گونه .

خردادماه مشاهده شد. اين گونه در ماه های 

ورد مطالعه حضور ارديبهشت و تیر در ايستگاه های م

(. بیشترين تعداد ماده های دارای تخم 9نداشت)شکل

نیز در خرداد ماه مشاهده شد كه تمامي ماده های 

مشاهده شده دارای كیسه های جنیني خالي از تخم 

با دما  Rhopalophthalmus spبودند. فراواني گونه .

 Biju(. در بررسي كه 2همبستگي مثبت دارد )جدول

 R. indicusبر روی گونه  1929سال و همکاران در 

در  يکي از مصبهای هند انجام دادند، اعالم كردند كه 

فاكتورهای محیطي ازقبیل شوری، دمای آب و میزان 

اكسیژن محلول بر تراكم و پراكنش اين گونه موثر 

است، كه نتايج بدست آمده از محققین ياد شده با 

واني دارد. نتايج بدست آمده از اين تحقیق كامالً همخ

 1993در سال  Biju & Panampunnayl هر چند كه 

گزارش نمودند كه چرخه زندگي گونه های مايسید به 

طور قابل مالحظه ای از يك محیط به محیط ديگر 

و  Grabeمتفاوت است. در مطالعه ديگری كه 

در آبهای كويت كه به منطقه  1994همکاران در سال 

زديك است، انجام داده مطالعاتي دهانه اروند بسیار ن

اند بیشترين تراكم ماده های باردار را نیز خرداد ماه 

گزارش دادند كه با مطالعه حاضر مطابقت دارد. عدم 
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حضور اين گونه در برخي از ماهها را نیز مي توان در 

گردش آب درخلیج فارس دانست. در اكثر ماه های 

سال نسبت بالغین مايسیدها به جوانان بیشتر است 

كه علت آن را مي توان در متفاوت بودن فصول 

بارداری و رهاسازی جوانان توسط دو گونه مايسید 

در مهرماه و گونه   I. annandaleiدانست، كه گونه 

Rhopalophthalmus sp.  در خردادماه جوانان موجود

در كیسه های جنیني خود را رها مي كنند. بیشترين 

دوره نمونه شباهت در میان ايستگاهها در طول 

برداری از نظر فراواني و پراكنش گونه ها بین 

 % محاسبه گرديد.38به میزان  8و  9ايستگاههای 

 
 Indomysisتصاوير واقعي از گونه -9شکل

annandalei   ،(11) (2939)بذرافشان× 
الف( يوروپود؛ ب( تلسون؛ پ( هفتمین پای شناگری؛ 

 ت( هشتمین پای شناگری

 

 
يخت شناسي گونه خصوصیات ر-3شکل

Rhopalophthalmus sp. 
الف( نمای جلويي بدن؛ ب( آنتن؛ پ( آنتنول؛ ت( 

تلسون؛ ث( هشتمین پای شناگری؛ ج( هفتمین پای 

 شناگری )مقیاس همه اشکال يك میلیمتر است(.
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 Rhopalophthalmus. تصاوير واقعي از گونه 29شکل 

sp.  ،(11) (2939)بذرافشان× 

ه؛ ب( نمای جلويي بدن؛ پ( الف( نمای كلي گون

تلسون؛ ت( آنتنول؛ ث( يوروپود؛ ج( هفتمین پای 

 شناگری؛ چ( هشتمین پای شناگری؛ ح( آنتن
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Study of morphological charachteristic and distribution of Indomysis annandalei 

and Rhopalophthalmus sp. (Crustacea: Mysida) for the first time from Iranian 

costal of Persian Gulf 
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Abstract 

Mysida includes small planktonic Crustaceans that are cosmopolitan, this tiny animals could 

be found in variety of marine habitats and depts. In this investigation mysida populations 

were sampled and studied from Iranian costal waters of Persian Gulf (estuary of Arvand and 

Bahmanshir rivers) in monthly basis from March to October 2011. Sampling process was 

conducted using plankton net 300 µm mesh size and oblique tows were made from near the 

bottom to the surface in 7 stations. Finally two species identify and morphological 

charachteristic of Indomysis annandalei and Rhopalophthalmus sp. was drew with Camera 

Lucida. Species abundance was measured in different months and stations. Maximum value 

of the average abundance of species was shown in June (2.85 1 N per M
3
). 

 

Keywords: Heavy Opposum shrimp, Indomysis Annandalei, Rhopalophthalmus sp., 

zooplankton, Persian Gulf 
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