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 یمد و جزر نیب سواحل در( ها خرچنگ پوستان، سخت) Charybdis hellerii گونه یکیلوژنتیف یبررس

 (CO1) دازیاکس توکرومیس ژن 1 ی قطعه یژن یتوال اساس بر چابهار

 2یاسرفاطمی ، 1مانیفر عطاران النیگ

 ، دانشکده علوم دریایی، دانشگاه دریانوردری و علوم  دریایی چابهار، چابهار، ایراندریا شناسی علمی گروه زیست هیئت .1

 ، دانشکده علوم دریایی ، دانشگاه دریانوردری و علوم دریایی چابهار، چابهار، ایران دریا شناسی کارشناسی ارشد ، گروه زیست .2

 

 

                                                چکیده

مولکولی فراوانی بر روی  های یبررس. است هنددر اقیانوس  یا شده  شناختهبسیار  ی گونه   Charybdis hellerii:سابقه و هدف

سهم  شناسی یختر نسبت به مطالعاتها  در ایران مطالعات مولکولی بر روی خرچنگ. در سایر نقاط دنیا انجام شده است گونه ین ا

 hellerii  Charybdisی  بار در ایران به بررسی مولکولی گونهدر تحقیق حاضر برای اولین. اندخود اختصاص دادههتری را ببسیار کم

 .پرداخته شده است Charybdisجنس 

های سپس نمونه. گرفت م جزر کامل صورتای چابهار و در هنگادر سواحل ماسه 2931رداری در سال بنمونه :ها مواد و روش

عمل استخراج . جدا گردیدها  برش بافتی از آبشش نمونه DNA برای استخراج . منتقل شدند -12ی نگهداری در دمای به آزمایشگاه برا

DNA با استفاده از روشexadecyltrimethylammonium bromide H (CTAB) یمرازپل ای یرهواکنش زنج.  انجام گرفت (PCR)  انجام

 .مورد نظر رسم گردید ی یابی، درخت فیلوژنی گونهپس از توالی. شد

های دادههای مولکولی  یبررسشناسایی گردید و   Charybdis helleriiهای مورفولوژی گونه مورد مطالعه  یبررسبا  :ها یافته

قرار  مولکولی مورد آنالیزهای )CO1 (اکسیداز سیتوکروم ژن 2 ی قطعه دست آمده درتوالی نوکلئوتیدی به. یید کردندتأمورفولوژی را 

 .Cدرصد بوت استرپ حمایت با گونه  39با  یرانی ا ی شده و ترسیم درخت فیلوژنی مشخص شد که گونه با آنالیزهای انجام. گرفت

hellerii در یک کالد قرار گرفته است . 

 39گیرد که  یم قرار  Eubrachyuraکالد  درمورد نظر  ینشان داد که گونه Maximum Liklihoodحاصل از آنالیز  یجنتا :نتایج

های بررسییزهای مولکولی نتایج حاصل از آنال. است و در یک گروه خواهری قرار گرفتند Charybdis hellerii  درصد شبیه به

 .یید می کندتأموفولوژی را 

 پوستان ، فیلوژنی ، چابهار ، سخت اکسیداز سیتوکروم ژن 2 ی ، قطعهhellerii Charybdis :کلمات کلیدی

 

 مقدمه
بین  ی یهپوستان در ناح مهم سخت یها ها از گروه خرچنگ

ی جانوری ها شاخهین تر متنوعیکی از آنها . جزر و مدی هستند

 ملکولی - سلولی بیوتکنولوژی   هایتازه

 1131دوره چهارم، شماره شانزدهم، پائیز  

 مانیفر عطاران النیگ :مسئول  سندهینو
 Gilan.attaran@gmail.com:  یکیالکترون پست

 31/13/1132: تاریخ دریافت مقاله
 21/30/1131: تاریخ پذیرش مقاله
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در حال حاضر  نهای زنده از آ گونه 3222حدود باشند و  یم

 6222حدود ی حقیقی با داشتن ها خرچنگ. وجود دارد

در ترین تنوع را یشبخانواده،  39جنس و  2162 ی زنده، گونه

  .(93و  6)دارند  ها خرچنگین ب

سواحل دریای عمان و به ویژه سواحل چابهار زیستگاه مهمی 

مطالعات سیستماتیکی زیادی بر . باشند یها م برای خرچنگ

با این حال . انجام شده است سواحل ایران یها خرچنگروی 

آنها  شناسی یختر های یژگیبیشتر این مطالعات بر اساس و

صورت گرفته است و مطالعات مولکولی سهم کمتری را به 

 یاز اولین مطالعات جامعی که بر رو. اند خود اختصاص داده

به تحقیقات   توان یصورت گرفته م فارس یجخل یها خرچنگ

Apel و Spiridonov   پس از آن . (9)اشاره کردNaderloo 

و  Naderloo، (92-91)و همکاران  Naderloo، (23و 26)

Sari (13-11) ،Naderloo  وApel (12) ،Naderloo  وNg 

(12) ،Naderloo  وSchubart  (16-17 )و Naderloo  و

Türkay (13-16 ) در طی تحقیقات خود مطالعات بسیار جامع

 فارس و دریای عمان  یجخلی ها خرچنگبر روی  را و مفیدی

بررسی  2336در سال  Spiridonov و Apel .انجام دادند 

و  فارس یجخل در Portunidae یها جامعی را بر روی خرچنگ

 ی آنها به تشریح کامل خانواده. دریای عمان پرداختند

Portunidae  به خصوص جنسCharybdis جنس . پرداختند

Charybdis یها خرچنگ ی خانواده از Portunidae  دارای دو

 .باشد یم Goniohellenusو  Charybdisجنس  یرز

Charybdis hellerii این جنس  یها گونه ینتر شده از شناخته

پوشیده از کرک  یدارای کاراپاس پهن و گاه گونه ینا. است

جانبی تیز است که نوک -دندان جلویی 7، دارای باشد یم

خار  9دارای  Merusجلویی  ی یهحاش. ه استآنها سیا ی همه

. مشخص و یک خار کوچک در قسمت انتهایی آن است

Carpus دارند پشتی خود ی یهپاهای حرکتی یک خار در حاش .

یک سری خار ریز وجود دارد  propodusپشتی  ی یهدر حاش

(9). 

توالی یابی ژنوم میتوکندری  ، مانندی مولکولیها روشامروزه 

برای تعیین رابطه فیلوژنتیکی  ها روش نیتر یکاربردیکی از 

 (. 3) شود یمهم محسوب ی نزدیک بهها و گونه ها تیجمعبین 

DNA  میتوکندریایی(mtDNA)  میو ترس ها گونهدر تشخیص 

جمله تعداد کپی باالتر در  از رابطه فیلوژنتیکی دارای مزایایی

 دی، هاپلوئمادریی ریپذ ، وراثتآن تر کوچکاندازه  ،هر سلول

ی ا نشدهوجود نواحی حفاظت  ،وجود نوترکیبی ، عدمبودن

ی وابسته ها گونهبرای مطالعات تکاملی  D-loopمانند ناحیه 

hellerii Charybdis ( Milne. Aی گونه .(9)باشد  می

Edwards, 1867)  در سواحل ایران به خصوص سواحل چابهار

به مورفولوژیکی این گونه به لحاظ  (.9)پراکنش باالیی دارد 

 کنون مطالعاتتا با این حال. خوبی شناخته شده است

هدف این تحقیق . است شدهانجام  کمی بر روی آنمولکولی 

بر  گونه ینو شناسایی مولکولی ایلوژنی ، فمورفولوژی بررسی 

 . است 2ژنی سیتوکروم اکسیداز  ی اساس قطعه

 ها مواد و روش

  یبردار نمونه

و در هنگام جزر کامل  2931سال  ماه  یبهشتدر ارد

و  یا از سواحل صخره برداری نمونه .انجام شد یبردار نمونه

انجام شد با شیب کم  هایی  یستگاهااز خلیج چابهار  یسنگ قلوه

 2ها به آزمایشگاه منتقل و به مدت  سپس نمونه. (2شکل )

 ..نگهداری شدند -12ساعت در دمای 
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 دریای عمان - خلیج چابهار. یبردار نمونهمحل : 2شکل 

 یابی و توالی   DNAاستخراج 

ها  بافتی از آبشش نمونه یها برش DNAبه منظور استخراج 

تا برای عمل لیز شدن بهتر  کردهله  یبه خوبو  هجدا گردید

 CTABها محلول  تیوب حاوی نمونهسپس به  .آماده شوند

(CTAB 0.1% ,  1.4M NaCl) ,2% CTAB 

20mM EDTA and 100mM β_mercaptooethanol ,

HCl pH8-TRIS ) یئنازپس از اضافه نمودن پروت. شداضافه K 

ن اندازه آشده بسته به  استخراج  DNAبه  mercopthonal-βو 

. گردیداضافه  standard TEمحلول  میکرو لیتر  32-92

گراد تا انجام مراحل بعدی  یسانتدرجه -12ها در فریزر نمونه

 ،استخراجی DNAمشخص نمودن کیفیت  یبرا. نگهداری شد 

از اتیدیوم بروماید و  %2از ژل آگارز الکتروفورز انجام شد که 

عد از ژل ب. استفاده گردید DNA یها نمونه یزیآم برای رنگ

 شدمنتقل  UV Transluminatorدرون دستگاه  الکتروفورز به 

برای خوب  یفیتباک یهاDNA  نمونهی، ردارسبعکو پس 

  .انتخاب گردیدند( PCR)پلیمراز ای یرهواکنش زنج

  )PCR( از یمرپل ای یرهواکنش زنج

پرایمر جهت تکثیر  پلیمراز از دو ای یرهبرای انجام واکنش زنج 

  جفت بااز  622به طول   2قطعه ژنی سیتوکروم اکسیداز واحد 

والی با ت LCO1490مطالعه در این  که پرایمرها استفاده گردید

(3'-3 -GGTCAACAAATCATAAAGATATTGG' ) و

HCO2198  3'(باااااااااا ترتیاااااااااب نوکلوتیااااااااادی--

TAAACTTCAGGGTGACCAAAAAATCA'3 )بودنااااد 

  DNAng15 ,  10 x  ، شاامل در واکنشمواد مورد استفاده . (8)

Buffer ,PCR  25mM 2Mgcl  ،10mM dNTP   ، 5uTaq.2

polymerase  DNA  و دو پرایمرF  وR در بااال  باود   ذکرشده .

 یکلرترموساااای پلاای مااراز توسااا دسااتگاه  یاارهزنجواکاانش 

 Ependorf برناماه حرارتای زیار     و باا سیکل  93 در 5331مدل

گاراد  یساانت درجاه   39سازی در دماای  واسرشت. انجام گرفت

گراد باه مادت    یسانتدرجه  36در دمای  ، اتصالثانیه 92برای 

 2گاراد باه مادت     یساانت درجه  61یر در دمای و تکثثانیه  92

سازی اولیه در دمای واسرشت مرحلهیک . دقیقه صورت گرفت

یاک مرحلاه تکثیار    و دقیقاه   3گراد به مدت  یسانتدرجه  39

  (.6)دقیقه نیز انجام شد 22درجه برای  61 نهایی در دمای
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 آنالیزهای فیلوژنتیکی

-یفهم ردو  ها کروماتوگرام های حاصل از تعیین توالی نمونه

 وBioEdit (22 )ی افزارها نرمگرایی آنها با استفاده از 

ClustalX7.0 (22) به ی حاصله ها دادهیس ماتر. گرفت انجام

. یه و تحلیل گردیدندتجز MEGA(12) 3افزار  نرمی  یلهوس

گونه خرچنگ  12توالی ژنی گونه خرچنگ ایرانی با توالی ژنی 

 Armadillidium vulgareگونه  شد ودیگر از بانک ژن مقایسه 

ی  گونهیز فیلوژنی آنال. در نظر گرفته شد out groupعنوان به 

 Maximum likelihoodمورد مطالعه با استفاده از روش 

(ML)  انجام گرفت. 

 نتایج

 یاانگین ، مهای مورفولوژیکی مشاخص شاد کاه    یبررسبا انجام 

 بارای  و متار میلی 222 تا 62 بین نر جنس برایها  نمونه طول

 پهنکاراپاس . آمددست به مترمیلی 62 تا 32 بین ماده جنس

 جلاویی  قسامت  در. سات ا  آن فاقاد  یاا  و پوشیده از کرک بوده

 یدارا. شود یم دیده منظمی و متقاطع های یبرآمدگ  کاراپاس

 منحنای  شکل به mesogastric ،است کوتاه frontal جفت یک

 یاا  و اسات  پیوستههم به metagastric. است ای یوستهپ هم به

 قساامت. اساات باااریکی شااکاف دارای میااانی قساامت در

epibranchial بجاز )فرانات  . است خفیفی خمیدگی یک دارای 

. اسات  خلفی ی یهحاش ازتر  کوتاه کمی( بیرونی مدار قسمت در

 یهاا  دنداناه  باه  نسبت حدودی تا و بوده گرد میانی یهادندانه

submedian یهاا  دنداناه . یزترندت submedian  مثلثای  و گارد 

 از عمیاق  شاکاف  یک ی یلهبه وس کناری یها دندانه. باشند یم

 و پهان   جانبی -جلویی ی یهحاش. شوند یم جداها  دندانه دیگر

 سیاه نوک دارای و تیز هاآن ی همه کهاست  دندانه شش دارای

 و برجساته  یبرآمادگ  دارایهاا   آناتن  ای یاه پا بخش. باشند یم

 جلاویی  ی یهحاشا  قطاور، ها نسابتا    چنگک. باشند یدار م دندانه

merus انتهاایی  قسامت  در واسات   تیز خار تا 9 دارای و پهن 

 manus خاارجی  ساطح . باشاند  یم خارچه یک دارای نیز خود

 costae یاک  دارای آن داخلای  ساطح . است costae تا 9 دارای

 costae یاک  اسات  ممکن چنینهم ،است( ریز گاهی) متوسا

 ییهحاشا . شاود  دیاده  داخلای  ساطح  پایینی ی یهحاش در ریز

 تاا  22 ساقف  تاا  خاار  سری یک یتا دارا نیز propodus عقبی

 costae ی چنادین دارا ماده و نر جنس شکمی سطح. باشند یم

 و دارناد  وجاود  شاکم  چهاارم  بخاش  در کاه  هستند متقاطعی

 ساورا   .اناد  داده اختصاصبه خود  را بخش یناز ا نیمی حدود

  .باشد یم کلید شکل سورا  به ماده جنس تناسلی

 

manus (1 ) خارهای( 2)چنگک : الف  Charybdis hellerii: 1شکل 

 های یبرآمدگfrontal (1 ) های یبرآمدگ (2) :ب. داکتیلوس

protogastric (9 )های یبرآمدگ mesogastric (9 )های یبرآمدگ 

epibranchial (3 )یها دندانه( 7) جانبی جلویی ی یهحاش یها دندانه 

front (6 ) ی ناحیه submedian یها دندانهfront (6 ) میانی

 .front جانبی یها دندانه

  روش باه  فیلاوژنی  درخات  ترسایم  و مولکولی آنالیزهای نتایج

Maximum likelihood که در این مطالعه باه ناام    را کالد سه

 ماورد  ی گوناه  اسات کاه   شاده  نشان داده Cو  A ،Bکالدهای 

 Portunidaeی متعلق به خانواده ها گونهکه  Aکالد  در مطالعه

  (boot strap)باوت اساترپ   درصد 39 با و گیرد یم است، قرار

 درشده   داده نشان کالدهای. (9 شماره شکل) شود یم یتحما

 جاز   و  دارناد بااهم   نزدیکای  خویشاوندی رابطه سه هر شکل

ی هااا خرچنااگ راساای یهااا گااروه از کااه Podotremata کااالد

 .هستند باشند یم حقیقی
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 توالی اساس خرچنگ بر گونه 11 شامل فیلوژنی درخت: 9 شکل

. Maximum Liklihood آنالیز از استفاده با CO1ژن  از قسمتی ژنی

ی گونه.  دهدمی نشان را replication 1000 با boot strap اعداد

Armadillidium vulgare عنوان  بهout group شده گرفته نظر در 

 .است

 بحث

ژن  2 ی درخت حاضر بر اساس توالی نوکلئوتیدی قطعه

حقیقی ترسیم  یها گونه از خرچنگ 11سیتوکروم اکسیداز 

جور  ی از رده Armadillidium vulgare  ی گونه. گشته است

در  out group عنوانبه  Armadillidiidae ی خانواده یان و پا

 یها ها در دو کالد اصلی خرچنگ خرچنگ. نظر گرفته شد

(. 99) گیرند یکاذب قرار م یها حقیقی و خرچنگ

جفت پای حرکتی که به  9حقیقی با داشتن  یها خرچنگ

در حالی  ینا .شوند یم مشخص ،مشاهده هستند راحتی قابل

جفت پای حرکتی واضح دارند  9کاذب  یها است که خرچنگ

و به حالت  دارد و جفت چهارم در سطح زیرین بدن قرار

چسبیده قرار گرفته است که به سختی قابل مشاهده است 

دهنده  تحقیقات زیادی در دست است که نشان(. 99)

حقیقی  یها کاذب و خرچنگ یها پارافایلیتیک بودن خرچنگ

حقیقی سطح  یها در خرچنگ (.1، 7، 3، 27، 26، 97)است 

یوروپودها  متقارن بوده و به شدت تحلیل رفته است،شکمی 

ساده و به منظور  3تا  1 یپروپودها، شوند یغالبا  دیده نم

ها قرار  ها در کنار آنتن ، چشمشوند یحرکت استفاده م

، الروها دارای هستند 3تا  1ها فاقد پلوپود  ، مادهگیرند یم

تیز و که در قسمت شکمی خود یک خار کروی  کاراپاس 

 یها در حالی است که خرچنگ ینا. کنند یمستقیم را حمل م

یا متقارن است،  فاقد تقارن مارپیچیکاذب، سطح شکمی 

جفت پنجم پروپودها اغلب تحلیل رفته و نقش حرکتی ندارد و 

، کند یاستفاده مها کردن آبششر از آن برای پاکجاندا

ها  ها بین آنتن چشم ،دها تحلیل رفته و یا وجود ندارندپلوپو

در  مستقیمتیز و قرار دارند، الرو ناپلیوس آنها طویل و خار 

حقیقی خود  یها خرچنگ .(99)شود یقسمت جلویی دیده م

قرار  Podotremataو  Eubrachyuraدر دو گروه اصلی 

هم همیشه و گروه نسبت بهقرارگیری این د یت، وضعگیرند یم

 ی به واسطه Podotremataکالد . مورد بحث قرار دارد

ها بر روی کوکسای پروپودها شناخته gonoporeقرارگیری 

نسبت به  Podotremataدر تحقیقات مختلف . (2) شوند یم

Eubrachyura و پلی فایلی  یلیدر وضعیت پارافایلی، مونوفا

در مطالعات  این دو گروهبه عنوان مثال  .گیرند یقرار م

Gouinot  و ( 3)و همکارانMclay  (26 ) مونوفایلی، در

Omeally   (1 )و Davis  (27)، Ahyongو   Martinمطالعات 

و  Spearsپارافایلی و در تحقیق ( 7)و همکاران  Brosingو 

در این   ،گیرند یدر حالت پلی فایلیتیک قرار م( 97)همکاران 

قرار  Eubrachyuraی خرچنگ در کالد ها گونهمطالعه تمام 

 .گرفتند

ی  خانواده .دهد یمتشکیل  Xanthidaeی  خانوادهرا  B کالد

Xanthidae  است، دارای چنگکی با نوک قاشق مانند

ین متحرک، ا یرغی سوم تا پنجم شکمی جنس ماده ها بخش

هایی اند ولی ممکن است شکاف یدهچسب همبه کامال  ها بخش

 Gonopodاین خانواده  در. آنها قابل مشاهده باشدنیز در بین 

 و است Sاول در جنس نر بسیار کشیده شده است و به شکل 

جنس  2339در سال  Ngو  Chia. ی داردا ساده نوک

Glyptocarcinus ی  خانواده را از زیرEumedonidae  جدا کرده

قراردادند  Antrocarcininaeی جدید  خانواده را در زیر و آن

وجهی بوده  7دارای کاراپاس  Glyptocarcinus جنس .(99)

در  .دندانه است 9که در حاشیه جلویی کناری خود دارای 
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ی جنس ها گونه 1222و همکاران در سال  Laiتحقیق 

Glyptocarcinus  که  (29)در یک کالد خواهری قرار گرفتند

هم دو گونه در یک کالد ( 9شکل ) یقتحقبر اساس نتایج این 

-هم .شود یمدرصد بوت استرپ حمایت  222و با  رفتهقرارگ

و  Zalasiinae (Zalasius sakaii ی خانواده یرز یها گونهین چن

Zalasius dromiaeformis )و خواهری کالد یک در 

 دیده نیز 9 شکل در کهور طهمان که گرفتند قرار مونوفایلتیک

 قرار مونوفایلیتیک صورت به نیز حاضر درخت در شود یم

  .گرفتند

 که گیرند، یمقرار  Cheiragonidaeی  خانواده Cدر کالد 

و  T.cheiragonusی ها گونهو  Telmessusشامل جنس 

T.acutidens درصد بوت استرپ  39این دو گونه با . است

ی  خانواده Marti و Davis در مطالعات . شوند یمحمایت 

Cheiragonidae  درصد بوت استرپ در یک کالد قرار  63با

 .(27) گرفتند

وجهی بوده و دارای  7دارای کاراپاس  Portunidaeی  خانواده 

. باشند ی کناری جلویی خود می دندانه در حاشیه 3تا  3

endopodit ای در سطح  یافته  مگزیالپد دوم دارای لوب توسعه

آخری پارو مانند دو بخش انتهایی پاهای . باشدداخلی خود می

های شکمی سوم تا پنجم در جنس ماده کامال   بخش. هستند

ی حاضر  مطالعهدر  (.96)اند  متحرک خورده و غیر هم جوشبه

Portunus pelagicus و P. segnis  در یک کالد پارافایلی و با

 P. trituberculatus. گیرند یمدرصد حمایت قرار  222

رین واگرایی را در بین اعضای این جنس دارد و در یک شتیب

بنابراین مونوفایلیتیک بودن جنس ؛ گیرد یمکالد جدا قرار 

Portunus  جنس  .شود ینمحمایتPortunus  3با داشتن 

. شودی جلویی جانبی کاراپاس شناخته می یهحاشدندانه در 

رین ت یلطو 3ی  دندانهعرض کاراپاس بیشتر از طول آن بوده و 

بر  1226در سال  Mantelattoتحقیقی که  در. استدندانه 

انجام دادند  و یکمکزدر خلیج  Portunusروی جنس 

 Portunus. (23)کردند  مونوفایلیتیک بودن این جنس را رد

pelagicus  وP. segnis در تحقیق Lai  در ( 1222)و همکاران

 .P. قرار گرفتند همبهیک کالد پارافایلیتیک نسبت 

trituberculatus  نسبت به این دو گونه در حالت پلی فایلیتیک

دارای کاراپاس شش  Charybdisجنس . (29)گیرد  یمقرار 

 7دارای  لوب تقسیم شده است، 7به  front باشد، وجهی می

ها چنگک باشد، ی جلویی کناری خود می دندانه در حاشیه

بزرگ در  خاردارای یک  carpus دارای خار، merus نابرابر،

 باشد، ی سطح داخلی و سه خار در سطح بیرونی خود میگوشه

manus باشد، اولین دارای خارهایی در سطح خارجی خود می 

Gonopod و دارای موهایی در  باشد کشیده و طویل می

های گونه (.9، 96)باشد  های داخلی و خارجی خود می حاشیه

Charybdis hellerii  وCharybdis lucifera  از لحاظ

 Charybdis hellerii . اندهم نزدیکمورفولوژیکی بسیار به

دارای کاراپاس پهنی بوده که پوشیده از کرک و یا بدون کرک 

 باشد، یم کوتاه frontal جفت یک دارای .باشد یم

mesogastric است ای یوستهپ همبه منحنی شکل به .

metagastric دارای میانی قسمت در یا و است پیوستههم به 

 دارای epibranchials قسمت. باشدمی باریکی شکاف

 مدار قسمت در جزهب) front. باشدمی خفیفی خمیدگی

 یحاشیه. است خلفی یحاشیه از ترکوتاه کمی( بیرونی

 یهمه که باشدمی دندانه شش دارای و پهن  جانبی -جلویی

 merus جلویی یحاشیه. باشندمی سیاه نوک دارای و تیز آنها

 خود انتهایی قسمت در و باشدمی تیز خار تا 9 دارای و پهن

 ماده جنس تناسلی سورا . باشندمیچه خار یک دارای نیز

 Charybdis lucifera(. 96،9)باشد می کلید سورا  به شبیه

 یک و کوتاه metagastric دوتا دارای کاراپاس پهن بدون کرک،

 قسمت در جزهب front. باشد یم epibranchials مدگیبرآ جفت

. باشد یم عقبی پهن ی یهحاش از ترعریض داخلی، مداری لوب

 دندانه از که باشد یم دندانه 7 دارای کناری – جلویی ی یهحاش

 شود یتر مبزرگ هاآن ی اندازه ضعیفیبه طور  3 ی دندانه تا 2

. دارد خارچه حالت و بوده بقیه از ترکوچک آخری دندانه و

 مجهز مانند چنگال خار تا 9 به merusو پهن  جلویی بخش

 سورا . باشد یم خار بدون آنها عقبی بخش و است شده

 (.96،9) است شکل یمرغ تخم و کوچک ماده جنس تناسلی

های مولکولی شود دادهنیز مشاهده می 9که در شکل طورهمان

در این مطالعه . کندیید میهم تأز نزدیکی این دو گونه را بهنی

Charybdis hellerii  وCharybdis lucifera  درصد  222با
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 با ایرانی نیز یگونه. گیرندحمایت در کالد خواهری قرار می

 و Charybdis hellerii خواهری کالد در حمایت درصد 222

Charybdis lucifera با توجه به مشخصات  .گیردمی قرار

 Charybdis helleriiی ایرانی ظاهری مشخص شد که گونه

اطالعات بدست آمده در درخت فیلوژنی نیز مؤید این . باشدمی

 . باشدامر می

 Charybdisهاای جانس   به لحاظ نزدیکی و شباهت زیاد گوناه 

گیاری  تواناد وضاعیت قارار   بهم، مطالعات مولکولی بیشتر، مای 

 .های این جنس را بهتر مشخص کندگونه

 سپاسگزاری

در پایان از تمامی عوامل دانشاگاه دریاانوردی و علاوم دریاایی     

آبادی که ماا را  زادعباس شاه خصوص مهندس حسن چابهار به

در تمام مراحل این تحقیاق همیااری کردناد، کماال تشاکر و      

خاااطر هز دکتاار رضااا ناادرلو بااچنااین اهاام. قاادردانی را داریاام

انجام این تحقیاق   ارزشمندشان در تمامی مراحلهای راهنمایی

 .کنیمگزاری میسپاس
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