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با هدف باال بردن آگاهی آن ها از فراهم کردن مطالب آموزشی و یا کارگاه هایی براي مخاطبان مورد نظر  •
 تنوع زیستی

بر اهداف تنوع ) منفی(تقویت سیاست هاي مدیریت حیات وحش و به کار بردن شیوه هایی با حداقل تأثیر  •
 زیستی

 تشویق مناطق کم اثر بر روي تنوع زیستی همچون اردوگاه هاي ابتدائی •

 به کارگیري زیستگاه هاي خاص گونه اي و برنامه هاي خاص •

یک . در پایان این مطلب  قابل ذکر است که هر شهروندي به تنهایی می تواند براي تنوع زیستی تصمیم گیرنده باشد
تصمیم یا یک انتخاب کوچک می تواند اثرات بزرگی را به دنبال داشته باشد و همچنین این امر حائز اهمیت است 

با . باهی طبیعت و محیط زیست را فرآهم نسازدکه انسان در جریان رشد و توسعه موجبات آلودگی، زوال و ت
انتخاب صحیح و استفاده از سیاست هاي حمایتی دولتی، عموم مردم می توانند در جهت توسعه پایدار جهان قدم 

  ).9(در این میان دولت ها، شرکت ها و سایرین موظف به اطالع رسانی به عموم هستند . بگذارند
  

  

  مهاجم دریاي خزر مبارزه بیولوژیکی با شانه دار
  سلمانی الهام– تاج بخش فرناز  -زمین پیما مطهره - انصاري حمیدرضا – رمضانی مرتضی 

  
آگاهی ازخصوصیات این  جاندارو همچنین ویزگی , به منظور مبارزه بیولوژیکی شانه دار مهاجم دریاي  کاسپین

  :هاي دریاي کاسپین ضروري به نظر می رسد
قزاقزستان و ترکمنستان , روسیه ,آدربایجان ,دریاي خزر بزرگترین دریاچه جهان بوده وبین پنج کشور ایران 

 kmو مساحتی برابربا   km 566  حداکثرعرض km 1204داراي حداکثر طولی . واقع شده است 
یک صفت مهم . می باشد m 184و میانگین عمقی برابر با  3km 77000و حجمی برابر با     436000

هاي مختلف دریاچه  بطورمثال شوري آب در بخش. دریاي کاسپین تنوع فوق العاده خواص زیستی آن است 
کمترین شوري در قسمت هاي شمالی و .درهزار است   85/12میانگین شوري دریاي خزر برابر با . متفاوت است

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


  89اردیبھشت - دانشگاه شھیدبھشتی                            اولین ھمایش ملی دانشجویی اکولوژی حفاظت               

68 
 

 13- 2/13گرم در هزار و در قسمت هاي جنوبی  7/12شوري قسمت هاي میانی . گرم در هزار است 5- 10بین 
  . گرم در هزاراست

 : شانه دار مهاجم دریاي خزر داراي رده بندي زیر است

Phylum ctenophore /Class Tentaculata/Order Lobata/Family Bolinopsidae/ Genus 

Mnemiopsis /Species M . leidyi  
M . leidyi  می باشد و %  70-75تا %  4/3تا  2یک گونه یوري هالین است که قادر به تحمل دامنه شوري از

این شانه دار یک شکارچی .  قادر به رشد و تولید مثل است  C 350الی     C 0 32-3/1در گستره دمایی از 
تواند از فیتوپالنکتون ها نیز در برخی مواقع می , امابراساس فرضیات موجود . سیري ناپذیر پالنکتون خوار است 

گونه هاي . با توجه به فصول سال و ساعات شبانه روز متفاوت است M . leidyiطیف تغذیه اي .تغذیه کند
در حال حاضر افراد بزرگتر عمدتا از کوپه پدها تغذیه می .کوچک بیشتر گونه هاي کالدوسرا را ترجیح می دهند 

 -mm 1میانگین اندازه شکار بین . ی و سایر بی مهرگان نیز تغذیه کنندهمچنین می توانند از الرو ماه. کنند
یک موجود هرمافرودیت است که توانایی خودلقاحی دارد ؛ بنابراین زادو ولد تنها با  M . leidyi .می باشد  7/0

پس از  تخم ریزي در اوایل شب آغاز می شود و اوج آن ساعات. وجود یک فرد بالغ نیز امکان پذیر  می باشد
در زیستگاه  اصلی گونه هاي درشت . هزار تخم تولید می کنند  8تا  2افراد درشت همزمان . نیمه شب است 

M . leidyi  هزار تخم می باشند 14تا  10قادر به تولید مثل.  
  :تاریخچه 

ین است که عقیده بر ا. زیستگاه اصلی این شانه دار سواحل اقیانوس  اطلس در آمریکاي شمالی و جنوبی است 
پس از ورود به دریاي سیاه در اوایل دهه . این گونه به وسیله توازن کشتی ها به دریاي سیاه  انتقال یافته است 

دون - احتماال بار دیگر توسط توازن کشتی ها و از طریق کانال ولگا, میالدي و پراکنش گشترده در این دریا  80
دریاي کاسپین انتقال یافته است و به  1378و سرانجام  در سال  مدیترانه شرقی, مرمره , به دریاهاي آزوف , 

ویژگی . به قسمت هاي جنوبی تر کشیده شده اند, دلیل ویژگی هاي جغرافیایی و اکولوژیکی دریاي کاسپین 
هرمافرودیت بودن و , قابلیت تولیدمثل باال , هایی همچون قدرت تطبیق باال در شرایط مختلف  دمایی و شوري 

dissogeny   طبق نظریات اعالم شده .سبب شده تراکم این گونه در مدت کوتاهی چندین برابر شده است ,
این مهاجم  هیچ گونه شکارگري در دریاي کاسپین ندارد و از آنجاییکه منابع عمده غذایی این جانور الرو کیلکا 
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سخت پوستان کوچک و , ون وبه طور کلی هر موجود کوچکتر از خودش همچون فیتوپالنکتون و زئوپالنکت
  .می تواند خطر اکولوژیکی براي دریا و ضرر اقتصادي براي انسان ها داشته باشد, است ...

  :هدف 
  مبارزه بیولوژیکی با شانه دار مهاجم

  :روش

 مطالعه  ماهی هاي بومی و غیر بومی شکارچی این گونه مهاجم •

 )ترجیحا بومی( شناسایی ویژگی هاي گونه هاي منتخب  •
 بررسی روش هایی براي آداپته کردن گونه غیر بومی در محیط آزمایشگاهی •

  :یافته ها 
یافتند و آن را به عنوان یک عامل بیولوژیکی   ctenophoresرا در  termatodeمحققان انگل  کرم پهن 

می ,انگل سایر ماهیان نیز می باشد , درنظرگرفتند؛ولی از آنجاییکه این کرم پهن Mnemiopsis جهت کاهش
 Beroeمهمترین گونه شکارگري که در این سال ها روي آن کار شده است .  تواند خطري براي آن منطقه باشد

Ovata   عامل ازبین برنده , بوده است که طبق نظریات دانشمندانMnemiopsis بوده  در دریاهاي مختلف
با شرایط دریاي کاسپین سازگار   Beroe Ovataاما اخیرا دانشمندان ایرانی به این نتیجه رسیده اند که .است
  .نیست
  :نتیجه 

معرفی یک گونه شکارچی به دریاي خزر  M . leidyiبا توجه به مطالب فوق الذکر موثرترین روش کنترل  
 . Mفقط بر روي یک گونه متمرکز نشود وسایر شکارچیان  اما باید توجه کرد که فعالیت هاي تحقیقاتی. است

leidyi نیز مورد نظر قرار گیرند .  
همچنین  براي معرفی هر گونه وارداتی . تحقیق همزمان بر روي چندگونه می باشد, بنابراین موثرترین رویکرد 

خصوصیات فیریولوژیکی و جدید به اکوسیستم دریاي خزر باید مالحظات بسیاري صورت گیرد تا تغییري در 
  .بیولوژیکی اکوسیستم مورد نظر ایجاد نشود
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