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 مناطق ساحلی جزیره الرکدر  (Crustacean: Isopoda) مطالعه فون جورپایان
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 993ی: پستصندوقدانشگاه شهرکرد،  گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، پیربلوطی:اهلل خلجیولی 

 
 9313 اسفندتاریخ پذیرش:            9313 آذرتاریخ دریافت: 

 

 چکیده

 یریگنمونهگرفت.  صورتمنظور بررسی و شناسایی فون جورپایان خط ساحلی جزیره الرک درخلیج فارس به یکنون پژوهش

 ماه آذر از قیتحق انجام مدت در. شد انجام( یمد و جزر ریز عمقکم ینواح و یمد و جزر نیب ینواح) یساحل مختلف یهاستگاهیا در

 . گرفتند قرار جستجو مورد یاهیگ پوشش با یبسترها نیچنهم و یشن ی،اماسه ی،گل سواحل یتمام 2939 ماه خرداد تا 2931

آوری شده و پس از تثبیت در الکل اتانول های مختلفی از جمله الک کردن و استفاده از تور با مش مناسب جمعهای جورپا با روشنمونه

در مجموع پنج گونه متعلق به سه و برچسب گذاری، در آزمایشگاه با کلید معتبر شناسایی شدند. نتایج حاصل نشان داد که  39%

ای باالی ساحلی در نواحی صخره Ligia persicaیعنی  Ligiidaeند. تنها یک گونه از خانواده اهخانواده و چهار جنس شناسایی شد

 Sphaerompsis sarii ،Sphaerompsisدارای نمایندگانی از دو جنس و سه گونه  Sphaeromatidaeیافت شد. خانواده 

persikolpos  وCymodoce waegelei  و خانواده Cirolanidae دارای یک نماینده از جنسAtarbolana sp.  .بود 

 

  Sphaeromatidae نواحی بین جزر و مدی، الرک، رهیجزخلیج فارس، جورپایان،  کلمات کلیدی:

  

 Sourinejad@hormozgan.ac.ir  :پست الکترونیکی نویسنده مسئول* 

 

 

mailto:Sourinejad@hormozgan.ac.ir


 (خلیج فارس)مطالعه موردیِ  مناطق ساحلی جزیره الرکدر مطالعه فون جورپایان                           نژاد و همکارانسوری

111 
 

 مقدمه
 یهاگروه نیتربزرگ و نیترمتنوع از یکیجورپایان        

گونه توصیف  01311و با داشتن بیش از  هستند پوستانسخت

های مختلف دریایی و خشکی شده پراکنش وسیعی در محیط

 یهاستمیاکوس در فعال جانوران نیترمهم از. جورپایان دارند

 شوندیم محسوب یمد و جزر ینواح در ژهیوبه ییایدر

(Khalaji-Pirbalouty  وRaupach ،4102 ؛Brusca  وBrusca ،

 تعیین و جنوبی کشور سواحل انیجورپا فون مطالعه. (4113

 و راهکارها تواندمی هاآن یستیز جغرافیای و پراکنش وضعیت

 و کننده تهدید عوامل شناخت جهت در را خاصی پیشنهادات

  هایسازمان به ژنتیکی مهم ذخایر نیا حراست و حفظ

 نیچنهم .کند ارائه زیستمحیط از حفاظت اندرکاردست

  فارس جیخل در جزایر نیا انیجورپا فون انتشار با توانیم

 جانوری مجموعه شناساندن و معرفی جهت در مؤثری هایگام

 .برداشت علم جهان به فارس جیخل

 نقش ایتغذیه و اکولوژیکی نظر از جورپایان گرید طرف از      

 ماهیان از بسیاری و دارند دریا اکوسیستم حفظ در مهمی بسار

 و تناننرم ان،یماه هیتغذ. کنندمی استفاده موجودات این از

 رشد، مختلف مراحل در زنده یغذا انواع یبرخ از پوستانسخت

 از هیتغذ نقش تیاهم و شناسیزیست شناخت ضرورت انگریب

 یهاچرخه تواندیم هاگونه این تهدید گونه هر و باشدیم هاآن

 دچار را ستمیاکوس زنده فون نیب برقرار یاهیتغذ و شناسیبوم

 در انیجورپا ادیز اریبس نقش و تیاهم رغمیعل. دینما اختالل

 تاکنون فارس، جیخل ییغذا و یکیاکولوژ یهاشبکه و هاچرخه

 خصوص در یامطالعه منطقه، نیا یهاستمیاکوس از یاریبس در

. است نگرفته صورت موجودات نیا پراکنش و کیستماتیس

 های دور و در سالفقط مطالعه فون جورپایان خلیج فارس 

طور موردی در سواحل جنوبی انجام گرفته است. در این به

تر از سواحل های جورپایان و بیشمطالعات تعداد کمی از گونه

اران، و همک Schotte) عربستان سعودی گزارش شده است

. در ایران نیز (Jones ،0892؛ Reid ،0822و  Kensley؛ 4112

در مورد سیستماتیک و محدودی های اخیر مطالعات در سال

پراکنش جغرافیایی جورپایان سواحل ایرانی خلیج فارس انجام 

؛ Raupach  ،4102و  Khalaji-Pirbaloutyگرفته است )

Khalaji-Pirbalouty  ،؛ 4103و همکارانKhalaji-Pirbalouty  و

Wägele  ،4100 ؛Khalaji-Pirbalouty  وWägele  ،b4101 ؛

Khalaji-Pirbalouty  وWägele  ،c 4101 ؛Khalaji-

Pirbalouty  وWägele  ،a4101 ؛Khalaji-Pirbalouty  و

Wägele  ،4118 .) 

 جیخلی ورود مدخل در هرمز، تنگه دهانه در الرک رهیجز      

 و درجه 65 تا قهیدق 02 درجه 65 نیب عمانی ایدر از فارس

 و درجه 45 تا قهیدق 28 و درجه 45 وی شرق طول قهیدق 42

سازمان جغرافیایی ) است شده واقعی شمالی عرض قهیدق 63

این جزیره با  (.0324وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، 

ای و های متنوع و سواحل شنی، گلی، صخرهداشتن زیستگاه

پوستان های سختترین زیستگاهکی از مناسبیتواند می مرجانی

( باشد. در مطالعه حاضر که Isopodaکفزی از جمله جورپایان )

 ییهاگونه باشدالرک می جورپایان جزیره روی فون مطالعه بر اولین

کنند این جزیره زندگی می یاز جورپایان که در خط ساحل

 تعیین شده است.ها شناسایی و پراکنش جغرافیایی آن

  

 هاشمواد و رو
منظور بررسی و شناسایی فون جورپایان این مطالعه به       

صورت  0383تا خرداد  0384خط ساحلی جزیره الرک از آذر 

ای، گلی و های متنوع شنی، ماسه. بدین منظور از زیستگاهگرفت

 و جزر ریز عمقکم ینواح وای نواحی بین جزر و مدی صخره

برداری انجام شد )شکل در خط ساحلی جزیره الرک نمونه یمد

برداری از های مختلف نمونه(. برای یافتن جورپایان از روش0

ها، ها، الک کردن ماسهها و صخرهجمله جستجو در زیر سنگ

ها و جستجوی های چسبیده به صخرهکندن و شستشوی جلبک

 یهانمونهها و بسترهای گیاهی استفاده گردید. مستقیم جلبک

 اتانول الکل محلول در و مخصوص ظروف در شده یآورجمع

 هانمونه موجودات، ییشناسا یبرا .شدند یدارنگه و تیتثب 81%

 با و گرفتند قرار مطالعه مورد ینور کروسکوپیم لهیوسبه

تا حد امکان در سطح  ییشناسا موجود، یدهایکل از استفاده

 هانمونه تعداد نیچنهم. شد انجام گونه و جنس خانواده،

، Checcucciو  Taiti) شد انجام تیجنس کیتفک و شده شمارش

. (Brusca ،4113و  Brusca؛ 4112و همکاران،  Schotte؛ 4100

 داری به مجموعه جهت نگهنمونه پس از انجام مطالعات، 

  جانورشناسی دانشگاه شهرکرد منتقل شدند.پوستان موزه سخت
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 برداری از جورپایانهای نمونهنقشه جزیره الرک و محل ایستگاه: 1شکل 

 

 نتایج
در مطالعه حاضر در مجموع، پنج گونه جورپا در نواحی        

های ساحلی جزیره الرک مورد شناسایی قرار گرفت. گونه

که  داشتندشناسایی شده به چهار جنس و سه خانواده تعلق 

های ، گونهLigiidaeاز خانواده  Ligia persicaگونه  شامل

Sphaeromopsis sarii، Sphaeromopsis persikolpos و 
Cymodoce waegelei  متعلق به خانوادهSphaeromatidae  و

بودند. در ادامه  Cirolanidaeاز خانواده   .Atarbolana spگونه

طور مختصر توصیف شده و پراکنش ها بههر کدام از گونه

 (.4و  0گیرد )شکل ها مورد بررسی قرار مینیی آجغرافیا
Family Ligiidae 
Genus Ligia Fabricius, 1798 
Ligia persica Khalaji-Pirbalouty and Wägele, 2010  

بدن کشیده و پهن و پوشیده از دارای  Ligia persica گونه       

از تر ها کمباشد. فاصله بین چشمهای بسیار ریز میبرجستگی

باشد. طول پلیوتلسون بیش از نصف عرض آن ها میطول چشم

ای آن است. بازوهای پوروپود در حدود دو برابر طول بخش پایه

تر از اندوپود است. بند انتهایی شاخک باشد و اگزوپود کوتاهمی

باشد و ( میAesthetascsای )اول دارای چهار تارچه حسی لوله

برابر بند چهارم است. طول  6/0بند پنجم شاخک دوم بیش از 

ای اول تا هفتم برابر با طول پروپود و کارپوس پاهای سینه

ک دسته یای ششم و هفتم دارای ساستوداکتیلوس پاهای سینه

ها در حاشیه خود هستند. ناحیه انتهایی بلند و نازک از تارچه

ای مستطیل دوم دارای حاشیه ایسینه پای مسکولینای اپندیکس

 باشد. یشکل م

های در ایستگاه Ligia persica گونه جغرافیایی پراکنش      

متر(، میلی04-2: سه نر بالغ )8ایستگاه : مختلف جزیره الرک

: دو نر بالغ 01متر(. ایستگاه میلی00-6/2دو ماده بدون تخم )

ک یمتر( و میلی 03ک ماده دارای تخم )یمتر(، میلی 01و  8)

و  6/5: دو نر نابالغ )02متر(. ایستگاه میلی 6/2ماده بدون تخم )

متر(، سه ماده فاقد تخم میلی 01و  2متر(، دو نر بالغ )میلی 01

متر(. میلی6/00ک ماده دارای تخم )یمتر( و میلی 03- 2)

های ها و جنسیتها به تعداد زیاد در اندازه: نمونه08ایستگاه 

 افت شد.یمختلف 
Family Sphaeromatidae Latreille, 1825 

Genus Sphaeromopsis Holdichand Jones, 1973 

Sphaeromopsis sarii Khalaji-Pirbaloutyand Wägele, 

2009 

برابر  4/4طول بدن حدود  Sphaeromopsis sarii گونهدر        

ای با چشمانی نقهز، سر دارای روسترومی به شکل ذواست عرض

. بندهای باشدمی اندگرفته کناری قرار-بزرگ که در جهت خلفی

دارای درزهای واضح صفحات کوکسا در سطوح  4-9ای سینه

کناری، پلیون دارای دو درز کوتاه و مجزا در هر سمت، 

پشتی و  -ک شیار سطحی در قسمت میانییپلیوتلسون دارای 

ای اول تا سوم دارای حاشیه عقبی مدور است. پاهای سینه

ی ایسکیوم، مروس وکارپوس ای روهای ظریف حاشیهتارچه

کناری -باشند. حاشیه کناری اگزوپود و حاشیه انتهاییمی

 باشد.صورت مضرس میاندوپود به
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های یافت شده در هر ایستگاه(برداری و گونهبرداری )موقعیت جغرافیایی، تاریخ نمونههای نمونه: ایستگاه1جدول 
 ایستگاه موقعیت جغرافیایی برداریتاریخ نمونه هاگونه

Cymodoce waegelei 04/18/0384 E 63/28 44 65      N 12/09 63 45 0 

Cymodoce waegelei 04/18/0384 E 68/35 44 65      N 49/18 63 45 4 

Cymodoce waegelei 04/18/0384 E 13/12 44 65      N 09/12 63 45 3 

Cymodoce waegelei 04/18/0384 E 42/35 40 65      N 06/06 63 45 2 

Cymodoce waegelei 04/18/0384 E 60/46 40 65      N 86/41 63 45 6 

Sphaeromopsis persikolpos 04/14/0383 E 12/69 41 65      N 43/00 63 45 5 

Sphaeromopsis persikolpos;  S. sarii 04/14/0383 E 34/28 41 65      N 91/12 63 45 9 

Cymodoce waegelei; Atarbolana sp. 42/14/0383 E 98/08 42 65      N 01/29 64 45 2 

Ligia persica 48/13/0383 E 01/42 44 65      N 25/18 63 45 8 

Ligia persica 48/13/0383 E 48/08 44 65      N 54/18 63 45 01 

Cymodoce waegelei ; Atarbolana sp. 42/13/0383 E 08/26 42 65      N 38/33 64 45 00 

Cymodoce waegelei 48/13/0383 E 24/32 42 65      N 80/64 60 45 04 

Cymodoce waegelei 48/13/0383 E 53/28 43 65      N 22/60 61 45 03 

Ligia persica 42/13/0383 E 55/68 40 65      N 90/19 63 45 02 

Cymodoce waegelei 48/13/0383 E 54/23 08 65      N 22/19 64 45 06 

Cymodoce waegelei 48/13/0383 E 26/02 44 65      N 15/66 28 45 05 

Cymodoce waegelei 48/13/0383 E 49/25 41 65      N 99/42 28 46 09 

Cymodoce waegelei 48/13/0383 E 51/40 41 65      N 91/31 28 45 02 

Ligia persica 42/13/0383 E 02/25 40 65      N 23/04 63 45 08 
 

 

 
 ،(Wägele ،4118و Khalaji-Pirbalouty )B)) : Sphaeromopsis persikolpos، (Wägele ،4101و Khalaji-Pirbalouty ) A) ): Ligia persica: 2شکل 

                 C,D)) : Sphaeromopsis sari( Khalaji-Pirbalouty وWägele ،4118) ،E)) :Cymodoce waegelei ( Khalaji-Pirbalouty وRaupach ،4102) ،F)): Atarbolana sp. 

      
در  Sphaeromopsis sariiپراکنش جغرافیایی گونه        

 4: دو نر نابالغ )9ایستگاه : های مختلف جزیره الرکایستگاه

 متر(میلی 5/4ک ماده فاقد تخم )یمتر( و میلی 6/4و 
Sphaeromopsis persikolpos Khalaji-Pirbalouty and Wägele, 2009 

 دارای سر  Sphaeromopsis persikolposگونه در       

که از سمت پشتی قابل مشاهده طوریهب ،است کوچک روسترومی

باشد. نیست. شاخک اول دارای بندهای ابتدایی ضخیم می

فاقد درزهای واضح صفحات کوکسا در سطوح  4-9پاهای سینه 

ک درز کوتاه و مجزا در هر یکناری هستند. پلیون تنها دارای 

مثلثی شکل  تقریباًباشد. پلیوتلسون کشیده شده، سمت می

 5بوده و بخش انتهایی آن باریک شده است. صفحات کوکسای 

دهد. که صفحات قبلی را پوشش میطوریهپهن شده ب 9و 

کشیده شده و دارای انتهای باریک بوده و از  یاگزوپود پای دم

 حاشیه انتهایی پلیوتلسون فراتر رفته است.

 Sphaeromopsis persikolposپراکنش جغرافیایی گونه        

: دو نر نابالغ 5ایستگاه : های مختلف جزیره الرکدر ایستگاه

متر(، میلی 3و  4/4: دو نر نابالغ )9متر(. ایستگاه میلی 6/4تا  4)

 4/3-6/4متر(، سه ماده بدون تخم )میلی 3/3ک نر بالغ )ی

 متر(.میلی 6/3ک ماده دارای تخم )یمتر( و میلی
Genus Cymodoce Leach, 1814 

Cymodoce waegelei Khalaji-Pirbalouty and Raupach, 2014 

تا  0ای بندهای سینه سر و Cymodoce waegeleiدر گونه        

 9تا  2ای بندهای سینههستند و  صاف و بدون توبرکول 3

د. پلیوتلسون دارای نباشهای کوچک میدارای دو ردیف توبرکول
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نظر که در انتها دو شاخه بهاست دو برجستگی مخروطی بزرگ 

های زگیل مانند کوچکی در تمام چنین توبرکولرسند، هممی

اند. در ناحیه عقبی پلیوتلسونیک سطح پلیوتلسون پراکنده شده

برجستگی نیمه کروی در بخش میانی قرار گرفته که در اطراف 

بخش انتهایی پلیوتلسون اند. گرفته کوچکی قرار هایآن توبرکول

سه شاخه بوده و شاخه میانی از دو شاخه کناری فراتر رفته 

باشد است. در جنس ماده که مشابه جنس نر نابالغ می

های بزرگ دو شاخه، برجستگی نیمکره مانند انتهایی، برجستگی

 شود.ها و ناحیه سه شاخه انتهایی مشخص دیده نمیتوبرکول

در  Cymodoce waegeleiی گونه پراکنش جغرافیای       

: سه نر بالغ 0ایستگاه : های مختلف جزیره الرکایستگاه

متر(، میلی 3/6ک ماده بالغ دارای تخم )یمتر(، میلی 4/6 -2)

ک نر ی: 4متر(. ایستگاه میلی 4/6 -2/2شش ماده بدون تخم )

متر( و سه ماده میلی6/2ک ماده بالغ )یمتر(، میلی 3/2نابالغ )

ها : تعداد زیاد و در جنسیت3متر(. ایستگاه میلی 2-3فاقد تخم )

: شش 2افت شد. ایستگاه یهای مختلف در این ایستگاه و اندازه

متر(، چهار میلی 5-6/2متر(، پنج نر بالغ )میلی 6-6/3نر نابالغ )

 2/6ک ماده دارای تخم )یمتر( و میلی 6تا  2ماده فاقد تخم )

 هایاندازه و هانمونه در جنسیت زیادی تعداد :6 ایستگاه متر(.میلی

: تعداد زیادی نمونه 2افت شد. ایستگاه یمختلف در این ایستگاه 

: 00 افت شد. ایستگاه شمارهیهای مختلف ها و اندازهدر جنسیت

 6/2-3) تخم و سه ماده بدون متر(میلی 6-6/4) سه نر نابالغ

ک نر ی متر(میلی 0/6-4/3) نابالغ نر هفت :04 متر(. ایستگاهمیلی

متر( و دو میلی 6/2 -3پنج ماده بدون تخم ) متر(،میلی 5) بالغ

 زیادی تعداد :03 متر(. ایستگاهمیلی 6تا  6/2ماده دارای تخم )

: 06افت شد. ایستگاه یهای مختلف ها و اندازهنمونه در جنسیت

متر(. میلی 6-6/2) دو ماده بدون تخم و متر(میلی 6-2) نابالغ نر دو

های ها و اندازه: تعداد زیادی نمونه در جنسیت05ایستگاه 

نمونه  زیادی تعداد :09 افت شد. ایستگاهیمختلف در این ایستگاه 

افت شد. ی های مختلف در این ایستگاهها و اندازهدر جنسیت

های ها و اندازه: تعداد زیادی نمونه در جنسیت02ایستگاه 

 افت شد.یمختلف در این ایستگاه 
Family Cirolanidae Dana, 1852 

Atarbolana Bruce and Javed, 1987 

Atarbolana sp. 

طول بدن در حدود دو برابر عرض  Atarbolanaدر جنس        

های بزرگ در حاشیه و درزهای بدن است. سر دارای چشم

بندهای ابتدایی شاخک است.  گرفته قرار هاآن پشت در که کوتاهی

باشند. های بلند میهایی از تارچهدوم در حاشیه دارای دسته

ای پنجم تا هفتم، بندهای سطوح پشتی بندهای سینه

های شکمی چهارم و پنجم و پلیوتلسون پوشیده از توبرکول

برابر با عرض بخش  کوچک هستند. طول پلیوتلسون تقریباً

شود. انتهایی باریک منتهی میباشد و به بخش می ابتدایی آن

ای و شاخه خار ضخیم حاشیه 04بخش عقبی پلیوتاسون دارای 

باشد. زائده ای میخار ضخیم حاشیه 06 یاندوپود پای دمی دارا

اپندیکس مسکولینای پای شکمی دوم دارای نوکی تیز بوده و از 

های شود. در مقایسه با گونهمی قسمت میانی اندوپود خارج

شده از این جنس که از پاکستان گزارش شده شناخته 

اختالفاتی وجود دارد که در تعیین جایگاهی نهایی 

بنابراین در این  دارد، وجود تاکسونومیکی این گونه اختالف

  گردد.معرفی می .Atarbolana spصورت گزارش به

 هایایستگاه در .Atarbolana sp گونه جغرافیایی پراکنش      

متر( و میلی 6ک نر بالغ )ی: 2ایستگاه : مختلف جزیره الرک

 ک نر نابالغی: 00متر(. ایستگاه شماره میلی 6/2ک نر نابالغ )ی

 متر(.میلی 4/6) ک ماده فاقد تخمیمتر( و میلی 6/2)

 

 بحث
مطالعه حاضر تنها بر روی فون جورپایان منطقه ساحلی        

تر و های مربوط به نواحی عمیقانجام شده است، بنابراین گونه

های انگل مورد مطالعه قرار چنین گونهزیر جزر و مدی و هم

ترین نگرفته است. از پنج گونه شناخته شده در این جزیره بیش

 دهیاسفرومات خانواده از Cymodoce waegelei به مربوط فراوانی

 های این جزیره یافت شد. با توجهباشد که در اکثر ایستگاهمی

در بسترهای جلبکی و  Cymodoceکه اعضای جنس به این

؛ 4103و همکاران،  Khalaji-Pirbaloutyکنند )می زندگی گیاهی

Schotte   وKensley  ،4116) ،Cymodoce waegelei  نیز در

که دارای بسترهای جلبکی هستند الرک تر سواحل جزیره بیش

است. این گونه از به فراوانی یافت شده و گونه غالب این مناطق 

های ساکن در منطقه زیر جزر و مدی است و در مطالعات گونه

از  Raupach (4102)و  Khalaji-Pirbaloutyتوسط  قبلی نیز

بوشهر  و گناوه خلیج فارس در سواحلمناطق زیر جزر و مدی 

 (4103) و همکاران Khalaji-Pirbaloutyگزارش گردیده است. 

 نام به Cymodoce جنس و دهیاسفرومات خانواده از یدیجد گونه

Cymodoce delvarii  براساس فارس جیخل یرانیا سواحل ازرا 

کنون تا .کردند فیتوص یالکترون و ینور کروسکوپیم مطالعات

 سواحل ازدیگری نیز  گونه Cymodoce جنس از فارس جیخل از

ه شد ییشناسا Cymodoce fuscinaبه نام  یسعود عربستان

 .(Kensley ،4116و  Schotteاست )
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 Sphaeromopsisعنی یدیگر از خانواده اسفروماتیده  گونه دو      

sarii  وSphaeromopsis persikolpos  نیز در این مطالعه یافت

تر از ها در مناطق بین جزر و مدی و بیششدند. این گونه

ها و های چسبیده به صخرههای آبی کوچک و یا جلبکحوضچه

های بارز این دو گونه شوند. از ویژگیجا یافت میصورت همبه

نظر باشد. بهها میها در مقایسه با سایر گونهاندازه کوچک آن

های رسد یکی از دالیل زندگی این دو گونه بر روی جلبکمی

های بین جزر و چنین حوضچهها و هممتراکم چسبیده به صخره

شد و در واقع راهی برای باها میمدی همین اندازه کوچک آن

در این دو گونه  جلوگیری از شسته شدن توسط امواج است.

 یمناطق دردر خلیج فارس  قشم و کیش جزایر از نیز قبلی مطالعات

 بودندگزارش شده  یجلبک یهاتوده در و یشن بستر جنس با

(Khalaji-Pirbalouty و Wägele، 4118). چنین همKhalaji-

Pirbalouty  وWägele (c4101) رکورد کی و دیجد گونه کی 

از خانواده  را فارس جیخل یرانیا سواحل انیجورپا از دیجد

براساس مطالعه  کردند. گزارش Sphaeroma جنس و اسفروماتیده

 جزر نیب منطقه از khalijfarsi Sphaeroma دیجد گونهمذکور، 

 گونه از یدیجد رکوردتنگه هرمز در خلیج فارس و  یمد و

Sphaeroma walkeri  قشم ریجزادر  رانیا یجنوب سواحل ازنیز 

، Wägeleو  Khalaji-Pirbalouty) شده است گزارش شیک و

c4101). این،  بر عالوهKhalaji-Pirbalouty  وWägele (a4101) 

متعلق به   Sphaeroma annandaleiگونه ازرکورد جدیدی 

 نمودند. گزارش فارس جیخل ازرا  دهیاسفرومات خانواده

یافت در جزیره الرک از خانواده سیروالنیده تنها یک گونه       

 Atarbolana exoconta گونه باهایی شد که هر چند شباهت

 است شده گزارش پاکستان یکراچ از مانورا رهیجز ازدارد که 

(Bruce  وJaved ،0829اما تفاوت ،)های هایی نیز با گونه

صورت به تحقیقگزارش شده قبلی دارد و بنابراین در این 

Atarbolana sp. و جنس  دهیروالنیس خانواده از شد. یگذارنام

Baharilana گونه ،Baharilana kiabii  ًجنوب سواحل ازقبال 

و  Khalaji-Pirbalouty)گزارش شده است  قشم رهیجز یشرق

Wägele، 4100). جنس و دهیروالنیس خانواده از Cirolana، گونه 

Cirolana tarahomii سواحلساحل شمالی جزیره کیش و  از 

-Khalaji) اندشده گزارشدر خلیج فارش  قشم رهیجزغربی 

Pirbalouty  وWägele ،4100).  از جورپایانی که در مناطق

 خانواده از Ligia persicaکنند تنها باالی ساحلی زندگی می

Ligiidae یافت جزیره الرک  یساحل یباال یاصخره ینواح در

قبالً در طول سواحل  Ligiidae خانواده از Ligia persicaشد. 

و در اطراف جزایر ایرانی خلیج فارس مثل شمالی خلیج فارس 

و  Khalaji-Pirbalouty)است گزارش شده قشم و کیش 

Wägele ،b4101 ؛Taiti  وCheccucci ،4100 .)Ligia persica 

پسند است که دارای صفات حد واسط بین ای شوری گونه

 باشد. زی میخشکی های آبزی ونمونه
 

 منابع

سازمان جغرافیایی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای  .1

جغرافیای جزایر ایرانی خلیج فارس )قشم،  .1832مسلح، 

 صفحه. 549الرک، هرمز، هنگام(. 
2. Bruce, N.L. and Javed, W., 1987. A new genus and 

species of cirolanid isopod Crustacea from the northern 
Indian Ocean. J. Nat. Hist. Vol. 21, pp: 1451-1460. 

3. Brusca, R.C. and Brusca, G.J., 2003. Invertebrates. 
Sinauer Associates, Sunderland. 936 p. 

4. Jones, D.A., 1974. The systematics and ecology of some 
sand beach isopods (Family Cirolanidae) from the coasts 

of Saudi Arabia. Crustaceana. Vol. 26, No. 2, pp: 201-211. 

5. Kensley, B. and Reid, J., 1984. Arabanthura 
enigmatica, a new genus and species of anthurid isopod 
from the Arabian Gulf. Proc. Biol. Soc. Wash. Vol. 97, 

No. 3, pp: 674-680. 

6. Khalaji-Pirbalouty, V. and Wägele, J.W., 2009. Two 
new species of Sphaerompsis from Persian Gulf. 

Zootaxa. Vol. 2305, pp: 33-50. 

7. Khalaji-Pirbalouty, V. and Wägele, J.W., 2010a. A 
new record of Sphaeroma annandalei Stebbing, 1911 

(Crustacea: Isopoda: Sphaeromatidae) from the Persian 

Gulf, and description of a new related species from the 
South Atlantic Ocean. Zootaxa. Vol. 2508, pp: 30-44. 

8. Khalaji-Pirbalouty, V. and Wägele, J.W., 2010c. A 
new species and a new record of Sphaeroma Bosc, 1802 

from intertidal marine habitats of the Persian Gulf. 

Zootaxa. Vol. 2631, pp: 1-18. 

9. Khalaji-Pirbalouty, V. and Wägele, J.W., 2010b. Two 

new species of Ligia Fabricius, 1798 (Crustacea: 
Isopoda: Ligiidae) from coasts of the Persian and Aden 

gulfs. Org. Divers. Evol. Vol. 10, pp: 135-145. 

10. Khalaji-Pirbalouty, V. and Wägele, J.W., 2011. Two 
new species of cirolanid from Qeshm and Kish Islands in 
the Persian Gulf. Zootaxa. Vol. 2930, pp: 33-46. 

11. Khalaji-Pirbalouty, V., Bruce, N.L. and Wägele, J. 

W., 2013. The genus Cymodoce Leach, 1814 in the 

Persian Gulf with description of a new species. Zootaxa. 

Vol. 3686, No. 5, pp: 501-533. 

12. Khalaji-Pirbalouty, V. and Raupach, M.J., 2014.  A 

new species of Cymodoce based on morphological and 

molecular data, with a key to the Northern Indian Ocean 

species. Zootaxa. Vol. 3826, No. 1, pp: 230-254. 

13. Schotte, M.; Boyko, C.B.; Bruce, N.L.; Poore, G.C.B.; 

Taiti, S. and Wilson, G.D.F., 2008. World List of 
Marine Freshwater and Terrestrial Isopod Crustaceans. 

Available online: http://www.marinespecies.org/ isopoda. 

14. Schotte, M. and Kensley, B., 2005. New species and 
records of Flabellifera from the Indian Ocean. J. Nat. 

Hist. Vol. 39, No. 16, pp: 1211-1282.  

15. Taiti, S. and Checcucci, I., 2011. Order Isopoda, 
suborder Oniscidea. Arthropod fauna of the UAE. Vol. 4, 

pp: 33-58. 

http://www.marinespecies.org/

