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Caridea, Hippolytidae)  الخليج العربي غرب شمال في 
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 الخالصة

التي  Medusa shrimp Latreutes anoplonyx Kemp, 1914 روبيان القناديلجمعت عينات     
في شمال الخليج  عدة مناطقمن  .Rhizostoma sp األبيضقنديل البحر ذو اللون  متعايشة مع تجدو 

لألمام بموازاة بداية  اية الحافة األمامية للدرع ممتدابوجود سن واحد يقع عند بدتميز هذا الروبيان  العربي.
، الخطم في الذكور متطاول ومقوس لألسفل فوق العين الخطم، الخطم أطول من زوج اللويمسات وسوطيهما،

الظهرية من الربع يبدأ تسنن الخطم في الجهة  ر عرضا ومقوسا لألعلى فوق العين،اإلناث أكثبينما يكون في 
. توجد األسنان على جهتي ية يبدأ من المنتصفلعين متجها نحو قمته بينما في الجهة البطناالول القريب من ا

الجهة البطنية ، بينما على وناعمة كثيفةتكون  16-9ما بين  تراوح عددها على الجهة الظهريةالخطم والتي 
بين  المتواجدة اهطوالأ تمعدال تراوحت .تباعدا في الوسط وكثيفة في القمة أكثرتكون  ،10-7تراوح عددها بين 

 سم. 4لغ اكبر طول عند اإلناث وب ،سم 4.0 –1.2
  .، الخليج العربيالتعايش، Latreutes anoplonyx: روبيان القناديل،  كلمات مفتاحية

  المقدمة
 إلى   Medusa shrimp،Latreutes anoplonyx Kemp, 1914القناديل  يانروبينتمي 

تحت صنف ناعمة الصدفة ، Crustaceaصنف القشريات   Arthropodaشعبة مفصلية األقدام 
Malacostraca  رتبة عشرية األقدام وDecapoda تحت الرتبة الدنيا ،Caridea  عائلة الهيبوليتيدية و
Hippolytidae يستوطن المياه الضحلة نوعا 40من  أكثرتمتلك  إذ أفرادهاوتنوع  ةوفر التي تميزت ب ،

 ,Holthuis) سيا، الصين والياباننيبورما، اندنو البحرية, ينتشر هذا النوع غرب المحيط الهادي في الهند، 

له وجود في مياه جنوب المحيط الهندي، خصوصا في المياه كما  .Fischer & Bianchi, 1984؛ (1980
العائل  صفة Latreutesالعديد من األنواع التابعة للجنس  تحمل(. Coleman, 1991كستانية )البا

 1902))يعد  .medusa  Sea(Jelly fish)العتمادها في العيش على المضيف المتمثل بقناديل البحر 
Kishinouye ومات حول هنالك قلة في المعل .وع من الروبيانذكر عالقة قنديل البحر مع هذا النمن  أقدم

 فهم أهميتها في النظام البيئيعليها مما يصعب  ل البحر واألحياء األخرى المتواجدةأهمية العالقة بين قنادي
  ر كبير ليس على تركيبة الغذاء لكن. من المحتمل هذه العالقة لها تأثي(Ohtsuka et al., 2010البحري )
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تأكل الفريسة المتطفل عليها  (carnivores)أيضا على العالقات التعايشية، فقناديل البحر من آكالت اللحوم 

(Grimes & Bradbury, 1992 ؛ Ohtsuka et al., 2004 , 2009).  
 وتوضيح العراقية اإلقليميةه مياالفي مره  ألوللروبيان القناديل  ومعيشي وصف تصنيفي إلىتهدف هذه الدراسة 

 .بيالخليج العر غرب  شمال منطقة إلى هذا الروبيان انتشار
 مواد وطرق العمل

خالل الرحلة الخليج العربي غرب مياه شمال  ثالثة محطات في روبيان القناديل من من عينات تصيد
 /9-12تاريخ في لجمع وكررت عملية ا 2010/ 24-25تاريخفي مركز علوم البحار  أبحاثالعلمية لزورق 

 N"52.225˚29)وهي  (GPS) جهاز تحديد المواقع الجغرافية المواقع بواسطة إحداثيات تحدد 2011

48˚26.060"E) و(49.437˚29"N48˚31.802"E) و(45.778˚29"N 48˚38.811"E) .
 14–6راوحت ما بين ، وحدد عمق المياه التي تروبيان القناديل أفراد بعملية صيد (الكوفةالجر ) شباك استخدمت

)قطر مظلتها  .Rhizostoma sp الكبيرةالبيضاء جسم القناديل  زلت عينات روبيان القناديل من داخل. عمتر
وتم  % كحول اثيلي75 تحتوي علىمل  500في قناني بالستيكية سعة العينات  حفظتو سم(،  20-15بين 

فردا  58 أعدادهفقد بلغت في المختبر قناديل لروبيان العد ال اجري .2015إجراء الفحص والتشخيص في سنة 
 دامياه الخليج العربي اعتما اد منطروبيان القناديل المص . شخص()الفيرنية باستخدام القدمة أطوالهثم قيست 

 ,Hayashi & Miyake, 1968; Burukovskii, 1974; Williams) على العديد من المصادر

1984; Cha et al., 2001) . (2001)راسة الحالية طريقة تبعت في الد Cha et al. روبيان  في تمييز
وعلى أساس اختالف شكل الخطم عند الجنسين باإلضافة إلى المظهر الخارجي  L. anoplonyx القناديل

 .واإلناثللبالغات من الذكور 
 :النتائج 

( 11ة للبيض و)غير حامل أنثى( 27( ذكر، )17، )( يافعات3: )ردا( ف58) المدروسة عدد النماذجبلغ 
 واقل سمكا من ةمتطاول ورالذك ت, كانناثاإلو ذكور الفرق في الشكل بين لوحظ وجود . حاملة للبيض أنثى

ل اليافعات اطو ا تتراوح ،سم 4.0–1.2بين ها وحت أطوالتراحيث  .(1، )صورةالتي كانت تبدو ممتلئة اإلناث 
بين الحاملة للبيض  اإلناث أطوالتراوحت  سم، كما 3.4–2بين  الذكور أطوالتراوحت  بينماسم،  1.5-1.2بين 
  .سم 3.2–2بين تتراوح  غير حاملة للبيض اإلناث أطوال بينما كانتسم،  4–2.1

فوق العين لألسفل، بينما في اإلناث  امقوسو  اإلناث اقل سمكا مما فيو  الخطم في الذكور طويالكان 
بين  يتراوح عددها على الجهة الظهريةعلى جهتي الخطم و  جد األسنان. تو فوق العين لألعلى اكثر عرضا مقوسأ

تباعدا بالوسط وكثيفة  أكثرو  10-7عددها بين ا تتراوح، بينما على الجهة البطنية وناعمة كثيفة وتبدو 9-16
 من بداية الخطم قرب العين متجها نحو قمته بينما في الجهة البطنية يبدأ  األوليبدأ التسنن من الربع  القمة. في
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لألمام  اية الحافة األمامية للدرع ممتدامن المنتصف، باإلضافة إلى تميز النوع بوجود سن واحد يقع عند بد

 من طول طوال أكثرويوجد زوج من اللوامس وج اللويمسات وسوطيهما من ز  بموازاة بداية الخطم، الخطم أطول
 .(2، )صورةالجسم الكلي )عدا منطقة الدرع( 

 : المفتاح التصنيفي
 .عادة أطول من الزوج األول الزوج الثاني من أرجل المشي –أ –1
 .Hippolytidaeعائلة  ,، ساق العين عادة غير طويلةجيداالخطم متطور  –ب –1
 .العين( على الحافة األمامية من الدرع أسفل 9-5جود سلسلة من األشواك )و  –أ –2
 Latreutes (Burukovskii, 1974)(...3.) جنس الخطم عميق في  جهته البطنية, –ب –2
من منتصف  ( يبدأ التسنن10-7(/)16-9، أعدادها )سنان على جهتيه الظهرية والبطنيةالخطم يحتوي األ– 3

 ,وجود سن واحد يقع عند بدية الحافة األمامية للدرع ممتد لألمام بموازاة بداية الخطم ,قمةالخطم متجها نحو ال
.Latreutes anopolyx  Kemp, 1914  

 

 a 

 b 
 .األنثى (b) ،الذكر Latreutes anoplonyx ، (a)القنادبل روبيان( 1) صورة

 
 المناقشة

مقاربة لما ذكره  على جسم قنديل البحر بأعداد L. anoplonyxالقناديل تواجد روبيان  سجلت الدراسة الحالية
Ohtsuka et al. (2010) كما اشار الى وجود الروبيان الكاريدي داخل جسم قنديل البحر ،Rhopilema 

hispidum ( في دراسته 2006الصالح لألكل في الجزء الشرقي من خليج تايالند. كما ذكر الفريجي ) 
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في المياه البحرية العراقية إلى وجود هذا الروبيان وبأعداد  .Rhizostoma spوصفية لقنديل البحر األبيض ال

 .القنديل متخذا منها مسكنا له (bell)كبيرة تحت مظلة 

 a 

 b 
الخطم عند  (b)الذكر، الخطم عند  ((Latreutes anoplonyx  ،aروبيان القناديلفي خطم ال( 2) صورة
 .األنثى

الخليج غرب  شمالروبيان القناديل في مياه  دراسة تصف بشيء من التفصيل الحالية أول تعد الدراسة
كما اشير الى وجود الروبيان بمختلف مراحله العمرية متعايشا ، على قنديل البحر تعايشه إلى اإلشارةمع  العربي

بقدرته  هذا النوع أشارت إلى تميزالتي السابقة من الدراسات مع العديد  وهذا يتطابق ألبيضامع قنديل البحر 
وان  ،بين مجسات القنديلمتواجدا ج النض وحتى من البيضةالعمرية  مراحلهجميع في  يقضي , إذتكاثرعلى ال

طوري الذي يشمل التكاثر النضج الت عالقة هذا النوع من الروبيان مع قناديل البحر هي نشاط منتج على أساس
  ,.Hayashi et al., 2004; Ohtsuka et al)وتطور التراكيب )المراحل التطورية( إلى النضوج 

في  سر وجودهعلى قلة تنوع البيئة المتواجد فيها ولذلك يف دليال من التعايش يعتبر وجود هذا النوع .(2010
المغذيات المطروحة اليها من مياه شط  سبب قلة في مستوىب أولصيد الجائر ا إلى بيئتنا البحرية وقد يعود ذلك

ضافةنتيجة قلة مناسيب مياه نهري دجلة والفرات  العرب منسجما مع  الرأيوهذا الكبيرة  التغيرات الحرارية إلى وا 
العالقات الجماعية لوحظت مؤخرا بين قناديل البحر واألحياء األخرى في عدة محيطات  ان هذهالقائل ب الرأي
سم لهذا  4كما سجلت الدراسة الحالية طول كلي  .(;Mills, 2001 Arai, 2001بب تغيرات المناخ )بس

االختالفات ود السبب الى وقد يع Holthuis( 1980سم( سجله ) 3.9) الروبيان مختلفة عن أقصى طول كلي
  بأعماقالخليج العربي لة من مياه تواجده في األماكن الضح سجلت الدراسة الحالية. المدروس للنوع البيئية
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تواجده في المياه الضحلة التي ال ب Holthuis( 1980م وهي متوافقة مع ما ذكره ) 12–6تراوحت بين 

 م. 15يتجاوز عمق مياهها 
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Description of medusa shrimp Latreutes anoplonyx 

Decapoda: Caridea, Hippolytidae))     Kemp, 1914 
in northwest Arabian Gulf 
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Dept. of  Marine Biology, Marine Science Center Univ. of  Basrah, Iraq .   

 
Abstract 

          Shrimp Latreutes anoplonyx sample were collected from the 

northwest Arabian Gulf that found symbiotic interaction with the 

Medusa white Rhizostoma sp.. The diagnostic feature of the species 

is the present of one tooth on dorsal region of the carapace. The 

rostrum longer than antennular and flagella. The rostrum in the male 

is curved to down ward above the eye, while in the female more wider 

and curved upward. the teeth found on both sides of the rostrum, 

about 9 – 16 on dorsal side and very high and smooth, while in 

ventral side they were between 7 – 10 and more distance in the mid 

and high density in the top. The largest for female was 4 cm in length 

and the average shrimp  lengths were between 1.2 – 4.0 cm.   
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