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( با Portunus pelagicus, Linnaeus, 1758تجزیه و تحلیل استراتژی تغذیه ای در خرچنگ شناگر آبی )

 های سواحل خوزستان درآب Castelloاستفاده از مدل گرافیکی 

 

 2، مجید شکاری7، محمد ذاکری*7، مهسا حقي7عاطفه سلیماني فارساني
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 چکیده

 ماهانه در صورت به 7315( از فروردين تا اسفند ماه Portunus pelagicusخرچنگ شناگر آبي )ای  استراتژی تغذيه

غذايي مورد تغذيه در  های طعمه .شد انجام ترال تور از استفاده با ها نمونه صیدشد.  انجامخوزستان استان  سواحل

های  غذايي از گروه های طعمهها بررسي گرديد.  درصد فراواني آن و ، درصد فراواني وقوع هر طعمهP. pelagicusمعده 

ها، ذرات شن و ماسه و غیره در  ها، ماهي ها، مرجان ها، اسفنج فیتوپالنکتونتنان،  پوستان، نرم متفاوتي همچون سخت

به  غذايي مورد تغذيه توسط اين گونه باالترين درصد وقوع طعمه های طعمهاز میان ها مشاهده گرديد.  معده خرچنگ

های متعلق به گروه  درصد فراواني نسبي طعمه براين عالوهتعلق داشت.  تنان پوستان و نرم ها، سخت به اسفنج ترتیب

تجزيه و تحلیل نتايج بدست آمده از بررسي ها بیشترين مقدار را دارا بود.  %( نسبت به ساير طعمه65/33) ها اسفنج

با کنج محتويات معده خرچنگ شناگر آبي با استفاده از مدل کاستلو نشان داد که اين خرچنگ يک شکارچي 

تغذيه تنان  پوستان و نرم ها، سخت شامل اسفنجخود اختصاصي  های طعمه در طول سال ازو  استاختصاصي  ای تغذيه

دهد.  های اختصاصي در فصول مختلف سال تغییرات اندکي را نشان مي تغذيه آن از طعمه هر چند که الگوی. کند مي

های پهن، داران، نماتودها، کرم آغازيان، شانه ،ها، نماتودها ها، پرتاران، مرجان ها، ماهي فیتوپالنکتوندر اين مدل 

که احتماال ضمن  تشخیص داده شدتصادفي يا اتفاقي اين خرچنگ طعمه های و ذرات شن و ماسه حشرات آبزی 

 . اند های اختصاصي مورد تغذيه اين خرچنگ قرار گرفته تغذيه از طعمه

 

 غذايي، درصد فراواني، درصد فراواني وقوع های طعمه، Portunus pelagicus، اهمیت طعمه: کلمات کلیدی
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 مقدمه. 1

 در P. pelagicusگونه  جنوبي ايراندر سواحل 

 تنها بخش افتد ولي دام مي به ابزارهای صید مختلف

 ترال در تورهایهای صید شده  از خرچنگ کوچکي

میگو به بازارهای داخلي و حتي برای صادرات به 

گردد.  مي منتقلکشورهای عربي حاشیه خلیج فارس 

 صیادان برای ارزآور شیالتي های گونه جزء گونه اين

 کشور صیادی و صید صنعت نتیجه در و محلي

 از بسیاری همچون توان آيد و مي مي شمار به

 مديريتي های ريزی برنامه ديگر با آسیايي کشورهای

 سنجي امکان حتي و يافته  سازمان صید جهت در

 آن بیشتر ارزآوری و صادرات هدف با گونه اين پرورش

های  در اين راستا شناخت جامع ويژگي .نمود اقدام

ها و  از جمله ويژگيزيستي و اکولوژيکي اين گونه 

 بسیار حائز اهمیت است.ای آن  های تغذيه استراتژی

بسیار حائز  آبزيان های غذايي استراتژی بررسي امروزه

 درون آبزی نقش بر عالوه زيرا است، اهمیت

دسترسي  قابلیت غذايي، رژيم نوع شناخت اکوسیستم،

 ساختار دهنده نشان ای، تغذيه رفتار و غذا به

 ها آن زندگي استراتژی و پراکندگي الگوی اجتماعي،

مطالعه  رسد که بنابراين به نظر مي. باشد مي

 ،مطلوب تغذيه بیني پیش برای ای تغذيه های استراتژی

غذايي  های طعمه. گردآوری گیرد مي استفاده مورد

مختلف مصرف شده به وسیله آبزيان به تشخیص 

. اطالعات کند کمک ميها  آن غذای ترجیحي مناسب

ايجاد برای هر گونه ترکیبات غذايي  مربوط به

ای ضروری بوده و سهم کیفي و کمي  های تغذيه مدل

طور کلي جريان انرژی در يک  هر منبع غذايي و به

ای ممکن بین موجودات يک  جامعه و روابط تغذيه

 دهد.  جامعه را نشان مي

تجزيه و تحلیل رژيم غذايي يکي از عوامل مهم در 

مطالعه پديده شکار، رقابت، تروفودينامیک و زنجیره 

(. در مطالعات Amundsen et al., 1996ست )غذايي ا

میداني، اغلب آنالیز محتويات معده تنها ابزار موجود 

ای  برای دستیابي به اطالعات مربوط به اکولوژی تغذيه

های مربوط  با استفاده از داهاست و مطالعات بسیاری 

به محتويات معده در سطح جهاني منتشر شده است. 

طالعات حاصل از بررسي در اين مطالعات بر اساس ا

و  7محتويات معده اغلب دو شاخص فراواني وقوع

طعمه های متفاوت تغذيه شده توسط  فراواني نسبي

يک شکارچي است. از سوی ديگر، براساس تئوری 

Pianka (1988 )اکولوژی مطرح شده توسط  2کنج

های شکارچي مي تواند  ای در گونه استراتژی تغذيه

 اکولوژيکي آن گونه باشد.بیانگر وسعت کنج 

دارای است، 3يک شکارچي عموميکه  طوری به

ای يک شکارچي اختصاصي  که کنج تغذيه درحالي

با دستیابي به استراتژی  کوچک و محدود است.

توان  ای يک گونه مي ای و وسعت کنج تغذيه تغذيه

تغذيه مناسب، رقابت و ترجیح غذايي يک گونه را 

مطالعات میداني اکولوژی بیني نمود. در اکثر  پیش

نتايج تنها به صورت توصیف رژيم غذايي و  ،تغذيه

گستردگي طیف بدون تجزيه و تحلیل استراتژی و 

در سال  Castelloگردد.  يک شکارچي ارائه ميغذايي 

برای تجزيه و تحلیل استراتژی را مدل گرافیکي  1990

وقوع و های شکارچي برپايه درصد  ای گونه تغذيه

های آن گونه ارائه کرده است. براساس  طعمه فراواني

مدل کاستلو دو قطر نمودار بیان کننده اهمیت طعمه 

ای شکارچي  نادر( و استراتژی تغذيه -)غالب

 (. 7عمومي( مي باشد )شکل  -)اختصاصي

 خرچنگ تجاری و شیالتي ارزش و اهمیت دلیل به

 های جنبه با ارتباط در زيادی مطالعات يآب شناگر

 انجام مهم گونه اين شناختي بوم و بیولوژيکي مختلف

انجام شده  های بررسي لکن براساس .است شده

خرچنگ  يهتغذ یدر مورد اکولوژ یا تاکنون مطالعه

های ساحلي استان خوزستان و در  در آب يشناگر آب

انجام نشده است. اطالعات مربوط به  یفمنطقه بوس

تجزيه و تحلیل رژيم غذايي خرچنگ شناگر آبي 

                                                           
1
 Frequency of occurrence 

2 Niche 

3 Generalist predator 
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کند تا نیاز غذايي، تعامل با موجودات ديگر و  کمک مي

پروری آن تعیین شود. لذا با توجه به  موفقیت آبزی

آوری اين گونه در  افزايش تقاضا برای صید و جمع

نوبي صیدهای اختصاصي و غیر اقتصادی در سواحل ج

کشورهای حاشیه خلیج  صادرات بهايران به منظور 

فارس، گردآوری اطالعات بیشتر در زمینه نیازها و 

های  ای اين آبزی و بالطبع ساير ويژگي رفتارهای تغذيه

تر و مديريت  تواند ما را به حفظ بیش زيستي آن مي

 اين ذخاير ارزشمند رهنمون سازد. تر صحیح

 

 
( برای توصیف استراتژی 1990) Castello. مدل گرافیکي 7شکل

 های آبزی ای و اهمیت طعمه در گونه تغذيه

 

 ها مواد و روش. 2
 اسفندماه تا فروردين از ماه، 72 مدت به مطالعه اين

استان خوزستان با تاکید بر صیدگاه  سواحل در7315

و  يشمال 21˚:52' یاييجغرافبا مختصات بوسیف 

 به برداری نمونه. (2)شکل  شد انجامي شرق 03˚:55'

از فروردين تا اسفند  سال يک مدت به ماهانه و صورت

 های صیدگاه در ها نمونه صید. گرفت صورت7315ماه 

 با محلي صیادان همکاری با و خوزستان استان

 . شد انجام ترال تور از استفاده

 به. گرديد آوری جمع خرچنگ عدد 533 مجموعا

 بالفاصله ها خرچنگ گوارش، دستگاه تثبیت منظور

 در شناور روی بر ترال تور تخلیه و صید از پس

 ,.Alkahem et al) شدند تثبیت درصد 72 فرمالین

 رژيم بررسي جهت ها خرچنگ آن از پس. (2007

 انتقال از پس. گرديد منتقل آزمايشگاه به غذايي

شد  سنجي زيست ها نمونه آزمايشگاه، به ها نمونه

(Kunsook et al., 2014 .)غذايي رژيم بررسي جهت 

 ماهیان گوارش دستگاه ای،تغذيه هایشاخص تعیین و

 روش از غذايي های طعمه بررسي برای. گرديد جدا

 Venkatra and) گرديد استفاده شمارشي

Ramanatham, 1994 .)های طعمه شناسايي جهت 

 دستگاه محتويات ها، آن فراواني بررسي و غذايي

 قرار مقطر آب حاوی های ديش پتری درون گوارش

 در و استريومیکروسکوپ از استفاده با شد و داده

 اينورت میکروسکوپ از استفاده با نیاز صورت

 شناور خرچنگ توسط شده خورده غذايي های طعمه

 با و شناسايي معتبر شناسايي کلیدهای وسیله به آبي،

 در .گرديد شمارش وقوع فراواني های روش از استفاده

درصد فراواني وقوع و  ای تغذيه های شاخص نهايت

های مورد تغذيه توسط  درصد فراواني نسبي طعمه

 قرار محاسبه و بررسي مورد خرچنگ شناگر آبي

 .(Josileen, 2011گرفت )

ای )شکارچي اختصاصي  برای توصیف استراتژی تغذيه

يا عمومي( و اهمیت طعمه )طعمه غالي يا نادر( در 

خرچنگ شناگر آبي با استفاده از مدل گرافیکي 

Castello (1990داده ) های  های مربوط به شاخص

افزار اکسل وارد  فراواني وقوع و فراواني نسبي در نرم

شده و مورد بررسي قرار گرفت. براساس اين مدل 

ه نمايش هر طعمه که در نزديکي نقاط مربوط ب

اند  % فراواني واقع شده722% وقوع و 722مقیاس 

هايي که  های غالب هستند و طعمه دهنده طعمه نشان

% فراواني نزديک هستند به عنوان 7% وقوع و 722به 

شوند. نقاط نزديک به  منابع غذايي عمومي شناخته مي

های خاص يک  % فراواني طعمه722% وقوع و 7

 ,.Amundsen et alدهند ) رچي را نمايش ميشکا

1996.) 
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 یف(بوس یها یدگاهصسواحل خوزستان )در  یبردار منطقه نمونه یاييجعراف یتموقع. 2شکل

 

درصد فراواني وقوع طعمه  
تعداد شکارچیاني که از يک طعمه خاص استفاده کرده اند

تعداد معده های پر
  722 

 

درصد فراواني نسبي طعمه  
تعداد يک ماده غذايي خاص

های طعمه غذايي موجود در محتويات معده تعداد تمام 
   722 

 

 

 . نتایج3

 .P خرچنگ عدد 553 طي مطالعه حاضر در مجموع

pelagicus با بررسي محتويات معده  .شد آوری جمع

های غذايي مورد تغذيه شناسايي  ها، آيتم خرچنگ

 های طعمهگرديد. به دلیل نوع تغذيه خرچنگ اغلب 

غذايي به شکل خورد شده و به صورت بخشي از آن 

 7طعمه مورد بررسي و شمارش قرار گرفت. جدول 

طعمه های غذايي شناسايي شده در معده خرچنگ 

های  ا عدم حضور آن در ماهشناگر ابي و حضور ي

مختلف سال را نشان مي دهد. جهت تعیین استراتژی 

 خرچنگ شناگر آبيفصلي  ای و ترجیح غذايي تغذيه

ای مهم درصد  نتايج مربوط به دو شاخص تغذيه

های  ( و فراواني نسبي طعمه2فراواني وقوع )جدول 

های مختلف سال  ( مورد تغذيه در فصل3)شکل 

 های طعمهدلیل تعداد زياد انواع  بررسي گرديد. به

طعمه  72غذايي خورده شده توسط اين گونه تنها 

به تفکیک اورده شده است و بقیه  7اول در شکل 

 موارد تحت عنوان کلي ساير نمايش داده شد.

ای درصد  براساس نتايج حاصل از دو شاخص تغذيه

های مورد تغذيه  فراواني وقوع و درصد فراواني طعمه

شناگر آبي مدل کاستلو برای فصول مختلف خرچنگ 

 (.0مورد مطالعه تهیه شد )شکل 

 صیدگاه بوسیف
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 های مختلف سال نشان داده شده است. ها در ماه غذايي مشاهده شده در معده خرچنگ و حضور آن های طعمه. 7جدول 

غذايي مشاهده شده در معده خرچنگ  های طعمه

 شناگر آبي

ن
فروردي

ت 
ارديبهش

 

خرداد
 

تیر
مرداد 

شهريور 
 

مهر
آبان 
 

آذر
ی 

د
ن 

بهم
اسفند 
 

 (Molluscaتنان )نرم
 × × × × × × × × × × × × ها ای دوکفه

 × × × × × × × × × × × × پايانشکم

 دارانشانه

(Ctenophora) 
Cestum veneris 

  × 
     × × ×  

 ×    × × × × × ×   (Nematodaنماتود )

 × × × × × ×  × × × × × (Polychaeteپرتاران )

 (Fishماهي )
 × × × × × × × ×     تخم ماهي

 × × × × × × × × × × × × فلس ماهي

 × × × × × × × × × × × × Gorgonia/Actinozoa (Coralsمرجانیان )

  پوستانسخت

(Crustacea) 

 × × × × × × × × ×  ×  (Cirripedia) پايانريشه

 × × × × × × × × × × × × (Copepoda) پاروپايان

 /Crab) قطعات بدني

Anomura) 

× × × × 
× × × × × × × × 

Ostracoda/Tanaidacea  × × × × × × × × × × × 

 (Spongeاسفنج )

 × × × × ×  × × × × × × اسپیکول

Hippospongia × × × × × × × × × × × × 

Placozoans × × × × × × × × × × × × 

Porocyte ×  ×  × × × × × × × × 

Spirastrella × ×  ×   ×      

پالنکتون فیتو

(Phytoplanktons) 
Diatom × × × × × × ×  × × × × 

Dinoflagellata × × × × × ×  × × × × × 

 (Protistaآغازيان )
Halteria × × × ×      ×  × 

Stentor × × × × × ×  × ×    

Vorticella ×  × ×         

      ×   × ×  × Branchionus (Rotifera) تنانگردان

Choanoflagellates × × × × × × × × × × × × 

Foraminifera 
Polystomella × × × × × × × × × × × × 

Radiolaria × × × × ×   × ×    

         × ×   (Cestodaکرم پهن )

 × × × × × ×   × ×   (Sandماسه )

  × ×          (Sea insectحشره آبزی )
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 های غذايي موجود در محتويات معده خرچنگ شناگر آبي در  فصول مختلف مورد مطالعه . درصد فراواني آيتم3شکل 

 
ای در محتويات تغذيه های طعمه. درصد فراواني وقوع 2جدول 

 های مورد مطالعه شناگر آبي در فصلمعده خرچنگ 

 های طعمه

 ایتغذيه
 زمستان پائیز تابستان بهار

 10/55 01/55 03/61 50/50 نرم تنان

 30/26 33/3 2 23/3 شانه داران

 2 23/3 26/22 07/5 نماتود

 73/70 22/21 52/0 17/71 پرتاران

 63/50 32/51 57/22 37/33 ماهي

 06/73 23/72 13/73 73/23 مرجانیان

 01/32 31/12 25/32 03/03 پوستانسخت

 56/35 21/16 32/35 65/11 اسفنج

 13/36 23/23 15/37 63/63 پالنکتونفیتو

 36/77 26/75 51/70 30/30 آغازيان

 2 2 2 23/3 روتیفرا

 13/52 21/71 21/71 25/21 چانوفالژله 

 53/33 52/10 52/10 76/13 فرامینیفرا

 2 2 2 75/75 کرم پهن

 62/27 23/72 2 07/5 ماسه

 51/5 2 2 2 حشره ابزی
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با  P. pelagicusای و اهمیت طعمه در  . استراتژی تغذيه0شکل 

های مختلف.  ( در فصل1990)  استفاده از مدل گرافیکي کاستلو

پوستان،  (سخت3تنان،  (نرم2(اسفنج، 7در اين شکل ؛ 

(ماسه، 1(چانوفالژله، 6(فرامینیفرا، 5، (فیتوپالنکتون0

(نماتود، 72داران،  (شانه77(مرجانیان، 72(ماهي، 1(آغازيان، 3

(حشره آبزی 76( کرم پهن و 75(روتیفر، 70(پرتاران، 73

 باشد. مي

 

 گیری . بحث و نتیجه4

غذايي موجود در  های طعمهنتايج حاصل از شناسايي 

در سواحل خوزستان نشان  P. pelagicusمعده 

خرچنگ شناگر آبي گونه شکارچي است دهد که  مي

های غذايي متنوع در دسترس خود برای که از طعمه

تغذيه استفاده مي کند. اين گونه برحسب میزان 

غذايي موجود در زيستگاه  های طعمهدسترسي به 

تعدادی از طعمه ها را به عنوان طعمه اختصاصي خود 

 انتخاب کرده و از ساير طعمه های موجود در زيستگاه

نیز به شکل تصادفي و يا همراه با تغذيه از طعمه های 

 .P خرچنگ چه اگراختصاصي خود تغذيه مي کند. 

pelagicus تغذيه دريا ماکروسکوپي موجودات از 

 شکسته کوچک قطعات به معده محتويات ولي کند مي

 شکل به معموالً غذايي های طعمه بنابراين. شوند مي

 شناسايي شده، تغذيه گونه يک بدن از بخشي

غذايي خورده شده  های طعمهدر اين مطالعه  .شوند مي

گروه مختلف  76توسط خرچنگ شناگر آبي در 

در طول دوره مورد (. 7است )جدول  بندی شده طبقه

غذايي مورد تغذيه توسط  های طعمهاز میان مطالعه 

تنان و  ها، نرم خرچنگ شناگر آبي، اسفنج

 22/75و  2/22، 22/37با پوستان به ترتیب  سخت

باالترين اند.  دارای باالترين درصد فراواني بودهدرصد 

ها،  درصد فراواني وقوع نیز به ترتیب در اسفنج

تنان مشاهده گرديد. نتايج نشان  پوستان و نرم سخت

پوستان با وجود درصد فراواني کمتر  دهد که سخت مي

تنان دارای درصد فراواني وقوع بیشتری  نسبت به نرم

های پر مورد بررسي  ه و در تعداد بیشتری از معدهبود

دلیل تفاوت در  تواند به اند. اين مسئله مي حضور داشته

قابلیت دسترسي شکارچي به اين دو گروه غذايي 

 تنان نرم نیز Al-Behbehani (2007) مطالعه درباشد. 

 .P معده در غالب غذايي مواد پوستان سخت و

pelagicus در مطالعه مشابهي  .هستند Patel و 

 خرچنگ، کوچک های تکه 1979در سال  همکارانش

 ها ماهي اوقات گاهي و ها ای دوکفه پوسته پايان، شکم

 .اند اين گونه گزارش کرده اصلي غذای را به عنوان

( نتايج مربوط به تجزيه و تحلیل 1990مدل کاستلو )

بعدی استراتژی تغذيه و اهمیت طعمه را به صورت دو 

که هر نقطه بر روی نمودار  طوری دهد. به نمايش مي

حاصل از اين مدل بیانگر فراواني وقوع و فراواني طعمه 

دست آمده از مدل  باشد. نتايج به زمان مي به شکل هم

 .Pکاستلو برای طعمه های موجود در معده 

pelagicus دهد که  های خوزستان نشان مي در آب

اختصاصي بوده و در کنار اين خرچنگ يک شکارچي 

های  های اختصاصي خود از ساير طعمه تغذيه از طعمه

های اتفاقي و  موجود در زيستگاه خود به عنوان طعمه

 نمايد.  حتي نادر برای تغذيه استفاده مي

های حاصل از مدل گرافیکي کاستلو در  براساس داده

در تمام  P. pelagicusسواحل خوزستان خرچنگ 
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تنان و  ها، نرم ها مانند اسفنج رخي طعمهطول سال از ب

های اختصاصي خود  پوستان به عنوان طعمه سخت

کند. بررسي نمودارهای بدست آمده از  تغذيه مي

تجزيه و تحلیل اين مدل در فصول مختلف سال 

های اختصاصي مورد  تغییراتي را در انتخاب طعمه

(. با 2دهد )شکل تغذيه خرچنگ شناگر آبي نشان مي

به موقعیت قرارگیری هر يک از نقاط  توجه

ها از  های مورد تغذيه و فاصله آن دهنده طعمه نشان

% فراواني در فصل بهار چهار 7% وقوع و 722نقاط 

تنان  ها، فرامینیفرا و نرم ها، فیتوپالنکتون گروه اسفنج

 .Pهای مهم و اختصاصي  به ترتیب به عنوان طعمه

pelagicus زياد افراد در  مشخص شدند. وجود تعداد

اندازی نیاز اين شکارچي را به مصرف مواد حال پوست

ها های مختلف بدن اسفنجدار مانند بخشکلسیم

براين شکوفايي و افزايش  نمايد. عالوهتوجیه مي

ها در فصل بهار احتمال در جمعیت فیتوپالنکتون

معرض تغذيه قرارگرفتن اين گروه توسط خرچنگ

دهد. در ون آبي را افزايش ميهای شناگر حاضر در ست

پوستان بر روی خط مرزی و  اين فصل موقعیت سخت

باشد که احتماال  های اختصاصي و نادر مي میاني طعمه

پوستان  به اين معني است که در صورت حضور سخت

در زيستگاه خرچنگ شناگر آبي، اين گونه از آن 

ها به شکل اختصاصي تغذيه خواهد کرد. ساير  طعمه

 P. pelagicusهايي که در اين فصل مورد تغذيه  طعمه
هايي  های  نادر يا طعمه اند در گروه طعمه قرارگرفته

گیرند که به شکل تصادفي يا اتفاقي مورد  قرار مي

اند. فاصله و  تغذيه خرچنگ شناگر آبي واقع شده

ها  های مربوط به گروه ماهي گیری طعمه موقعیت قرار

دهد که  ي نشان ميو آغازيان نسبت به خط میان

 .Pها توسط  احتمال تغذيه شدن اين طعمه

pelagicus های اتفاقي بیشتر  نسبت به ساير طعمه

است که احتمال تغذيه شدن  است. اين درحالي

روتیفرها، ذرات ماسه و نماتودها کمترين اهمیت را به 

 اند. عنوان طعمه غذايي اين خرچنگ نشان داده

ها، فرامینیفرا و پوستان، اسفنجدر فصل تابستان سخت

های اختصاصي خرچنگ ترتیب طعمه تنان بهنرم

ها پوستان و اسفنجشناگر آبي بوده و دو گروه سخت

دهند  اهمیت بیشتری را نسبت به سايرين نشان مي

تواند به دلیل حضور باالتر افراد جوان جمعیت که مي

و  (Soleymani et al., 2017ن )های گرم تابستادر ماه

اندازی و در ها به فرايند پوست در نتیجه نیاز بیشتر آن

نتیجه نیاز بیشتر به مصرف مواد کلسیمي باشد. از 

طرف ديگر نرم بودن پوسته افراد در حال پوست 

خواری را در خرچنگ ها  نوع اندازی احتمال هم

ها به عنوان افزايش مي دهد. در اين فصل ساير طعمه

اند و نزديکي بندی شدهستههای اتفاقي دطعمه

%ندرت 7ها به نقطه فراواني و وقوع  موقعیت اکثر آن

نتايج مربوط به  ها را نشان مي دهد. تغذيه از آن

و نیز  2014 و2006 های  سال در Kunsookمطالعات 

Marshal خواری زياد  نوع هم 2005همکاران در سال  و

که  طوری اند. به را گزارش کرده P. pelagicusدر گونه 

را  Portunidae خانواده های در اين مطالعات خرچنگ

فراوان اين گونه معرفي  و غالب های طعمه به عنوان

 اند. کرده

تنان، پوستان و پس از آن نرمدر فصل پائیز سخت

ها به ترتیب طعمهها و چانوفالژلهفرامینیفرا، ماهي

باشند. در اين فصل مي P. pelagicus های اختصاصي

های ها در نزديکي خط میاني طعمهبراين اسفنج عالوه

اند. به اين معني که اين اختصاصي و غالب قرار گرفته

های اختصاصي اين ها نه تنها به عنوان طعمهطعمه

های اند بلکه از لحاظ اهمیت، طعمهگونه مشخص شده

غالب خرچنگ شناگر آبي نیز هستند و در معده اکثر 

اند. پرتاران، شناسايي شدهافراد مورد بررسي 

داران، کرمها، آغازيان، مرجانیان، شانهفیتوپالنکتون

های تصادفي بوده و از اين های پهن و نماتودها طعمه

ها بیشترين احتمال میان پرتاران و فیتوپالنکتون

 تغذيه شدن توسط خرچنگ شناگر آبي را دارند.

ان، تنها، نرمپوستان، اسفنجدر فصل زمستان سخت

های اختصاصي اين گونه ها طعمهها و چانوفالژلهماهي

ها و ها اسفنج دهند. از میان اين طعمهرا تشکیل مي

های تر بوده و طعمهتنان به خط میاني نزديک نرم

باشند. در اين مي P. pelagicus اختصاصي و غالب
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داران، ذرات  ها، شانه فصل فرامینیفرا و فیتوپالنکتون

پرتاران، مرجانیان، آغازيان و حشرات آبزی ماسه، 

های اتفاقي اين گونه بوده و به ندرت توسط آن  طعمه

 اند.  تغذيه شده

مشابه نظر توان نتیجه گرفت که  در مجموع مي

Zainal (2013) در آبي شناگر خرچنگ غذايي رژيم 

 اين که است متفاوت و متغیر بسیار مختلف مناطق

 از استفاده در گونه اين توانايي دهنده نشان

 خرچنگ .باشد مي مختلف غذايي های های طعمه

 همه گونه شکارچي و يک P. pelagicus آبي شناگر

 و براساس منابع موجود در اکوسیستم بوده چیزخوار

 .دارد ای گسترده شکار دامنه
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Feeding strategy analysis of blue swimming crab (Portunus pelagicus, Linnaeus, 

1758) using Castello's graphical model in Khuzestan coastal water 
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Abstract 
Feeding strategy of blue swimming crab (Portunus pelagicus) was investigated monthly in Khuzestan 

province water from April-2016 to march-2017. Samples were catch by trawl net. The content of P. 

pelagicus stomachs, percentage of occurrence frequency and Frequency percentage of feeding items 

was checked. In crab stomachs different feeding items group such as crustacean, mollusks, sponges, 

phytoplanktons, corals, fish, sand particles and etc. Was observed. The highest frequency of 

occurrence belonging to sponges, crustaceans and mollusks, respectively. Furthermore, Frequency 

percentage of sponges (38.65%) was higher than other preys. Costello's graphical model analysis 

Results analysis of P. pelagicus stomach content by Costello's model showed that this crab is a 

predator with specific feeding nich and feeding specific prey include sponges, crustacean and mollusks 

during a year. Though, it's feeding pattern show few seasonally fluctuations. In this model, 

phytoplanktons, fish, polycheats, corals, nematode, protista, ctenophore, nematodes, cestod, sea 

insects and sand identified as accidental or rare prey. Probably, ingest by crab while feeding from 

specific prey. 

 

Keyword: prey importance, Portunus pelagicus, feeding items, frequency percentage, frequency of 

occurrence 

 

 

 

Figure1. Castello's graphical model (1990) for feeding strategy and prey importance description in 

aquatic species 

Figure2. Geographical situation of sampling area in Khuzestan coasts (Buseif fishing area) 

Figure3. Feeding items frequency percentage in blue swimming crab stomach content in different 

studying seasons 

Figure4. Feeding strategy and prey importance in P. pelagicus, using Castello's graphical model (1990) 

in different seasons: 7)Spong, 2)Mollusk, 3)Cructacean, 0)Phytoplankton, 5)Feraminifera, 

6)Chanoflagelate, 1)sand, 3)Protista, 1)Fish, 72)Corals, 77)Ctenophora, 72)Nematoda, 

73)Polycheata, 70)Rotifera, 75)Cestods & 76)Sea insect 

Table1. Observed feeding items in crab stomachs and their presence in different months of year 

Table 2.Frequency of occurrence percentage of feeding items in blue swimming crab stomachs content 

in studying seasons 
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