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شناسایی جنس  (brachyuran: Grapsidae) Metopograpsusبا تاکید بر مطالعات
مولکولی و فراساختاری
 فریده چناری*:

گروه زیستتت شتتناستتی دریا ،د نش ت ده علو دریایی و یانوستتی ،د نشتتناه علو و فنون دریایی

خرمشهر ،خرمشهر ،صندوق پستی43935-94911 :

 سیدمحمدباقر نبوی:

گروه زیست شناسی دریا ،د نش ده علو دریایی و یانوسی ،د نشناه علو و فنون دریایی

خرمشهر ،خرمشهر ،صندوق پستی43935-94911 :

 محمدعلی

ساالری :گروه زی ست شنا سی دریا ،د ن ش ده علو دریایی و یانو سی ،د ن شناه علو و فنون دریایی

خرمشهر ،خرمشهر ،صندوق پستی43935-94911 :



احمد سواری :گروه زیست شناسی دریا ،د نش ده علو دریایی و یانوسی ،د نشناه علو و فنون دریایی خرمشهر،
خرمشهر ،صندوق پستی43935-94911 :



ح سین ذواالقرنین :گروه زی ست شنا سی دریا ،د ن ش ده علو دریایی و یانو سی ،د ن شناه علو و فنون دریایی
خرمشهر ،خرمشهر ،صندوق پستی43935-94911 :
تاریخ دریافت :آذر 9314

تاریخ پذیرش :سفند 9314

چکیده
جنس  Metopograpsusشامل  6گونه در جهان است که دو گونه از آنها که بهطور معمول در خلیج فارس وجود دارد شامل
گونههای  Metopograpsus messorو  Metopograpsus thukuharمی باشننن ا ا د دو گونه از اظام مورفواو ی باننیار م ننابه
بوده در نتیجه برا ساس مورفواو ی شناخت آنها ب ایار گیجکنن ه ا ستا وجود گونههای مخفی و همنیا در میان سختپو ستان در ا ی
ب ایار را ج ا ستا ه ف مطااعه حا ضر برر سی ا د نکته بود که آ ا  6مورفوتا پ گونههای جنس  Metopograpsusاز اظام نتیکی
متفاوت هاتن ا خیر ،بنابرا د ن انگر مواکوای ن  COIبا تاکی بر فراساختار اواید گونوپود جنس نر بررسی ش تا روابط تکاملی را
در میان گونههای ا د جنس ن ان داده شودا نتا ج مطااعه حاضر ن ان داد تواای نوکلئوتی ی ا د قطعه نی میتوکن ر ا ی ( )COIدر تمام
نمونه های مورد برر سی ک اان نی ات و از ا د  6مورفوتا پ گونه  Metopograpsus sp.PGEبا بقیه مورفوتا پها تفاوت بیشتری
را ن ان داد و در کالدی ج اگانه قرار گرفتا مطااعه فراساختار قامت راسی اواید گونوپود جنس نر ن ان داد ،تفاوتها ی در قامت
را سی ا د ان ام در  6مورفوتا پ رنگی د ه می شودا آنچه از ا د برر سی حا صل ش ن ان داد ،زمانیکه ت خیص گونهها بهدایل
شباهتهای ز اد مورفواو ی م کل ا ست ،برر سیهای فرا ساختار اواید گونوپود جنس نر و شنا سا ی برا ساس ن  COIدر تفکیک
گونهها بایار مفی استا
کلمات کلیدی ،Metopograpsus:مولکولی ،COI ،فراساختار ،گونوپود ،خلیج فارس
* پست ل ترونی ی نویسنده مسئول:

chenari_bio@yahoo.com
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مقدمه
خرچنگهای حقیقی  %71از کل سختپوستان را تشکیل
میدهند و بهعلت ارزش غذایی باال ،مقادیر فراوان پروتئین و مواد
معدنی ،استخراج کیتین و کیتوزان برای کاربردهای دارویی،
شیمیایی و همچنین بهعنوان منبع غذای زنده در جهان بسیار
مورد توجه قرار گرفتهاند (سعیدپور .)7111 ،اخیراً در اثر فعالیتهای
بشر مانند صید بیرویه و ورود آالیندههای مختلف به سواحل،
جمعیت خرچنگها در معرض خطر نابودی قرار گرفته است.
بنابراین لزوم اطالعاتی راجع به زیستشناسی ،بومشناسی و
شناسایی خرچنگها ،کمک زیادی به حفظ و باسازی جمعیت
آنها خواهد کرد .پلیمورفیسم رنگی و الگوهای رنگی مختلف
( Palmaو همکاران )4001 ،در بسیاری از خرچنگهای حقیقی
بهخصوص در مراحل جوانی آنها (4004 ،Bedini؛ ،Hogarth
 )7711و یا در گونههایی که دارای اندازه بدنی کوچکی هستند
( Pessaniو  ،)4002 ،Tirelliبیشتر دیده میشود .با وجود این،
دانستن این مطلب که آیا تنوع رنگی در نتیجه تاثیر متقابل
ژنتیک و محیط میباشد و یا اینکه هر کدام از فاکتورها به تنهایی
در تنوع تاثیر میگذارند ،مستلزم شناسایی دقیق گونهای میباشد
( Palmaو  .)4007 ،Steneckخانواده گرپسیده یکی از مهمترین
گروههای خرچنگهای حقیقی خلیج فارس هستند که شامل 2
خانواده 7 ،جنس و 74گونه میباشند .طبقهبندی سیستماتیک
خرچنگهای خانواده گرپسیده نیاز به مطالعات گستردهای دارد،
آنالیزهای سیستماتیک مولکولی توسط  Schubartو همکاران
( )4002نشان داد که خانواده گرپسیده منشا مونوفیلتیک ندارند.
جنس  Metopograpsusشامل  2گونه است ( Ngو همکاران،
 )4001که دو گونه از آنها که در آبهای خلیج فارس بهطور
معمول وجود دارد شامل گونههای  Metopograpsus messorو
 Metopograpsus thukuharمیباشند .این دو گونه از لحاظ
مورفولوژی شباهت بسیار زیادی بههم دارند در نتیجه براساس
مورفولوژی شناخت آنها بسیار گیجکننده است ( Yamindagoو
همکاران .)4001 ،شناسایی آنها براساس تفاوتهای جزئی
ظاهری در شکل کاراپاس و اولین گونوپود جنس نر انجام میگیرد
( .)4001 ،Paulayدر قلمرو دریایی گونههای مخفی و شناسایی
نشده به وفور وجود دارند که روش شناسایی سنتی مبتنی بر
ویژگیهای مورفولوژیک شناسایی آنها را با مشکل مواجه میکند
( .)7771 ،Knowltonبرای غلبه بر چنین مسایلی ،در حال حاضر
روشی استاندارد مبتنی بر توالی ژن  COIمیتوکندری که در
حدود  250bpمیباشد ،بهعنوان ابزاری سودمند برای شناسایی
402

موجودات و تعیین مرز میان گونهها بهکار میرود .براساس
تغییراتی که در ژن  COIدر گونههای مختلف ایجاد میشود ،این
نشانگر بهعنوان ابزاری دقیق برای شناسایی ،طبقهبندی و معرفی
گونههای جدید مطرح میباشد ( Costaو همکاران .)4001 ،در
این مطالعه الگوهای رنگی مختلف از این گونهها با توجه به
فراساختار مورفولوژی اولین گونوپود جنس نر و با استفاده از ژن
سیتوکروم اکسیداز  COIمورد بررسی قرار گرفت برای اینکه
نشان داده شود آیا همه مورفوتایپهای رنگی متعلق به یک گونه
میباشند یا در میان آنها گونههای پنهان نیز وجود دارد .نتایج
حاصل از تجزیه و تحلیل های مولکولی و بررسی فراساختار
مورفولوژی اولین گونوپود نشان داد در میان آنها گونههای
مخفی و پنهان وجود دارد.

مواد و روشها
در این مطالعه  2مورفوتایپ متفاوت با الگوی های رنگی
مختلف از جنس  Metopograpsusدر آبان ماه  7171از مناطق
جزر و مدی سواحل صخرهای استان بوشهر در دو ایستگاه بندر
دیر (اولی جنوبی) و بندر بوشهر شناسایی و جمعآوری شدند
(شکل  .)7در محل از نمونهها جهت شناسایی مورفولوژیک عکس
تهیه شد و سپس با کنار زدن قسمت اپرکولوم شکمی ،اولین
گونوپودهای خرچنگهای نر ،بهوسیله پنس جدا شدند و در
فرمالین %70برای بررسی با میکروسکوپ الکترونی قرار گرفتند.
سپس ،نمونهها در اتانول مطلق فیکس شده و برای انجام مطالعات
مولکولی به آزمایشگاه علوم دریایی خرمشهر منتقل شدند .برای
بررسی مورفولوژی گونوپودهای فیکس شده توسط میکروسکوپ
الکترونی ،در ابتدا بر روی هاتپلیت به مدت نیمساعت دهیدراته
و خشک گردیدند و سپس با پوششی از فلز طال مورد رنگآمیزی
قرار گرفتند .از میکروسکوپ الکترونی اسکنینگ ( )SEMمدل
 VEGATS5712برای عکسبرداری از نمونهها استفاده شد.
برای شناسایی مولکولی استخراج  DNAاز 200میکرولیتر بافر
لیزکننده 700mMTrisHCl, 40mM EDTA,7.2 M( %4 CTAB
 )NaCl, CTABاستفاده شد و سپس باقیمانده استخراج با روش
فنل-کلروفروم انجام شد .کیفیت و کمیت با استفاده از الکتروفورز
ژل آگارز  %7تعیین گردید .سپس با استفاده از آغازگر جهانی
( Folmerو همکاران )7772 ،واکنش زنجیرهای پلیمراز جهت
تکثیر قطعه ژنی سیتوکروم اکسیداز  )COI( Iانجام شد .هر
واکنش در حجم  45میکرولیتری شامل بافر (7 ،)7Xمیلی موالر
 0/4 ،Mgcl4میلیموالر  5 ،dNTPپیکومول از هر
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دریای خزر

ایران

اولی جنوبی

شکل  : 1نقشه مناطق نمونه برداری :بندر بوشهر ،بندر دیر (اولی جنوبی)

آغازگر رفت و برگشت 7/5U ،آنزیم  Tag DNA Polymeraseو
 10-40نانوگرم  DNAالگو بود .برنامه حرارتی برای واکنش مورد
نظر شامل :مرحله واسرشتهسازی اولیه 75 :درجه سانتیگراد
بهمدت  4دقیقه و مرحله واسرشتهسازی 75 :درجه سانتیگراد
بهمدت  7دقیقه ،مرحله الحاق 25 :درجه سانتیگراد بهمدت 10
ثانیه ،مرحله بسط 14 :درجه سانتیگراد بهمدت  70دقیقه و
نهایتاً مرحله بسط نهائی 14 :درجه سانتیگراد بهمدت  1دقیقه
و تعداد  15چرخه درنظر گرفته شد .محصوالت تکثیر شده به
همراه سایز مارکر 700bpبر روی ژل آگارز  7/5درصد الکتروفورز
و توسط  safe stainرنگآمیزی شدند .محصوالت  PCRمناسب،
جهت تعیین توالی به شرکت  Bioneerکرهجنوبی ارسال گردیدند.
توالیها برای اولینبار از منطقه خلیج فارس گزارش شده است.
توالیهای بهدست آمده نوکلئوتیدی بهدست آمده با نرمافزار
 CLC sequncer viewerبه توالیهای اسیدآمینه ترجمه شدند.
پس از آن با دریافت شماره پذیرش در بانک داده جهانی NCBI
بهعنوان گونههای جدید با نامهای فعلی Metopograpsus
Metopograpsus sp.PGB - ،)LC017714( sp.PGA -4075
Metopograpsus sp.PGC -4075 ،)LC017711( 4075
Metopograpsus
sp.PGD
-4075
(،)LC017712
Metopograpsus sp.PGE -4075
(،)LC017715
( )LC017712و  Metopograpsus sp. HZ-4075ثبت گردیدند
(شکل ،4الف ،ب ،ج ،د ،ه ،و) .درخت فیلوژنی تجزیه و تحلیل
ماتریس دادهها براساس روشهای ماکزیمم پارسیمونی
( )Maximum Parsimonyبا استفاده از نرمفزار PAUP
( ،)4004 ،Swoffordماکزیمم احتمال ()Maximum Likelihood
با استفاده از نرمافزار  Tamura( Mega2و همکاران )4071 ،و
روش احتمال پسین ( )Posterior probablityبا استفاده از روش

بایزین و نرمافزار  Ronquist ( Mrbayes1.4.5و ،Huelsenbeck
 )4001انجام گردید .درخت فیلوژنی با استفاده از توالیهای
بهدست آمده و چندین توالی از گونههای دیگر خانواده گرپسیده
بر پایه گونه  Thalamita simaترسیم شد.

نتایج
شناسایی ژنتیکی :تطبیق توالیهای بهدست آمده با
توالیهای موجود در ژن بانک جهانی  NCBIنشان داد تاکنون
هیچ توالی از این جنس و گونه برای ژن  COIثبت نشده است.
مقایسه توالیهای بهدست آمده از  2نوع مورفوتایپ مختلف گروه
مورفولوژی  Metopograpsus messorنشان داد این توالیها بر
هم منطبق نیستند و میتوانند متعلق به گونههای جداگانه باشند.
شناسایی موفولوژی فراساختار گونوپود :بهطورکلی
(Metopograpsus sp.PG-4075 )A-E,HZ

گونوپود گونههای
دارای ساختاری محکم ،تنومند و ضخیم میباشد که در قسمت
شکمی دارای کانال اسپرمی مارپیچی شکلی است .در قسمت
راسی گونوپود این گونه دسته خارهای کیتنی شکل کوتاهی
مشاهده میشود که به سمت بیرون بهصورت منحنی شکلی
جهتدار شدهاند و در قسمت راسی دارای تارهای بلندی است که
این تارها ناحیه پروکسیمال خلفی را بهخصوص در حاشیه جانبی
پوشش میدهند (شکل .)1در بررسی فراساختار مورفوتایپهای
مختلف این گونه تغییراتی واضح در شکل راسی گونوپود مشاهده
شد که به شرح زیر است:
 :Metopograpsus sp.PGA-5112تفاوت بارز این گونه با دیگر
گونهها در قسمت راسی گونوپود وجود فرورفتگی عریضتری در
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قسمت خلفی پروکسیمال ،در انتهای دسته خارهای کیتینی
شکل است (شکل  ،1الف).

دسته تارهای کیتینی در اکثرگونهها دیده میشود دراین گونه
مشاهده نمیشود و حالت مسطحی دارد (شکل  ،1ج).

 :Metopograpsus sp.PGB-5112خط راسی منحنی شکل

 :Metopograpsus sp.PGD-5112دسته خارهای کتینی راسی

گونوپود در قسمت خلفیتری نسبت به سایر گونهها قرار گرفته و
تارهای بلند مو شکل مانند دیگر گونهها بر روی خط راسی قرار
نگرفته است و به قسمت راسی شکل خاصی بخشیده است (شکل
 ،1ب).

به سمت باال متمایل شده است و خط منحنی در انتهای راسی به
وضوح دیده نمیشود و تارهای پراکنده در انتهای خلفی بلندتر و
به سمت باال متمایل شدهاند (شکل ،1د).

 :Metopograpsus sp.PGC-5112تفاوت قابل مالحظهگونوپود
این گونه با سایر گونهها این است که گونوپود در این گونه حالت
تنومند و ضخیمتری نسبت به سایرین دارد و این ضخامت در
تمام قسمتها یکنواخت است .برجستگی که در انتهای خلفی

الف

 :Metopograpsus sp.PGE-5112دسته خارهای کیتینی راسی
حالت کوتاهتر و انبوهتری نسبت به سایر گونهها دارد و در انتهای
خلفی آن حالت برجستگی مشخصی دیده میشود و تارهای
ناحیه خلفی حالت کوتاه و پراکندهتری دارد (شکل ،1ه).

ب

ج

ه

د

و

شکل :5گونههای ، Metopograpsus sp.PGالف) ،Aب) ،Bج) ،Cد) ،Dه) Eو)HZ
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شکل  : 3تصاویر فراساختار قسمت راسی گونوپود گونه های  ، Metopograpsus sp.PG - 5112الف)  ، Aب)  ، Bپ)  ، Cج) ، D
د)

نتایج روابط تکاملی :نتیجه محاسبات فیلوژنی و روابط
تکاملی ( 2 ،)ML, MP, BIتوالی ژن  COIاز جنسMetopograpsus

الگوی توپولوژی یکسانی را برای درختان تکاملی نشان داد .نتایج
اختالفات ژنتیکی در توپولوژی درختان تکاملی منعکس شد
(شکل .)2در کالد  ،Metopograpsus sp.PG-4075گونههای
) LC017714 (Aو ) LC017711 (Bبه سبب داشتن شباهت
زیاد در قطعه ژنی  COIکالدی مشترک را تشکیل دادند و این

 Eو) HZ

کالد با ارزشهای نسبتاً باالی بوت استراپ ()ML=15 ،MP=10
و احتمال پسین باال ( )PP=0/71حمایت شد .گونه LC017715
) (Dبا ارزش بوت استراپ باال ( )ML=21 ،MP=15و احتمال
پسین باال ( )PP=0/11از کالد خواهری خود که شامل گونه  Aو
گونه  Bبود ،جداشد .توالی گونه ) LC017712 (Eبا ارزش بوت
استراپ باال ( )ML=700 ،MP=700و احتمال پسین باال ()PP=7
در شاخهای جداگانه ،از دیگر گونههای گروه )(A,B,C,D,HZ
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شناسایی جنس  (brachyuran: Grapsidae) Metopograpsusبا تاکید بر مطالعات مول ولی و...

 Metopograpsus sp.PG-4075جای گرفت .توپولوژی درختان
برای دیگر گونههای جنس  Metopograpsusشامل
 Metopograpsus sp.PGC-4075و Metopograpsus sp.HZ-
 ،4075نشان داد این گونهها از کالد مورفولوژیک

) Metopograpsus sp.PG-4075 (A,B,Dبا ارزش بوت استراپ
باال ( )ML=10 ،MP=10و احتمال پسین متوسط ()PP=0/25
جدا شده و در کالدی مشترک قرار گرفتهاند.

شکل  : 4درخت  Maximum Likelihood ، Maximum Parsimonyو  Baysianخانواده  . Grapsidaeدر صدهای بوت استراپ برای
(  ) ML/MPو احتمال توزیع پسین (  ،) Posteriorprobabilityبرای  Baysianروی گره ها نشان داده شده است

بحث
شناسایی گونههای جنس  Metopograpsusبر اساس
ویژگیهای مورفولوژی تا حد زیادی دشوار است زیرا از لحاظ
مورفولوژیک شباهتهای زیادی بین آنها وجود دارد و هیچ
استاندارد جهانی برای تشخیص آنها از هم وجود ندارد
( Macphersonو  .)4005 ،Machordomمطالعات اخیر  2گونه از
این جنس را شناسایی کردهاند ( Ngو همکاران .)4001 ،در آبهای
سواحل ایرانی خلیج فارس براساس ویژگیهای مورفولوژیکی دو
گونه از این جنس گزارش شد .گونه Metopograpsus messor
401

( . ) ML/MP/PP

برای اولینبار توسط  )7725( Stephensenگزارش شد و سپس
 )4077( Naderlooوجود این گونه را مورد تایید قرار داد .گونه
 Metopograpsus thukhurنخستین بار توسط Naderloo
( )4077در سواحل ایرانی خلیج فارس گزارش شدYamindago .
و همکاران ( )4002بیان داشتند این دو گونه از لحاظ مورفولوژی
شباهت بسیار زیادی بههم دارند و شناسایی آنها براساس تفاوتهای
جزئی ظاهری در شکل کاراپاس و اولین گونوپود انجام میگیرد
درنتیجه براساس مورفولوژی شناخت آنها بسیار گیجکننده
است .در مطالعه حاضر بهمنظور شناسایی دقیق و تفکیک گونهها
از  2مورفوتایپ رنگی مختلف از این جنس نمونهبرداری

فصلنامه علمی پژوهشی محیط زیست جانوری

صورت گرفت .بهمنظور شناسایی از روش  DNAبارکدینگ
( ) COIو فراساختار اولین گونوپود جنس نر استفاده شد .نتایج
تر سیم درخت فیلوژنی و انطباق نتایج آن بر فراساختار اولین
گونوپود جنس نر نشان از وجود گونههای مخفی دارد که این
مورفوتایپها را از هم جدا کرد .گونه Metopograpsus sp.PGE
با داشتن دو نوکلئوتید بیشتر و دو جایگاه حذف تفاوت بیشتری
نسبت به سایر مورفوتایپها داشت و در کالدی جداگانه نسبت به
سایر گونهها قرار گرفت .پس از آن مورفوتایپهای  Aو  Bبه سبب
داشتن شباهت زیاد در قطعه ژنی  COIکالدی مشترک را تشکیل
دادند و از بقیه گونهها جدا شدند .در قلمرو دریایی گونههای
مخفی و شناسایی نشده بهوفور وجود دارند که روش شناسایی
سنتی توسط ویژگیهای مورفولوژیکی شناسایی آنها را با مشکل
مواجه میکند ( Klaus .)7771 ،Knowltonو همکاران ()4002
بیان داشتند ترکیبی از دادههای مورفولوژیکی و مولکولی ،قطعاً
اطالعات بیشتری در بازسازی و ترسیم درخت تکاملی در دهپایان
خواهد داد .بسیاری از موجودات دریایی دارای تنوع رنگی فراوانی
میباشند و میان پراکنش مورفهای رنگی و الگوهای ساختاری
ژنتیکی آنها پیچیدگی زیادی وجود دارد .در بعضی موارد
الگوهای رنگی مختلف از لحاظ ژنتیکی جدا هستند و ممکن است
حتی معرف گونههای جداگانهای باشند ( Palmaو ،Steneck
 .)4007تحقیقات  Palmaو همکاران ( ،)4001نشان داد
پلیمورفیسم رنگی و الگوهای رنگی مختلف در بسیاری از
خرچنگهای حقیقی وجود دارد و این تغییر رنگها بهمنظور
استتار بهکار میرود .با این حال اهمیت بهکارگیری الگویهای
رنگی برای شناسایی گونههای مخفی و هم نیا در دهپایان هنوز
مورد بحث است (  Costaو همکاران . )4001 ،نتایج مطالعه حاضر
نشان داد  2مورفوتایپ متعلق به یک گونه نیستند و در میان
آنها گونههای ناشناخته وجود دارد و شناسایی براساس ویژگیهای
مورفولوژیکی برای شناسایی مرز گونهها ناکافی است.کاراپاس در
همه نمونهها بسیار شبیه بود و در این تحقیق به موازات مطالعات
مولکولی به بررسی مورفولوژی اولین گونوپود جنس نر پرداخته
شد تا تفاوتهای احتمالی در انطباق با جدایی مولکولی بررسی
گردد .بررسی اولین گونوپود جنس نر در میان  2مورفوتایپ در
بررسیهای اولیه با استریومیکروسکوپ فقط توانست سبب جدایی
گونه  Metopograpsus sp.HZشود .گونهای که در مطالعات
 Naderlooبهنام گونه  Metopograpsus thukhurمعرفی شده بود.
تفاوت بارز گونوپود این گونه حالت کشیده تر آن نسبت به سایر
گونوپودها بود .بررسی فراساختار با میکروسکوپ الکترونی
( )SEMسبب ظاهر شدن تفاوتهای بارز میان

سال هشتم ،شماره  ،4زمستان 9315

گونوپودهای این گونهها از هم شد .اختالفات ظریف در مورفولوژی
این اندام که در بررسی با میکروسکوپ لوپ دیده نمیشود در
مطالعه فراساختار آن با تصاویر الکترونی مشهود بود و توانست در
تشخیص گونههای نزدیک بههم مفید باشد .مطالعه مشابهی روی
خرچنگ جنس  Esanthelphusaتوسط Ponchunchoovang
( )4002نشان داد استفاده از بررسی جزئیات گونوپود با
میکروسکوپ الکترونی میتواند به شناسایی گونههای خرچنگهای
ناشناخته کمک کند )4077( Moyano .بیان داشت موفولوژی
اولین گونوپود جنس نر میتواند فاکتور قابل اعتمادی برای
شناسایی گونهها و تشخیص گونههای نزدیک بههم شود او بیان
داشت قسمت راسی اولین گونوپود جنس نر دارای تغییرات
واضحی در گونههای مختلف میباشد و بهخصوص این ویژگی در
خرچنگهای حقیقی ارزش تاکسونومیکی دارد .این اندام تا حد
زیادی پایدار و ثابت بوده و از تغییرات محیطی تاثیر نمیپذیرد.
مطالعه حاضر نشان داد شناسایی بر مبنای مورفولوژی برای
شناخت مرز گونهها مناسب نیست و باید از روشهای مبتنی بر
نشانگرهای ژنتیکی برای قرار دادن صحیح گونهها در جایگاه
اصلی خود استفاده کرد .بنابراین پیشنهاد میشود زمانیکه
ویژگیهای مورفولوژیک برای تشخیص مرز بین گونهها ناکافی
است ،آنالیزهای مولکولی براساس اولین گونوپود جنس نر برای
روشن شدن وضعیت گونههای خرچنگ حقیقی کارآمد خواهد
بود.
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