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Abstract
This study was directed in the four stations of the
coast of Noor, Mahmoudabad and Royan cities
(Mazandaran Province) located in the coast of the
Caspian Sea for identification and determine some
ecological factors of crab Rhithropanopeus
harrrissi. Samples of each station were fixed and
transported to the laboratory and were identified at
the species level. The 192 collected samples were
found to be Rhithropanopeus harrrissi in the
laboratory analysis. In order to verifying the
species, our samples compare with the metatypical
crab samples in the Zoological Museum,
University of Tehran. Also in this species,
morphological features, sex ratio, abundance and
distribution were analysis. The one ways ANOVA
with LSD test showed a significant difference
(p<0.05) in the abundance of the species between

چکیده
این مطالعه در چهار ایستگاه واقع در سواحل شهرستان نور (دو
 محمود آباد و رویان (استان مازندران) با هدف شناسایی و،)ایستگاه
خرچنگ

اکولوژیک

خصوصیات

از

برخی

تعیین

 در سواحل دریای خزر انجامRhithropanopeus harrrissi
 نمونهها پس از جمعآوری به آزمایشگاه منتقل و با استفاده از.گرفت
 نمونه192  بررسی بر روی.کلیدهای شناسایی معتبر شناسایی شدند
. هستندR. harrrissi خرچنگ نشان داد که آنها متعلق به گونه
به منظور انجام تأیید شناسایی گونهای این نمونهها با نمونههای
متاتیپیک موجود در موزه جانورشناسی دانشگاه تهران مقایسه و مورد
، خصوصیات ریخت شناسی.تأیید شناسایی گونهای قرار گرفتند
 فراوانی و پراکنش این گونه نیز مورد بررسی قرار،نسبت جنسی
 نشانLSD  آنالیز واریانس یک طرفه با استفاده از آزمون.گرفت
 فراوانی این گونه بین ایستگاه دو (ساحل پارک جنگلی نور) با،داد
ایستگاههای یک (ساحل بخش غربی شهر نور) و سه (ساحل

station 2 (Vicinity of Noor Forest Park) with
stations 1 (West coast of Noor city) and 3

 بیشترین فراوانی.)P<0/05( محمود آباد) دارای تفاوت معنادار است

(Mahmoudabad coast).. The most amounts of the

این گونه در ایستگاه شماره دو مشاهده شد که این امر نشان دهنده

abundance were observed in station 2 which
showed this crab more lived in the sandy shores in

حضور بیشتر این گونه در سواحل ماسهای و مجاور درختان جنگلی
و همچنین سواحلی است که کمتر در معرض آسیبهای ناشی از

the nearby of forests and in the coasts that they
were less exposed from the human activities.

.حضور انسان هستند

harrrissi,

،Rhithropanopeus harrrissi  خرچنگ:واژگان کليدی
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مقدمه
خرچنگ  Rhithropanopeus harrrissiیکی از
موفقترین خرچنگهای مصبی دنیا بوده که دارای
پراکنش بسیار وسیعی در نقاط مختلف دنیا است
( .)Roche & Trochin, 2007محدوده طبیعی
پراکنش این گونه آبهای شرقی اقیانوس اطلس
شمالی ،اطلس جنوبی و خلیج مکزیک است
( .)Williams, 1984این گونه خرچنگ دارای قدرت
تولید مثلی فراوان ،تنوع ژنتیکی باال ،دوره الروی
طوالنی مدت ،اندازه کوچک ،نیازهای تغذیهای و
اکولوژیک محدود ،تحمل دامنه وسیعی از شوری و
تطابقپذیری باال با محیطهای جدید است و این
ویژگیها باعث شده که بتواند به عنوان یک گونه
مهاجم بسیار موفق شناخته شودGoncalves et ( .
 .)al., 1995a, b; Boyle et al., 2010در قرن
بیستم این گونه توانسته است به صورت گونه مهاجم
به  20کشور ،دو اقیانوس 10 ،دریا و  10محدوده آب
شیرین داخلی راه یابد ،به نحوی که در حال حاضر در
چهار قاره میتوان نمونههایی از این خرچنگ را یافت
(.)Roche & Trochin, 2007
این گونه برای اولین بار در سال  1874در اروپا
(کشور هلند) به صورت گونه مهاجم شناسایی شد
( ،)Maitland, 1874و بعد از آن در دریای شمال،
دریای بالتیک ،آلمان ،لهستان ،لیتوانی ،فنالند،
آبهای مدیترانه ،دریای سیاه ،دریای آزوف و در سال
 1958نیز در دریای خزر گسترش یافت ( & Zaitsev
;.Öztürk, 2001; Grigrovich et al., 2003
.Projecto-Garcia et al., 2010; Fowler et al.,
.)2013
خرچنگ  R. harrrissiقادر است با استفاده از آب
توازن کشتیها ،چسبیدن به پوسته صدفهای اویستر
پرورشی و یا شاخ و برگ گیاهان و زبالههای انسانی از
مکانی به مکان دیگر منتقل شود ( Williams,
 .)1984این خرچنگ همه چیز خوار و شکارچی بوده،
تولیدمثل جنسی داشته و تخمگذار میباشد .بالغین

قادر به تحمل دامنه شوری بین  0/5تا 41 ppm
(قسمت در هزار) بوده و الروها حتی قادر هستند در
آب کامالً شیرین هم زندگی کنند ( Boyle et al.,
.)2010
دریای خزر بزرگترین دریاچه جهان بوده و کشور
ایران دارای حدود  885کیلومتر خط ساحلی با این دریا
است .اتصال موجود بین آبهای اقیانوس اطلس،
دریای مدیترانه ،دریای بالتیک ،دریای سیاه ،دریای
آزوف و دریای خزر از طریق آب راههها ،کانالها و
رودخانههای موجود باعث شده است که در دهههای
اخیر با گسترش فعالیتهای کشتیرانی و تخلیه آب
توازن کشتیها در این دریاچه بزرگ ،گونههای
فراوانی از آبهای نقاط مختلف دنیا به این دریاچه راه
یابند ( Zaitsev & Öztürk, 2001; Grigrovich
.)et al., 2003
با توجه به موارد ذکر شده مطالعاتی در راستای
مطالعات اکولوژیک و بررسیهای سیستماتیکی این
گروه از جانوران در مناطق ساحلی و دریایی ضروری
به نظر میرسد .این اطالعات میتوانند در جهت
دستیابی به اطالعات مورد لزوم در کنترل اثرات
ناشی از فرایندهای آلودگی ناشی از تخلیه آب توازن
کشتیها و ورود گونههای مهاجم به دریای خزر مورد
استفاده قرار گیرند .این مطالعه با توجه به کمبود
اطالعات موجود در خصوص خرچنگ R. harrrissi
در حوزه آبهای جنوبی دریای خزر با هدف شناسایی
و بررسی فراوانی زیستگاهی ،تعیین اندازه و نسبت
جنسی این گونه خرچنگ در نواحی ساحلی
شهرستانهای نور ،محمودآباد و رویان انجام پذیرفت.
مواد و روشها
این مطالعه در چهار ایستگاه واقع در ناحیه ساحلی جنوب
دریای خزر انجام گرفت (جدول  .)1نمونهبرداری در یک
دوره دو ماهه در بهار سال  1393انجام شد .در هر چهار
ایستگاه نمونهبرداری ،سه ترانسکت عمود بر دریا با
عرض  200متر در نظر گرفته شد.

خیرآبادی و استکانی :شناسایی گونهای و بررسی اکولوژیکی خرچنگ ... Rhithropanopeus harrrissi

نمونهبرداری با استفاده از ساچوک دستی (با قطر
دهانه  60سانتی متر) در هر یک از ایستگاههای یاد
شده و همچنین پیمایش خط ساحلی و جستجوی
نمونهها در هر ایستگاه صورت گرفت .نمونهها در
محل جمعآوری و پس از اندازهگیری طول و عرض
کاراپاس با استفاده از کولیس دیجیتال (با دقت یک
صدم میلیمتر) و تعیین جنسیت مجدداً رهاسازی شدند.
تعدادی از نمونهها نیز جهت بررسیهای سیستماتیک
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و شناسایی دقیق در الکل اتانول  %70تثبیت ( Echsel

 )& Racek, 1976و به آزمایشگاه انتقال یافتند.
نمونهها در آزمایشگاه با استفاده از کلیدهای شناسایی
معتبر ( ;Hendrickx & Harvey, 1999
 )Williams, 1984در حد گونه مورد شناسایی قرار
گرفتند .گونههای شناسایی شده با نمونههای
متاتیپیک موجود در موزه دانشگاه تهران مطابقت داده
شده و مورد تأیید شناسایی گونهای قرار گرفتند.

جدول  .1مشخصات مربوط به هر یک از چهار ایستگاه نمونه برداری در سواحل شهرستان نور ،محمودآباد و رویان
عرض جغرافیایی

طول جغرافیایی

30˚ 03′01″N

52˚02′58″E

2

ساحل مجاور پارک
جنگلی نور

30˚03′58″N

52˚04′40″E

توصیف ایستگاه
ساحل شنی -ماسهای .مجاور منطقه
شهری .ساحل توریستی به همراه پالژ شنا.
ساحل شنی ماسهای و در مناطقی همراه با
سنگهای موج شکن در ساحل .وجود
درختهای جنگلی

شماره ایستگاه

3

ساحل محمود آباد

30˚02′ 31″N

52˚49′ 51″E

ساحل مجاور مناطق مسکونی ،ساحل غیر
یکنواخت شنی -قلوه سنگی

4

ساحل رویان

30˚ 03′23″N

52˚00′48″E

ساحل شنی ماسهای و دارای درختهای
جنگلی در نزدیکی ساحل

1

نام ایستگاه
ساحل بخش غربی شهر
نور (پالژ نور)

نتایج
بر اساس بررسیهای میدانی و آزمایشگاهی در چهار
ایستگاه واقع در سواحل دریای خزر (سواحل
شهرستانهای محمودآباد ،نور و رویان) تعداد  192عدد
نمونه خرچنگ مورد بررسی قرار گرفت و مشخص شد
که همگی متعلق به گونه Rhithropanopeus
 (Gould, 1841) harrrissiهستند.
اسامی همسان گونهای ،ویژگیهای ریختشناسی،
پراکنش جهانی و زیستگاه این گونه خرچنگ به شرح
ذیل میباشد:
)Rhithropanopeus harrisii (Gould, 1841
Pilumnus tridentatus. Maitland, 1874
Heteropanope tridentatus. Bouvier, 1940
Rhithropanopeus harrisii tridentatus.
Buitendijke & Holthuis, 1949

خرچنگ  R. harrrissiدارای کاراپاس محدب

است .کاراپاس تقریباً مربعی شکل و در قسمت میانی
ناحیه جلوی کاراپاس ،یک فرورفتگی کوچک وجود
دارد .لبههای کاراپاس دارای شیارهای مورب هستند.
کاراپاس در لبه پهلویی (ناحیه جلویی جانبی) دارای
چهار زائده دندانی شکل است ،اولین و دومین جفت از
این زوائد تقریباً در هم ادغام شدهاند .لبههای این
زوائد دارای برجستگیهای ریز (گرانول) میباشند.
ناحیه جلویی بخش شکمی دارای دو شیار مورب و
کوتاه است .سطح پشتی کاراپاس در نابالغها دارای
زوائد کوچک فراوان بوده ولی در بالغین از بین رفته
است .فاصله بین چشمها زیاد است .بندهای سه و
چهار و پنج ناحیه شکمی تقریباً در هم ادغام شدهاند و
بند دوم و سوم ناحیه شکمی در جنس نر کامالً
متحرک هستند .چنگکها نامساوی و بندهای
 Merusو  Carpusچنگکها دارای گرانولهای ریز
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در سطح خارجی و لبه خارجی چنگکها است .بند
 Carpusچنگکها دارای زوائد دندانی شکل در سطح
داخلی میباشد .پاهای حرکتی طویل و از طرفین
فشرده شدهاند و سطح آنها پر از برجستگیهای ریز
است .در سطح خارجی و شکمی بندهای Propodus
و  Dactylusپاهای حرکتی تارهای ریز و پرز مانند
وجود دارد .مقطع عرضی مفصل  Dactylusپاهای
حرکتی حالت بیضی شکل دارد .سطح شکمی جنس
ماده دارای برجستگیهای کوچک فراوان است ،ولی
سطح شکمی جنس نر صاف و بدون برجستگی
میباشد .حفره جنسی جنس نر در قاعده چهارمین
جفت از پاهای حرکتی وجود دارد .اولین جفت از
پاهای جنسی ( )Gonopodضخیم و سینوسی شکل
و معموالً همراه با چندین تاخوردگی جانبی است.
دومین جفت از پاهای جنسی تقریباً حدود  0/3طول
اولین جفت پاهای جنسی را دارا میباشد .در انتهای
پاهای جنسی یک صفحه دیسک مانند وجود دارد و
یک ردیف برجستگی دندانی شکل نیز در طول پاهای

جنسی وجود دارد Telson .تقریباً مربعی شکل و در
لبهها دارای تارهای طویل است .در شکل  1نمای
شماتیک خرچنگ  R. harrrissiو اسامی بعضی از
بخشهای بدنی این خرچنگ ارائه شده است.
پراکنش جهانی این گونه در سواحل غربی
اقیانوس اطلس شمالی و اطلس جنوبی ،آمریکا ،کانادا،
خلیج مکزیک ،برزیل ،دریای مدیترانه ،ایتالیا ،لهستان،
دریای سیاه ،دریای آزوف ،کانال پاناما ،فنالند ،دریای
بالتیک ،دریای شمال ،دریای ژاپن ،دریای خزر
میباشد .این گونه بیشتر در آبهای لب شور زیست
نموده ولی در مصب رودخانهها و حتی آب شیرین نیز
قادر به زیست هستند .همچنین قادر به تحمل دامنه
شوریهای متفاوت بوده ولی غالباً در آبهای کم
عمق با بسترهای گلی و ماسهای زیست نموده و نیاز
به نوعی پناهگاه چه به صورت طبیعی (سنگها،
مرجانها ،علفهای دریایی شاخ و برگ گیاهان) و چه
به صورت مصنوعی (سازههای دستساز انسان نظیر
اسکله ،قطعات زبالههای دریایی) دارند.

شکل  .1خرچنگ Rhithropanopeus harrrissi

 )aکاراپاس و ضمائم سری
 )dمفصل ( )Carpusچنگک راست
Carpus )g

 )bناحیه Anterolateral

 )eمفصل ( )Palmچنگک راست
Propodus )h

 )cمفصل ( )Merusچنگک راست
 )fمفصل ( )Merusاولین پای حرکتی
Telson )j
Dactylus )i

خیرآبادی و استکانی :شناسایی گونهای و بررسی اکولوژیکی خرچنگ ... Rhithropanopeus harrrissi

فراوانی این خرچنگ در چهار ایستگاه نمونهبرداری
و  12ترانسکت در شکل  2ارائه شده است .بر این
اساس بیشترین تعداد نمونه در ایستگاه شماره دو
(ساحل مجاور پارک جنگلی نور) با تعداد  74عدد و
کمترین تعداد نمونه در ایستگاه شماره یک (ساحل
بخش غربی شهر نور ،پالژ نور) با تعداد  28عدد به
ثبت رسید .در ایستگاههای سه (ساحل محمود آباد) و
چهار (ساحل رویان) نیز به ترتیب  38و  52عدد نمونه
خرچنگ مورد شناسایی قرار گرفتند.
نتایج آزمون آنالیز واریانس یک طرفه در مورد
ایستگاهها نشان داد که ایستگاه دو از نظر فراوانی
دارای تفاوت معنادار ( )P<0/05با ایستگاه یک و سه
میباشد .مابقی ایستگاهها فاقد تفاوت معنادار
( )P>0/05با یکدیگر بودند (جدول .)2
بر اساس ویژگیهای مورفولوژیکی نمونههای نر و
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ماده از یکدیگر تفکیک شده و نسبت جنسی بدست
آمد .بر این اساس  110نمونه نر و  82نمونه ماده
بودند ونسبت جنسی ( 1ماده)( 1/34 :نر) بدست آمد.
به منظور بررسی اندازه این خرچنگها طول و عرض
کاراپاس در جنسهایی نر و ماده اندازهگیری شد.
نتایج این اندازهگیری در جدول  3ارائه شده است.
میانگین طول و عرض کاراپاس در جنس نر بیشتر از
جنس ماده بود.میانگین عرض کاراپاس در جنس نر
 11/11±2/03و در جنس ماده 10/16±1/44
میانگین طول کاراپاس در جنس نر  9/05±1/05و در
جنس ماده  8/09±0/81اندازهگیری شد .بزرگترین
نمونه صید شده دارای عرض کاراپاس 16/09
میلیمتر و طول کاراپاس  14/16میلیمتر و
کوچکترین نمونه صید شده دارای عرض کاراپاس
 4/28میلیمتر و طول کاراپاس  3/11میلیمتر بود.
35
30
30
24

22

20
14

14

20

16
10

8

15

12
6

10

تعداد نمونه

ترانسکت
1
ترانسکت
2

16

25

5
0

3

4

شماره ایستگاه

1

2

شکل  .2فراوانی خرچنگ  Rhithropanopeus harrrissiبه تفکیک ترانسکتهای نمونهبرداری در چهار ایستگاه نمونهبرداری در
سواحل دریای خزر
جدول  .2نتایج آنالیز واریانس یک طرفه فراوانی خرچنگ  Rhithropanopeus harrrissiدر سه ایستگاه مورد مطالعه با استفاده از
آزمون  LSDدر سطح معنی داری  : *( 0/05اختالف معنادار در سطح  :ns ، 0/05عدم وجود اختالف معنیدار)
4
6/01 ns
4/34 ns
5/12 ns
1

3
2/75 ns
*22/19
1

2
*31/75
1

1
1

شماره ایستگاهها
1
2
3
4
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جدول  .3اندازهگیری طول و عرض کاراپاس (به میلیمتر) در نمونههای خرچنگ  Rhithropanopeus harrrissiبه تفکیک جنس و
هر یک از چهار ایستگاه نمونهبرداری (اعداد :انحراف معیار ±میانگین)
میانگین طول کاراپاس
میانگین عرض کاراپاس
شماره ایستگاه
جنس ماده
جنس نر
جنس ماده
جنس نر
6/18±0/88
7/09±0/95
7/11±1/01
9/12±1/12
1
2
9/21±1/04
10/43±1/39
12/54±1/62
13/14±2/68
3
8/91±1/00
9/10±1/09
10/32±1/13
11/35±2/12
8/06±0/90
9/61±1/30
10/65±1/32
10/84±1/99
4
8/09±0/81
9/05±1/05
10/16±1/44
11/11±2/03
میانگین کل

بحث و نتيجهگيری
Rhithropanopeus
در این مطالعه خرچنگ
 harrrissiدر محدوده آبهای جنوبی دریای خزر
(محدوده شهرستانهای نور ،محمود آباد و رویان)
شناسایی و تعدادی از خصوصیات ریخت شناسی و
اکولوژیک این خرچنگ مورد بررسی قرار گرفت .این
گونه خرچنگ در برابر شرایط نامساعد محیطی مانند
نوسانات شوری آب دارای تحمل بسیار باالیی است
( .)Normant et al., 2004این خرچنگ بیشتر در
مناطقی گسترش و فراوانی مییابد که بتواند برای خود
پوشش و پناهگاهی فراهم کند که شامل پوسته
صدفهای اویستر ،مرجانها ،گیاهان و جلبکهای

دریایی ،بارناکلها ،زبالههای انسانی ،زیر سنگها و
قلوهسنگها ،قطعات چوب و بقایای نیها و سایر گیاهان

می باشد ( .)Peterson, 2006در این مطالعه نیز تعدادی
از نمونهها در قطعات و بقایای نیهایی که از مناطق
ساحلی وارد آب دریا شده بودند یافت شدFawler et .
 )2013( al.نیز تعدادی از نمونههای این خرچنگ را در
قطعات نیهای شناور بر روی آب دریا یافت نمودند .در
مطالعه حاضر بیشترین تعداد نمونهها در ایستگاه شماره
دو (ساحل پارک جنگلی نور) یافت شد .این ایستگاه کمتر
در معرض آسیبهای ناشی از توسعه مناطق ساحلی
بوده ،همچنین در این ایستگاه بقایای گیاهان ،چوب و
نی و قلوه سنگ بیشتری به منظور استفاده به عنوان
پناهگاه در اختیار این خرچنگها میباشد ،لذا میتوان
گفت این عوامل سبب افزایش فراوانی این گونه در

ایستگاه شماره دو شده است .در ایستگاه یک (ساحل
بخش غربی پالژ شهر نور) و سه (ساحل محمود آباد) به
دلیل وجود سواحل ماسهای و بدون پوشش گیاهی و
مقدار کم قلوه سنگ موجود تعداد نمونه کمتری یافت
شد .همچنین این ایستگاهها در معرض آسیبهای ناشی
از توسعه فعالیتهای انسانی بوده و میتوان گفت یکی
دیگر از دالیل کاهش فراوانی این گونه خرچنگ در این
مناطق این مسئله میباشد )2013( Fowler et al. .نیز
افزایش فراوانی این گونه خرچنگ در مناطقی که بقایای
گیاهان ،چوب و نی و قلوه سنگ بیشتری در دسترس
بوده (به منظور استفاده به عنوان پناهگاه) و توسعه
انسانی مناطق ساحلی کمتر بوده است را عنوان نمودهاند.
در این مطالعه میانگین اندازه بدن نرها نسبت به
اندازه بدن مادهها بیشتر بود .در مطالعه & Taheri
 )2007( Yazdani Fashtamiنیز اندازه بدن نرها
نسبت به مادهها بزرگتر بود .در جدول  ،4بین
خصوصیات خرچنگ  R. harrrissiدر این مطالعه با
چند مطالعه دیگر در سایر نقاط دنیا مقایسه صورت
گرفته است .البته شوری به عنوان یکی از عوامل
محدود کننده در اندازه بدن موجودات دریایی از جمله
این گونه خرچنگ است (،)Normant et al., 2004
که با توجه به شوری حدود  12 ppmآب دریای خزر
مشاهده میشود که این گونه خرچنگ در دریای خزر
نسبتاً درشتتر از نمونههای مشابه در آبهای شورتر و
کوچکتر از نمونههای مشابه در آبهای شیرین و یا
مصب رودخانهها است (جدول .)4
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جدول  .4مقایسه میانگین عرض کاراپاس (به میلیمتر) و بومی یا غیر بومی بودن خرچنگ  Rhithropanopeus harrrissiدر این
مطالعه با چند مطالعه در سایر نقاط جهان
بومی/
غیر بومی

منابع
)Rayan (1956

بومی

) Turoboyski (1973غیر بومی
) Normant et al. (2004غیر بومی
) Taheri and Yazdani Fashtami (2007غیر بومی
) Roche and Torchin (2007غیر بومی
 Czerniejewski andغیر بومی
)Rybczyk (2008

 Hegele-Drywa andغیر بومی
)Normant (2009

) Czerniejewski (2009غیر بومی
) Fowler et al., (2013غیر بومی
مطالعه حاضر

غیر بومی

منطقه مطالعاتی
خلیج
(ایاالت متحده آمریکا)
رودخانه Dead Vistula
(لهستان)
رودخانه Dead Vistula
(لهستان)
سواحل دریای خزر
(شهرستان نور)
کانال پاناما
مصب رودخانه Orda
(لهستان)
خلیج Gdańsk
(لهستان)
مصب رودخانه Orda
(لهستان)
دریای Archipelago
(فنالند)
سواحل دریای خزر

نسبت جنسی خرچنگ  R. harrrissiدر این
مطالعه ( 1ماده)( 1/34 :نر) بدست آمد .در مطالعه
 )2007( Taheri & Yazdani Fashtamiنسبت
جنسی ( 1ماده)( 1/12 :نر) محاسبه شده بود که
تفاوت اندک در اعداد بدست آمده در این دو مطالعه به
احتمال فراوان ناشی از تفاوت در زمان نمونهبرداری
میباشد .در مطالعه حاضر فقط در طول دو ماه
نمونهبرداری صورت پذیرفته است .برای آگاهی از
میزان دقیق نسبت جنسی و بررسی میزان هماوری
نیاز است در مطالعات آینده نمونهبرداریهای ماهیانه
در طول یک سال صورت پذیرد.
اکوسیستمهای آبی حساسیت بیشتری در خصوص
ورود گونههای مهاجم نسبت به اکوسیستمهای
خشکی دارند ( .)Ruiz et al., 1997حذف این
گونههای جدید مهاجم تقریباً امری غیر ممکن است

Chesapeake

میانگین عرض
میانگین عرض
تعداد
کاراپاس (نر)
کاراپاس (ماده)

تعداد

7/25±1/31

391

8/04±2/31

527

10/76±2/43

11/32±3/49 555

637

12/16±2/56

95

125 13/37±3/95

8/15±2/51

92

9/61±2/45

83

8/0

19

9/3

45

15/87±2/27

64

17/10±3/99

82

10/50±3/80

28

10/04±4/0

44

15/05±3/33

115

149 16/81±3/98

6/16±4/10

234

7/14±5/29

10/16±1/44

82

110 11/11±2/03

239

ولی تجربیاتی از این کار در دنیا وجود دارد ( Bax et

 )al., 2003ولی تمامی این موارد در اکوسیستمهای
محدود و مناطقی کوچک صورت گرفتهاند .خرچنگ
 R. harrrissiبه عنوان یکی از  30گونه مهم در
لیست  831گونهای آفات و گونههای مهاجم دریایی
قرار گرفته است ( .)Hayes & Sliwa, 2003با توجه
به نوع تغذیه ذرهخواری و شکارگری این گونه میتواند
نقش مهمی در زنجیره غذایی دریای ایفا کرده و به
خصوص وارد زنجیره غذایی گاوماهیان ،تاس ماهیان
و ماهی سفید دریای خزر شده است ( & Taheri
 .)Yazdani Fashtami, 2007همچنین الرو این
خرچنگ میتواند به عنوان یک انگل به آبشش
ماهیان آسیب برساند (.)Roche & Trochin, 2007
به عالوه اگر این گونه به صورت گونه مهاجم فراوانی
بسیار زیادی در یک محدوده آبی پیدا کند میتواند
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مطالعه پایهای محسوب شده و نیاز به انجام مطالعات
گستردهتر بر روی خصوصیات اکولوژیک و بیولوژیک
 نقش آن در زنجیره غذایی جانوران،این گونه خرچنگ
دریای خزر و بررسی تأثیرات حضور این گونه در این
. ضروری به نظر میرسد،دریا
سپاسگزاری
از جناب آقای مهندس امید شاکری و سرکار خانم
مهندس صبا رضایی به منظور همکاریهای ارزنده
ایشان در انجام مراحل نمونهبرداری و همچنین از
مسئولین موزه جانورشناسی دانشگاه تهران به جهت
 تشکر و قدردانی،همکاری در تأیید شناسایی گونهای
.میگردد
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نقش منفی بر تغذیه و زنجیره غذایی موجودات بومی
منطقه که قابلیت رقابت اکولوژیکی با این خرچنگ را
 داشته باشد و یا حتی باعث نابودی گونههای،ندارند
 این خرچنگ میتواند به.اقتصادی ماهیان شود
ماهیهای صید شده در تورهای ماهگیران نیز حمله
کرده و باعث تخریب و نابودی این ماهیان و صدمه
Leppäkoski, 2004; ( اقتصادی به صیادان شود
.)Roche et al., 2009
نتیجهگیری

در نهایت میتوان گفت این گونه مطالعات در جهت
شناسایی و کمک به حفظ فون جانوری آبهای ایران
 البته باید توجه داشت این تحقیق یک.ضروری هستند
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