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 چکيده

اه واقع در سواحل شهرستان نور )دو ـار ایستگـه در چهـاین مطالع

ایستگاه(، محمود آباد و رویان )استان مازندران( با هدف شناسایی و 

 Rhithropanopeusتعیین برخی خصوصیات اکولوژیک خرچنگ

harrrissi ها پس از در سواحل دریای خزر انجام گرفت. نمونه

اسایی های شنآوری به آزمایشگاه منتقل و با استفاده از کلیدجمع

نمونه خرچنگ نشان داد  132بر روی  معتبر شناسایی شدند. بررسی

هستند. به منظور انجام تأیید  .harrrissi Rکه آنها متعلق به گونه 

های متاتیپیک موجود در موزه ها با نمونهای این نمونهشناسایی گونه

ای جانورشناسی دانشگاه تهران مقایسه و مورد تأیید شناسایی گونه

شناسی، نسبت جنسی، فراوانی و ار گرفتند. خصوصیات ریختقر

پراکنش این گونه نیز مورد بررسی قرار گرفت. آنالیز واریانس یک 

فراوانی این گونه بین  که نشان داد LSDطرفه با استفاده از آزمون 

های یک )ساحل )ساحل پارک جنگلی نور( با ایستگاه ایستگاه دو

)ساحل محمود آباد( دارای تفاوت بخش غربی شهر نور( و سه 

(. بیشترین فراوانی این گونه در ایستگاه >10/1Pمعنادار است )

شماره دو مشاهده شد که این امر نشان دهنده حضور بیشتر این گونه 

 ای و مجاور درختان جنگلی و همچنین در سواحل ماسه

های ناشی از حضور انسان سواحلی است که کمتر در معرض آسیب
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Abstract 

This study was carried out in four stations namely 

two on the coast of Noor, and two in 

Mahmoudabad and Royan cities (Mazandaran 

Province) located on the coast of the Caspian Sea 
for identification of some ecological characteristics 

of the 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 verify the species, the samples 

were compared with the metatypical crab samples 

in the Zoological Museum, University of Tehran. 
Also in this species, morphological features, sex 

ratio, abundance and distribution were analyzed. 

One way ANOVA with LSD test showed a 

significant difference (p<0.05) in the abundance of 

the species between station 2 (Vicinity of Noor 

Forest Park) with stations 1 (West coast of Noor 

city) and 3 (Mahmoudabad coast). The biggest 

amount of abundance was observed in station 2 

which showed this crab mostly lived in the sandy 

shores near forests and the shores which were less 

exposed to human activities.  

 

Keywords: Rhithropanopeus Harrrissi, Identification, 

Abundance, Distribution, Caspian Sea. 
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 مقدمه
یکی از  Rhithropanopeus harrrissiگ ـرچنـخ

های مصبی دنیا بوده که دارای ترین خرچنگموفق
پراکنش بسیار وسیعی در نقاط مختلف دنیا است 

(Roche & Trochin, 2007مح .)عی ـدوده طبیـ
انوس اطلس ـرقی اقیـای شـهآب ،پراکنش این گونه

ت ـک اسـج مکزیـوبی و خلیـس جنـالی، اطلـشم
(Williams, 1984 این گونه خرچنگ دارای قدرت .)

ژنتیکی باال، دوره الروی  راوان، تنوعـلی فـد مثـتولی
ای و های تغذیهازـک، نیـدازه کوچـدت، انـمطوالنی

اکولوژیک محدود، تحمل دامنه وسیعی از شوری و 
جدید است و این  هایا محیطـری باال بـپذیقـتطاب

ه عنوان یک گونه ـد بـه بتوانـده کـها باعث شویژگی
 Goncalves etار موفق شناخته شود. )ـم بسیـمهاج

al., 1995a, b; Boyle et al., 2010 در قرن .)
این گونه توانسته است به صورت گونه مهاجم  ،بیستم

محدوده آب  67دریا و  67کشور، دو اقیانوس،  67به 
لی راه یابد، به نحوی که در حال حاضر در شیرین داخ

هایی از این خرچنگ را یافت توان نمونهچهار قاره می
(Roche & Trochin, 2007.) 

در اروپا  6701این گونه برای اولین بار در سال 
ورت گونه مهاجم شناسایی شد ـه صـد( بـ)کشور هلن

(Maitland, 1874) ای شمال، ـد از آن در دریـو بع
وانی، فنالند، ـان، لیتـان، لهستـک، آلمـبالتی ایـدری
مدیترانه، دریای سیاه، دریای آزوف و در سال  های آب

 & Zaitsevنیز در دریای خزر گسترش یافت ) 6397

Öztürk, 2001; Grigrovich et al., 2003;. 
Projecto-Garcia et al., 2010; Fowler et al.,. 

2013.) 

است با استفاده از قادر  R. harrrissiخرچنگ 
های ها، چسبیدن به پوسته صدفآب توازن کشتی

های اویستر پرورشی و یا شاخ و برگ گیاهان و زباله
ود ـقل شـه مکان دیگر منتـی بـانی از مکانـانس

(Williams, 1984ای .)ه چیز خوار و هم ،ن خرچنگـ
ذار ـگمـه و تخـمثل جنسی داشتشکارچی بوده، تولید

تا  9/7قادر به تحمل دامنه شوری بین . بالغین است
ppm 16  قسمت در هزار( بوده و الروها حتی قادر(

 Boyleهستند در آب کامالً شیرین هم زندگی کنند )

et al., 2010.) 
دریای خزر بزرگترین دریاچه جهان بوده و کشور 

کیلومتر خط ساحلی با این دریا  779ایران دارای حدود 
های اقیانوس اطلس، آباست. اتصال موجود بین 

دریای مدیترانه، دریای بالتیک، دریای سیاه، دریای 
ها و ها، کانالهـراهق آبـآزوف و دریای خزر از طری

های ه در دههـت کـهای موجود باعث شده اسرودخانه
های کشتیرانی و تخلیه آب اخیر با گسترش فعالیت

ی هااچه بزرگ، گونهـن دریـها در اییـوازن کشتـت
های نقاط مختلف دنیا به این دریاچه راه فراوانی از آب

 Zaitsev & Öztürk, 2001; Grigrovichیابند )

et al., 2003.) 
راستای در  یمطالعات ،شدهبا توجه به موارد ذکر

این های سیستماتیکی و بررسی مطالعات اکولوژیک
ساحلی و دریایی ضروری گروه از جانوران در مناطق 

 تـوانند در جهـتات میـسد. این اطالعربه نظر می
دستیابی به اطالعات مورد لزوم در کنترل اثرات ناشی 

ه آب توازن ـی از تخلیـناشودگی ـای آلـهدـینااز فر
به دریای خزر مورد  های مهاجمها و ورود گونهکشتی

توجه به کمبود ن مطالعه با ـایرند. ـرار گیـاستفاده ق
 R. harrrissiخرچنگ  وصـخص دراطالعات موجود 

شناسایی هدف های جنوبی دریای خزر با آب حوزهدر 
و بررسی فراوانی زیستگاهی، تعیین اندازه و نسبت 

لی ـی ساحـگ در نواحـه خرچنـن گونـی ایـجنس
 نور، محمودآباد و رویان انجام پذیرفت.  های شهرستان

 

 هامواد و روش

حیه ساحلی جنوب این مطالعه در چهار ایستگاه واقع در نا
برداری در یک  نمونه (.6دریای خزر انجام گرفت )جدول 

 چهارانجام شد. در هر  6939 در بهار سال ماهه دودوره 
ترانسکت عمود بر دریا با  سه ،بردارینمونه ایستگاه
 .متر در نظر گرفته شد 677عرض 



 Rhithropanopeus harrrissi ... 19 خرچنگ یکیاکولوژ یو بررس ایگونه ییشناساخیرآبادی و استکانی:  

برداری با استفاده از ساچوک دستی )با نمونه
 هایایستگاهدر هر یک از  متر(سانتی 17قطر دهانه 

و همچنین پیمایش خط ساحلی و جستجوی شده یاد
ها در نمونه .صورت گرفت ها در هر ایستگاهنمونه

گیری طول و عرض آوری و پس از اندازهمحل جمع
کاراپاس با استفاده از کولیس دیجیتال )با دقت یک 
 صدم میلیمتر( و تعیین جنسیت مجدداً رهاسازی

 بـه منظـورز ـها نیهـدادی از نمونـشدند. تع
ل ـدر الک ،قـهای سیستماتیک و شناسایی دقیررسیـب

( و به Echsel & Racek, 1976% تثبیت )07ول ـاتان
اه با ـها در آزمایشگهـد. نمونـال یافتنـآزمایشگاه انتق

 & Hendrickxاستفاده از کلیدهای شناسایی معتبر )

Harvey, 1999; Williams, 1984ه ـونـد گـ( در ح
های شناسایی هـگوند. ـرار گرفتنـقایی ـاسـشنورد ـم

دانشگاه  تیپیک موجود در موزهاـمتهای هتبا نمون شده
ای ه و مورد تأیید شناسایی گونهدـتهران مطابقت داده ش

 قرار گرفتند.
 

 نتایج
ار ـاهی در چهـدانی و آزمایشگـهای میررسیـاس بـبراس
ل ـواحـزر )سـای خـل دریـسواح ع درـاه واقـگـایست

عدد  636محمودآباد، نور و رویان( تعداد  های شهرستان
و مشخص شد  نمونه خرچنگ مورد بررسی قرار گرفت

 Rhithropanopeusه ـونـه گـب قـعلـی متـه همگـک

harrrissi (Gould, 1841)  .هستند 

ای ـهیـژگـوی، ایهـونـگ همسـانی ـامـاس
گونه راکنش جهانی و زیستگاه این ـاسی، پـشنریخت

 :زیر استخرچنگ به شرح 

Rhithropanopeus harrisii (Gould, 1841) 

Pilumnus tridentatus. Maitland, 1874 

Heteropanope tridentatus. Bouvier, 1940 
Rhithropanopeus harrisii tridentatus. 

Buitendijke & Holthuis, 1949 
 

دارای کاراپاس محدب  R. harrrissiگ ـخرچن
است. کاراپاس تقریباً مربعی شکل و در قسمت میانی 
ناحیه جلوی کاراپاس، یک فرورفتگی کوچک وجود 

های مورب هستند. های کاراپاس دارای شیاردارد. لبه
کاراپاس در لبه پهلویی )ناحیه جلویی جانبی( دارای 

اولین و دومین جفت از  .چهار زائده دندانی شکل است
های این اند. لبهاین زوائد تقریباً در هم ادغام شده

. ناحیه هستندهای ریز )گرانول( زوائد دارای برجستگی
جلویی بخش شکمی دارای دو شیار مورب و کوتاه 

ها دارای زوائد است. سطح پشتی کاراپاس در نابالغ
است. ولی در بالغین از بین رفته  ،کوچک فراوان بوده

چهار و پنج  ،های سهها زیاد است. بندفاصله بین چشم
اند و بند دوم و ناحیه شکمی تقریباً در هم ادغام شده

 متحرک هستند. شکمی در جنس نر کامالً سوم ناحیه

 
 نور، محمودآباد و رویان هایسواحل شهرستانبرداری در نمونه ایستگاه چهار مشخصات مربوط به هر یک از .1جدول 

 توصيف ایستگاه طول جغرافيایی عرض جغرافيایی نام ایستگاه شماره ایستگاه

6 
ساحل بخش غربی شهر 

 نور )پالژ نور(
N″76′79 ˚97 E″97′76˚96 

. مجاور منطقه ایماسه -ساحل شنی
 شهری. ساحل توریستی به همراه پالژ شنا.

6 
ساحل مجاور پارک 

 جنگلی نور
N″97′79˚97 E″17′71˚96 

ای و در مناطقی همراه شنی ماسهساحل 
وجود  شکن در ساحل. های موجبا سنگ

 یجنگلهای درخت

 N″96 ′76˚97 E″96 ′13˚96 ساحل محمود آباد 9
، ساحل اطق مسکونیساحل مجاور من

 قلوه سنگی -یکنواخت شنیغیر

 N″69′79 ˚97 E″17′77˚96 ساحل رویان 1
های ای و دارای درختشنی ماسهساحل 

 ی در نزدیکی ساحلجنگل
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و  Merusهای ها نامساوی و بندچنگک
Carpus های ریز در سطح ها دارای گرانولچنگک

 Carpusها است. بند خارجی و لبه خارجی چنگک
ها دارای زوائد دندانی شکل در سطح داخلی چنگک

اند . پاهای حرکتی طویل و از طرفین فشرده شدهاست
ز است. در ـای ریـهیـرجستگـر از بـو سطح آنها پ

و  Propodusهای دـی بنـسطح خارجی و شکم
Dactylus رز ـز و پـای ریـهارـی تـای حرکتـاهـپ

 Dactylusمفصل  ـمانند وجود دارد. مقطع عرض
پاهای حرکتی حالت بیضی شکل دارد. سطح شکمی 

های کوچک فراوان است، جنس ماده دارای برجستگی
جنس نر صاف و بدون برجستگی  ولی سطح شکمی

باشد. حفره جنسی جنس نر در قاعده چهارمین  می
جفت از پاهای حرکتی وجود دارد. اولین جفت از 

( ضخیم و سینوسی شکل Gonopodپاهای جنسی )
و معموالً همراه با چندین تاخوردگی جانبی است. 

 9/7دود ـاً حـدومین جفت از پاهای جنسی تقریب
. در انتهای اهای جنسی را داراستـول اولین جفت پط

 یک صفحه دیسک مانند وجود دارد و ،پاهای جنسی
 

 یک ردیف برجستگی دندانی شکل نیز در طول پاهای
تقریباً مربعی شکل و در  Telsonجنسی وجود دارد. 

نمای  6های طویل است. در شکل ها دارای تارلبه
و اسامی بعضی از  R. harrrissiشماتیک خرچنگ 

 های بدنی این خرچنگ ارائه شده است.بخش
واحل غربی ـه در سـن گونـای انیـش جهـپراکن

اقیانوس اطلس شمالی و اطلس جنوبی، آمریکا، کانادا، 
خلیج مکزیک، برزیل، دریای مدیترانه، ایتالیا، لهستان، 
دریای سیاه، دریای آزوف، کانال پاناما، فنالند، دریای 

. استدریای خزر بالتیک، دریای شمال، دریای ژاپن و 
ولی  ،دهکرهای لب شور زیست این گونه بیشتر در آب

ها و حتی آب شیرین نیز قادر به در مصب رودخانه
-زیست هستند. همچنین قادر به تحمل دامنه شوری

های کم عمق با ولی غالباً در آب ،های متفاوت بوده
ست نموده و نیاز به نوعی ای زیهای گلی و ماسهبستر

ها، ها، مرجانپناهگاه چه به صورت طبیعی )سنگ
های دریایی شاخ و برگ گیاهان( و چه به صورت علف

 و ساز انسان نظیر اسکلههای دستمصنوعی )سازه
 های دریایی( دارند.قطعات زباله

 
 Rhithropanopeus harrrissiخرچنگ  .1شکل 

a        کاراپاس و ضمائم سری )        b ) ناحیهAnterolateral                c( مفصل )Merusچنگک راست ) 
d) ( مفصلCarpus    چنگک راست )e ( مفصل )Palm        چنگک راست )f( مفصل )Merusاولین پای حرکتی ) 
g ) Carpus                                h )Propodus                              i )Dactylus         j )Telson 
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اه ـگـار ایستـدر چه گـرچنـن خـی ایـراوانـف
ارائه شده  6ترانسکت در شکل  66برداری و نمونه

بیشترین تعداد نمونه در ایستگاه  ،است. بر این اساس
جاور پارک جنگلی نور( با تعداد شماره دو )ساحل م

عدد و کمترین تعداد نمونه در ایستگاه شماره یک  01
 67)ساحل بخش غربی شهر نور، پالژ نور( با تعداد 

های سه )ساحل عدد به ثبت رسید. در ایستگاه
رتیب ـه تـمحمود آباد( و چهار )ساحل رویان( نیز ب

اسایی ـورد شنـگ مـه خرچنـدد نمونـع 96و  97
 قرار گرفتند.

نتایج آزمون آنالیز واریانس یک طرفه در مورد 
ها نشان داد که ایستگاه دو از نظر فراوانی ایستگاه

یک و  های( با ایستگاه>79/7Pدارای تفاوت معنادار )
ادار ـاوت معنـد تفتها فاقگاهـی ایستـ. مابقاسـته ـس
(79/7P> 6( با یکدیگر بودند )جدول.) 

های ی مورفولوژیکی نمونههابر اساس ویژگی

ماده از یکدیگر تفکیک شده و نسبت جنسی و نر 
نمونه  76نمونه نر و  667 ،آمد. بر این اساس دست هب

)نر(  91/6)ماده(:  6نسبت جنسی  ماده بودند و
ها آمد. به منظور بررسی اندازه این خرچنگ دست هب

های نر و ماده طول و عرض کاراپاس در جنس
 9گیری در جدول شد. نتایج این اندازه گیریاندازه

اراپاس ـرض کـول و عـارائه شده است. میانگین ط
ن ـانگیـمی ود.ـاده بـدر جنس نر بیشتر از جنس م

و در  66/66±79/6ر ـس نـاس در جنـرض کاراپتع
میانگین طول کاراپاس  61/67±11/6اده ـس مـجن

و در جنس ماده  79/3±79/6در جنس نر 
ه ـگیری شد. بزرگترین نموندازهان 76/7±73/7
 73/61اس ـاراپـرض کـده دارای عـدشـصی
متر و یـمیل 61/61اس ـاراپـول کـر و طـمت یـمیل

رض کاراپاس ـد شده دارای عـه صیـکوچکترین نمون
 متر بود.میلی 66/9متر و طول کاراپاس میلی 67/1

 

 
 

برداری در برداری در چهار ایستگاه نمونههای نمونهبه تفکیک ترانسکت Rhithropanopeus harrrissiخرچنگ فراوانی  .2شکل 
 سواحل دریای خزر
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در سه ایستگاه مورد مطالعه با استفاده از  Rhithropanopeus harrrissiنتایج آنالیز واریانس یک طرفه فراوانی خرچنگ  .2جدول 
 دار(ا: عدم وجود اختالف معنns،  79/7: اختالف معنادار در سطح   *) 79/7داری ادر سطح معن  LSDآزمون

 4 3 2 1 هاشماره ایستگاه

6 6 09/96 * 09/6  ns 76/1  ns 

6  6 63/66 * 91/1  ns 

9   6 66/9  ns 

1    6 

 
به تفکیک جنس و  Rhithropanopeus harrrissiهای خرچنگ متر( در نمونهگیری طول و عرض کاراپاس )به میلیاندازه .3جدول 

 میانگین( ±برداری )اعداد: انحراف معیارهر یک از چهار ایستگاه نمونه

 شماره ایستگاه
 ميانگين طول کاراپاس  ميانگين عرض کاراپاس 

 جنس ماده جنس نر جنس ماده جنس نر

6 66/6±66/3 76/6±66/0 39/7±73/0 77/7±67/1 

6  17/6±61/69 16/6±91/66  93/6±19/67 71/6±66/3 

9  66/6±99/66 69/6±96/67  73/6±67/3 77/6±36/7 

1  33/6±71/67 96/6±19/67  97/6±16/3 37/7±71/7 

 73/7±76/7 79/3±79/6  61/67±11/6 66/66±79/6  میانگین کل

 

 گيریو نتيجه بحث
 Rhithropanopeusگ ـرچنـخ هـالعـمطن ـدر ای

harrrissi ای خزر توبی دریتای جنتهدوده آبـدر مح
ان( ـاد و رویـآبـودور، محمـهای نانـ)محدوده شهرست

شناسی و ات ریختـدادی از خصوصیـایی و تعـشناس
این  اکولوژیک این خرچنگ مورد بررسی قرار گرفت.

طی مانند گونه خرچنگ در برابر شرایط نامساعد محی
 نوسانات شوری آب دارای تحمل بسیار باالیی است

(Normant et al., 2004 این خرچنگ بیشتر در .)
یابد که بتواند برای خود مناطقی گسترش و فراوانی می

ه شامل پوسته ـد کـراهم کنـاهگاهی فـش و پنـپوش
های ان و جلبکـاهـها، گیانـهای اویستر، مرجصدف

ها و های انسانی، زیر سنگها، زبالهدریایی، بارناکل
ها و سایر ها، قطعات چوب و بقایای نیسنگقلوه

(. در این مطالعه نیز Peterson, 2006) استگیاهان 
هایی که از ها در قطعات و بقایای نیتعدادی از نمونه

یافت شد.  ،مناطق ساحلی وارد آب دریا شده بودند
Fawler et al. (2013) های این ز نمونهنیز تعدادی ا

های شناور بر روی آب دریا خرچنگ را در قطعات نی

ها نمونهدند. در مطالعه حاضر بیشترین تعداد کریافت 
در ایستگاه شماره دو )ساحل پارک جنگلی نور( یافت 

های ناشی از شد. این ایستگاه کمتر در معرض آسیب
توسعه مناطق ساحلی بوده، همچنین در این ایستگاه 

ی گیاهان، چوب و نی و قلوه سنگ بیشتری به بقایا
ن ـار ایـاهگاه در اختیـوان پنـه عنـفاده بـور استـمنظ

توان گفت این عوامل سبب لذا می ست.هاخرچنگ
افزایش فراوانی این گونه در ایستگاه شماره دو شده 
است. در ایستگاه یک )ساحل بخش غربی پالژ شهر 

باد( به دلیل وجود سه )ساحل محمود آایستگاه نور( و 
ای و بدون پوشش گیاهی و مقدار کم سواحل ماسه

قلوه سنگ موجود تعداد نمونه کمتری یافت شد. 
های ناشی از ها در معرض آسیبهمچنین این ایستگاه

توان گفت یکی های انسانی بوده و میتوسعه فعالیت
دیگر از دالیل کاهش فراوانی این گونه خرچنگ در 

Fowler et al.  (2013 ).استمسئله این مناطق این 
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 
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توسعه انسانی مناطق ساحلی کمتر بوده است را عنوان 
 اند.دهکر

 ها نسبتمیانگین اندازه بدن نر ،در این مطالعه
 & Taheriها بیشتر بود. در مطالعه اندازه بدن ماده به

Yazdani Fashtami (2007 نیز )ها اندازه بدن نر
، بین 1دول ـود. در جـر بـها بزرگتادهـه مـت بـنسب

 در این مطالعه با R. harrrissiخرچنگ  خصوصیات
قایسه صورت م چند مطالعه دیگر در سایر نقاط دنیا

وری به عنوان یکی از عوامل البته شگرفته است. 
کننده در اندازه بدن موجودات دریایی از جمله محدود

(، Normant et al., 2004این گونه خرچنگ است )
آب دریای خزر  ppm 66که با توجه به شوری حدود 

شود که این گونه خرچنگ در دریای خزر مشاهده می
تر و های شورهای مشابه در آبنهتر از نمونسبتاً درشت

های شیرین و یا های مشابه در آبکوچکتر از نمونه
 (.1ها است )جدول مصب رودخانه

در این  R. harrrissiخرچنگ نسبت جنسی 

در مطالعه دست آمد. ه)نر( ب 91/6)ماده(:  6مطالعه 
Taheri & Yazdani Fashtami (2007 نسبت )

 اسبه شده بود کهـ)نر( مح 66/6اده(: ـ)م 6ی ـجنس
دست آمده در این دو مطالعه هتفاوت اندک در اعداد ب

برداری به احتمال فراوان ناشی از تفاوت در زمان نمونه
اه ـول دو مـط در طـر فقـه حاضـ. در مطالعاسـت
 برداری صورت پذیرفته است. برای آگاهی از نمونه

میزان دقیق نسبت جنسی و بررسی میزان هماوری 
های ماهیانه بردارینیاز است در مطالعات آینده نمونه

ی ـهای آبمـاکوسیست در طول یک سال صورت پذیرد.
ای ـههـونـوص ورود گـری در خصـت بیشتـاسیـحس
های خشکی دارند ه اکوسیستمـت بـم نسبـاجـمه

(Ruiz et al., 1997ح .)های جدیـد  هـن گونـذف ایـ
است ولی تجربیاتی از ممکن مهاجـم تقریباً امری غیر

( ولی Bax et al., 2003این کار در دنیا وجود دارد )
های محدود و مناطقی تمامی این موارد در اکوسیستم

 اند. کوچک صورت گرفته
 

در این  Rhithropanopeus harrrissiمتر( و بومی یا غیر بومی بودن خرچنگ مقایسه میانگین عرض کاراپاس )به میلی .4جدول 
 مطالعه با چند مطالعه در سایر نقاط جهان

 منابع
 بومی/

 غیر بومی
 منطقه مطالعاتی

 میانگین عرض 
 کاراپاس )ماده(

 تعداد
 میانگین عرض 

 کاراپاس )نر(
 تعداد

Rayan (1956) بومی 
  Chesapeakeخلیج 

 )ایاالت متحده آمریکا(
31/1±22/7 391 31/2±40/8 227 

Turoboyski (1973) غیر بومی 
  Dead Vistulaرودخانه 

 )لهستان(
03/2±77/14 222 09/3±32/11 737 

Normant et al. (2004) غیر بومی 
  Dead Vistulaرودخانه 

 )لهستان(
27/2±17/12 92 92/3±37/13 122 

Taheri and Yazdani Fashtami 
(2007) 

 غیر بومی
 سواحل دریای خزر 

 نور()شهرستان 
21/2±12/8 92 02/2±71/9 83 

Roche and Torchin (2007) 02 3/9 19 4/8 کانال پاناما غیر بومی 

Czerniejewski and Rybczyk (2008) غیر بومی 
  Ordaمصب رودخانه 
 )لهستان(

27/2±87/12 70 99/3±14/17 82 

Hegele-Drywa and Normant (2009) غیر بومی 
  Gdańskخلیج 

 )لهستان(
84/3±24/14 28 4/0±40/14 00 

Czerniejewski (2009) غیر بومی 
  Ordaمصب رودخانه 
 )لهستان(

33/3±42/12 112 98/3±81/17 109 

Fowler et al., (2013) غیر بومی 
  Archipelagoدریای 

 )فنالند(
14/0±17/7 230 29/2±10/7 239 

 114 11/11±43/2 82 17/14±00/1 سواحل دریای خزر غیر بومی مطالعه حاضر
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 97به عنوان یکی از  R. harrrissiخرچنگ 
های ای آفات و گونهگونه 796گونه مهم در لیست 

 ,Hayes & Sliwaمهاجم دریایی قرار گرفته است )

خواری و شکارگری (. با توجه به نوع تغذیه ذره2003
مهمی در زنجیره غذایی ش ـواند نقـته میـن گونـای

رده و بخصوص وارد زنجیره غذایی ـا کـایف یایـدری
ماهیان، تاس ماهیان و ماهی سفید دریای خزر گاو

 ,Taheri & Yazdani Fashtamiشده است )

تواند به عنوان (. همچنین الرو این خرچنگ می2007
 & Rocheیک انگل به آبشش ماهیان آسیب برساند )

Trochin, 2007 .) به عالوه اگر این گونه به صورت
فراوانی بسیار زیادی در یک محدوده آبی  ،گونه مهاجم

تواند نقش منفی بر تغذیه و زنجیره می ،پیدا کند
غذایی موجودات بومی منطقه که قابلیت رقابت 
اکولوژیکی با این خرچنگ را ندارند، داشته باشد و یا 

شود. های اقتصادی ماهیان حتی باعث نابودی گونه
های صید شده در  تواند به ماهیاین خرچنگ می

تورهای ماهگیران نیز حمله کرده و باعث تخریب و 

نابودی این ماهیان و صدمه اقتصادی به صیادان شود 
(Leppäkoski, 2004; Roche et al., 2009.) 

این گونه مطالعات  که توان گفتدر نهایت می
جانوری  ه حفظ فونـک بـاسایی و کمـشن به منظور

های ایران ضروری هستند. البته باید توجه داشت آب
ای محسوب شده و نیاز به این تحقیق یک مطالعه پایه

وصیات ـر روی خصـر بـتردهـات گستـام مطالعـانج
اکولوژیک و بیولوژیک این گونه خرچنگ، نقش آن در 
زنجیره غذایی جانوران دریای خزر و بررسی تأثیرات 

 رسد.ر این دریا، ضروری به نظر میحضور این گونه د
 

 سپاسگزاری

دس امید شاکری و سرکار خانم ـای مهنـاب آقـجناز 
های ارزنده به منظور همکاری اییـا رضـمهندس صب

ز همچنین ا و برداریایشان در انجام مراحل نمونه
ن موزه جانورشناسی دانشگاه تهران به جهت مسئوال

قدردانی  ، تشکر وایهمکاری در تأیید شناسایی گونه
 د.شومی
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