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 Introduction: This study was done monthly on sandy coast of Gehrdo located in southwest of 

Sirik city from December 2019 to November 2020.  

Materials & Methods:  Sampling was done randomly using net.  Overall, 310 individuals of 

M. victor were collected.  

Results: Of these, were distinguished 181 males and 129 females. Carapace width range of 

male and female crabs were obtained 16.4-44.3 mm and 19.3-36.9 mm respectively. Also, 

weight range of male and female crabs were obtained 1.75-37.83 mm and 3.22-16.79 mm 

respectively. In this study, maximum collected male and female crabs were observed in length 

range of 19.8-23.2 mm and 26.6-30 mm respectively. There were not any female crabs in length 

range of 40.2-43.6 mm and 43.6-47 mm. The positive and negative allometric growth were 

observed for male and female crabs respectively. Also, exponential value (b) estimated of male 

crab (3.11) was significantly more than of female crab (2.75) (P<0.05). Regression analysis of 

relative growth between carapace length and carapace width showed significant difference 

between males and females. Among the studied parameters, proportion of Sternum width, 

distance between two spines, first abdomen width was significantly more in females (P<0.05). 

On the other hand, proportion of chela length was significantly more in males (P<0.05).  

Conclusion:  The results derived of this study can useful for conservation of M. victor with 

aimed to preserve the biodiversity. 
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 ماهدر خرچنگ  یبا استفاده از صفات اندازش یجنس یختیدور یبررس

 Matuta victor (Fabricius, 1781)در ساحل گهردو، دریای عمان  ، 
 
 
 
 
 

 

 2گیر، مینا ماهی1*مجتبی نادری

 
 کشاورزی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایرانگروه   1
 نور، تهران، ایران دانشگاه پیامگروه زیست شناسی،   2

 چکیده  کلمات کلیدی
 یجنس یختیدور

 یصفات اندازش
 خرچنگ ماه

  عمان یایدر
  

 

شهرستان  یغربدو واقع در جنوبگهر منطقه یدر سواحل شن 1399تا آبان ماه  1398صورت ماهیانه از آذرماه ماه این مطالعه به: مقدمه 

 یریک انجام شد. س

 Matita victorرچنگ خعدد  310 در مجموع. پذیرفتصورت تصادفی انجام با استفاده از تور به بردارینمونه ها:مواد و روش

 آوری شد. جمع

ترتیب های نر و ماده بهرچنگدامنه پهنای کاراپاس خ .شدعدد جنس ماده تشخیص داده  129 عدد جنس نر و 181از این تعداد،  نتایج:

و  75/1-88/37ترتیب ه بههای نر و مادچنین دامنه وزنی برای خرچنگآمد. همدست همتر بمیلی 3/19-9/36و  3/4-44/16

و در  8/19-2/23 ترتیب در دامنه طولیاده صید شده بهمترین خرچنگ نر و گیری شد. در این مطالعه بیشگرم اندازه 79/22-16/3

ای صید نشد. متر هیچ خرچنگ مادهمیلی 6/43-47و  2/40-6/43متر مشاهده شد. در دو دامنه طولی میلی 6/26-30دامنه طولی 

 نر نسج در b مقدار .بود منفی کیآلومتر رشد دارای ماده جنس کهیدرحال برآورد شد مثبت آلومتریکصورت به نر جنس در رشد نوع

طول  پارامتردو  ینب یسبن رشد یونسرگر یبش یزآنال(. p > 05/0آمد )دست ( به75/2) ماده جنس از تربیش یداریطور معن( به11/3)

، ی سینهانگین پهنامیسی نسبت از بین پارامترهای مورد برربود. نر و ماده  جنس دو ینب یداریمعن تفاوتگر یانو پهنای کاراپاس ب

طرف دیگر  زا. (p < 05/0) تر بودداری در جنس ماده بیشمعنی طوربه میانگین فاصله بین دوخار، میانگین پهنای اولین بند آبدمن )شکم(

 .(p < 05/0)تر بود داری بیشطور معنیدر جنس نر به نسبت میانگین طول چنگک بزرگ

 اشد.بتواند برای حفاظت این گونه با هدف حفظ تنوع زیستی مفید نتایج حاصل از این مطالعه می گیری:بحث و نتیجه

mailto:%20mostafavi_pa@srbiau.ac.ir
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 قدمهم
 ی،های آباکوسیستم در جانوری مختلف هایگونه میان در       

 اقتصادی ارزش لحاظ به هم و اکولوژيک لحاظ به هم پوستانسخت

 اکولوژيکی و اقتصادی اهمیت (.1) برخوردارند ایويژه تیاز اهم

 ،هاآنزندگی  چرخه فردمنحصربه هایويژگی و پوستسخت یهاگونه

 مفید بیآ هایاکوسیستم مطالعات در جزءجزءبه که است باعث شده

 کاربرد مديريتی هایو برنامه ذخاير ارزيابی مؤثر پیشرفت برای و باشند

(. اين موجودات اهمیت بااليی در زنجیره 2) باشند داشته ایگسترده

، هایماهبسیاری از شکارچیان مانند  کهیطوربهغذايی درياها دارند، 

 کنندیمتغذيه  هاآنن و پستانداران از ی دريايی، پرندگاهاپشتالک

ساکن در منطقه دريايی و ساحلی دريای  ترين جانوراناز مهم (.3)

هايی ويژگی ها اشاره کرد.توان به خرچنگعمان و خلیج فارس می

های مختلف، پذيری با اکوسیستم تطابق ،باال نسبتاً قدرت تحمل مانند

 های دور از دسترس بشر، باعث شدهگاهنابع غذايی و سکونتوجود م

تاکنون (. 4) منطقه باشند اصلی اين اين موجودات از ساکنانکه  است

 که است شدهيیشناسا خرچنگ گونه هزار و پانصدشش بیش از

 رامهند و نواحی غريی اقیانوس آ در نواحی اقیانوس هاآن تربیش

های ترين گروهمهم ازجملهحقیقی  های(. خرچنگ5) کنندزيست می

 اندقرار گرفته یبررس مختلفی مورد مطالعات در که هستند آبزی جانوری

يی که در نواحی گرمسیری و نیمه گرمسیری هاخرچنگ(. اکثر 6)

هستند  Matutidaeو  Calapidae دو خانواده متعلق به کنندزندگی می

(. خانواده 7) شوندیمی ماه شناخته هاخرچنگکه تحت عنوان 

Matutidae  گونه  15که از اين  ،استگونه و چهار جنس  15شامل

 جیخل در Matuta planipesو  Matuta victor گونهدو حال حاضر  در

خصوصیت  يکبدن  اندازه .(9 ،8پراکنش دارند )عمان  دريایو  فارس

روی خصوصیات  بر ایمالحظه تأثیر قابل که است موجود کمی يک مهم

وری آفیزيولوژی )نظیر میزان سوخت و ساز( و تولیدمثلی )نظیر هم

عالوه بر آن اطالعات حاصل از (. 10دارد ) گیری(و موفقیت جفت

های ريختی امکان ايجاد تمايز را بین دو جنس نر و ماده از بررسی

در نواحی  M. victorدامنه پراکنش خرچنگ  .(11)يکديگر را دارد 

وس آرام )شرق آفريقا، دريای سرخ، شرقی اقیان هند و نواحی اقیانوس

النکا، مالزی، پاکستان، هند، سری عمان،خلیج فارس،خلیج عدن،خلیج

کنگ، ژاپن، فیلیپین، سنگاپور، اندونزی استرالیا،  تايلند، چین، هنگ

وسیع اين  (. با توجه به دامنه پراکنش12فیجی( گزارش شده است )

ژاپن انجام  در تولیدمثلی آن در مورد خصوصیات تنها يک مطالعه گونه

(. با توجه به مطالب گفته شده هدف از اين مطالعه 13شده است )

بار در برای اولین M. victorی خرچنگ نسب یسنجيختر یبررس

 ، دريای عمان بود.گهردوای منطقه سواحل ماسه

 هاشمواد و رو

تا آبان  1398صورت ماهانه از آذرماه ماه های خرچنگ بهنمونه       

شهرستان  یغربجنوب در گهردو واقع منطقه یشن سواحل در 1399 ماه

متر به سانتی 5/0یريک با استفاده از تور گوشگیر با اندازه چشمه س

آوری از های خرچنگ بعد از جمعنمونهصورت تصادفی انجام شد. 

درصد فیکس  10محلول فرمالدهید  ی دروالگلشدن  ه و پاکزيستگا

 شدند. تشخیص انتقال داده تر به آزمايشگاهبیش مطالعات و برای شدند

 جنس هر در گرفت. صورت آبدومن شکل روی از بودن ماده و نر

 راست، چنگک طول خار، دو بین فاصلهکاراپاس،  پهنای کاراپاس، طول

طول آبدومن، پهنای بند اول  ،هسین راست، عرض پهنای چنگک

 01/0 دقت با کولیس لهیوسبهآبدومن و پهنای بند چهارم آبدومن 

 از هانمونه تروزن یریگاندازهچنین برای هم. انجام شد یریگاندازه

 یدبا استفاده از کل گونه يیشناسا شد. استفاده 01/0 دقت با ترازوی

برای برآورد رشد نسبی در خرچنگ  (.14معتبر انجام شد ) شناسی

M. victor ( 15از فرمول زير استفاده شد:)  

                                  
: نقطه a: پهنای کاراپاس، CW: وزن بدن، Wکه در اين فرمول 

 باشد.: شیب خط میbتقاطع، 

 (:16) از فرمول پاولی استفاده گرديد برای تعیین الگوی رشد

 

sd Ln CW کاراپاس،  پهنای: انحراف معیار لگاريتمsd Ln W :

ای بین پهن: ضريب  r: شیب خط،b، بدن انحراف معیار لگاريتم وزن

 .: حجم نمونهnکاراپاس و وزن و 

رشد  یلگوا ول باشد،جد t تر ازبزرگ یمحاسبات t کهیدر صورت       

 طول و ینب یونیرگرس یبش bصورت اگر ينبوده و در ا يکآلومتر

 ينا یرمثبت و در غ يکرشد آلومتر یباشد الگو 3تر از گوزن بزر

 tر از تکوچک یمحاسبات tاگر  ی. ولباشدیم یمنف يکصورت آلومتر

 .باشدیم يکريزومترشد ا یجدول باشد الگو

ها از آزمون کولموگروف اسمیرنوف ادهجهت بررسی نرمال بودن د

های طولی (. برای بررسی وجود اختالف بین گروه17استفاده شد )

استفاده شد. و توکی  ANOVAاز آزمون های مختلف مختلف در ماه

 2013نسخه  Excelافزارهای ها با استفاده از نرمتجزيه و تحلیل داده

 انجام شد. 24نسخه  SPSSو 
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 نتایج
سال در طی يک M. victorعدد خرچنگ  310روی هم رفته        

 129عدد جنس نر و  181تعداد،  آوری شد. از اينبرداری جمعنمونه

عدد جنس ماده تشخیص داده شدند. پهنای کاراپاس و وزن بدن 

متر و میلی 4/16ترتیب برابر ترين خرچنگ نر صید شده بهکوچک

 ترين خرچنگ نر صیددست آمد. از سوی ديگر بزرگهم بگر 75/1

گرم بود.  88/37متر و وزن میلی 3/44شده دارای پهنای کاراپاس 

 3/19 ترتیبهای ماده بهدامنه پهنای کاراپاس و وزن برای خرچنگ

ورد شد. میانگین پهنای گرم برآ 22/3-79/16متر و میلی 9/36 الی

داری طور معنیبه متر(میلی 49/28 ± 94/2) ماده هایخرچنگ کاراپاس

 22/28 ± 87/6های نر )تر از میانگین پهنای کاراپاس خرچنگبیش

های دست آمد. از طرف ديگر میانگین وزن در خرچنگهمتر( بمیلی

های ماده میانگین وزن در خرچنگ تر ازگرم( بیش 88/10 ± 35/8نر )

 ترين خرچنگمطلعه بیش در اين (.P > 05/0)گرم( بود  41/9 ± 73/2)

ترين و بیش عدد( 54) مترمیلی 8/19-2/23 طولی در دامنه شده صید نر

عدد(  59) مترمیلی 6/26-30 دامنه طولی شده در خرچنگ ماده صید

 6/43-47متر و میلی 2/40-6/43مشاهده شد. در دو دامنه طولی 

منه که در دو دالیای صید نشد. درحاماده متر هیچ خرچنگمیلی

 ر(. ب1)شکل  خرچنگ نر مشاهده شد عدد 4و  5ترتیب طولی فوق به

ب ترتیهای نر و ماده بهترين فراوانی خرچنگاساس دامنه وزنی بیش

بود. گذشته  گرم 75/8-25/12و  گرم 75/1-25/5 وزنی دامنه متعلق به

ای مشاهده هیچ خرچنگ ماده گرم 25/19-7/22 طولی دامنه از اين از

 (. 2 نشد )شکل
 

 
 M. victor: فراوانی طولی جنس نر و ماده خرچنگ 1شکل 

 

 
 M. victor: فراوانی وزنی جنس نر و ماده خرچنگ 2شکل 

 

 رد شدبرآو مثبت آلومتريکصورت به نر جنس در رشد نوع       

 چنینهم .بود منفی کيآلو متر رشد دارای ماده جنس کهیدرحال

 ماده جنس از تربیش یداریطور معن( به11/3) نر جنس در b مقدار

 یون رشدرگرس یبش یزآنال(. 3 ( )شکلP > 05/0آمد )دست به (75/2)

 یداریمعن تفاوتگر یانطول و پهنای کاراپاس ب پارامتردو  ینب ینسب

 (.4( )شکل P<05/0بود )نر و ماده  جنس دو ینب
 

 
 : رابطه بین پهنای کاراپاس و وزن بدن در خرچنگ3شکل 

 M. victor به تفکیک جنسیت 
 

 
 : رابطه بین پهنای کاراپاس و طول کاراپاس در خرچنگ4شکل 

 M. victor تفکیک جنس 
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، میانگین پهنای سینهسی نسبت از بین پارامترهای مورد برر       

طور میانگین پهنای اولین بند آبدمن به، میانگین فاصله بین دوخار

. (P<05/0)دست آمد هتر از جنس نر بجنس ماده بیش در داریمعنی

طور در جنس نر به میانگین طول چنگک بزرگاز طرف ديگر نسبت 

چنین هم. (P<05/0)دست آمد هتر از جنس ماده بداری بیشمعنی

میانگین پهنای نسبت میانگین طول کاراپاس، میانگین طول آبدمن، 

چهارمین بند آبدمن در جنس ماده و نسبت میانگین پهنای چنگک 

 (.1)جدول  (P<05/0)تر بود در جنس نر بیش بزرگ
 

 M. victorمتر( در خرچنگ نسبت پارامترهای محاسبه شده به پهنای کاراپاس )میلی :1جدول 

 دار بین مقادير محاسبه شده است.دهنده وجود اختالف معنی* نشان

 

 بحث
شده دارای پهنای  ترين خرچنگ نر صیددر اين مطالعه کوچک       

رچنگ نر صید شده دارای ترين خمتر و بزرگمیلی 4/16کاراپاس 

ترين خرچنگ کوچک ديگر طرف بود. از مترمیلی 3/44 پهنای کاراپاس

ترين متر و بزرگمیلی 3/19ماده صید شده دارای پهنای کاراپاس 

متر بود. میلی 9/36خرچنگ ماده صید شده دارای پهنای کاراپاس 

 6/21-8/54دامنه پهنای کاراپاس  Kobayashiاين در حالی بود که 

 9/17-6/44های نر و دامنه پهنای کاراپاس متر برای خرچنگمیلی

. اين اختالف (13) دست آوردههای ماده بمتر را برای خرچنگمیلی

های دلیل تفاوت در روشدر اندازه پهنای کاراپاس ممکن است به

ها های متفاوت گونهها، نوع اکوسیستم مورد مطالعه و پاسخصید آن

ها جنس نر خرچنگ(. در اغلب 18به شرايط زيست محیطی باشد )

  ماده جنس با يسهتر در مقاوزن و اندازه بزرگ یدنبه رس يلتما

تر جهت دلیل رقابت بیشتواند بهند که اين موضوع میدار( 20، 19)

رشد نسبی  مطالعات در (.22، 21) تر باشدبیش هایگیری با مادهجفت

عنوان متغیر مستقل های کلیدی که بهها، يکی از مقیاسخرچنگ

دهنده تغییرات انباشد که نششود، پهنای کاراپاس میاستفاده می

(. رشد نسبی 23ها است )دار در طول زندگی آنفیزيولوژيکی معنی

طور گسترده سنجی بههای ريختپوستان با استفاده از دادهدر سخت

(. در ارتباط با دوشکلی جنسی، 24مورد بررسی قرار گرفته است )

 یپهناو طول چنگک استثنای نسبت های بررسی شده بههمه نسبت

دست آمد که از هتر از خرچنگ نر بدر خرچنگ ماده بیشچنگک 

 یناول یپهناهای پهنای سینه، فاصله بین دو خار، ها نسبتبین آن

رف ديگر ط تر بود. ازجنس ماده بیش داری درطور معنیبه بند آبدمن

تر بود. بزرگ ترنر بیش خرچنگ در داریمعنی طوربه چنگک طول نسبت

تواند دلیلی بر های مختلف آبدمن در جنس ماده میبودن قسمت

ها در زمان تولیدمثل حفاظت و هچ شدن تخم و اهمیت آن در کارايی

تواند می نر یهاخرچنگتر باشد. از طرف ديگر وزن و اندازه بزرگ

چنین پیروزی تر و همهای بیشگیری با مادهجهت جفتيک شانس 

يکی از پارامترهای  بنابراين (.25) ای باشدگونه درون هاینزاع در تربیش

(. افزايش در 26باشد )ها میاصلی متمايزکننده جنسیت در خرچنگ

منظور نگه دلیل عملکرد نقش پاهای شنا بهبه پهنا و اندازه آبدمن

باشد که نتايج اين مطالعه طول دوره انکوباسیون می ها درتخم داشتن

 فرايندهای نيترمهم از يکی رشدخوبی گويای اين قضیه است. به

نسبی  رشد (. از طرف ديگر27باشد )می پوستانسخت زندگی چرخه

 دقیقی اطالعات شکمی ناحیه عرض مثالعنوانبه بدن از يیاهبخش

در طی دوره رشد و نمو  .(28)دهد یمما  به جنسی بلوغ مورد در را

ی حقیقی، ابعاد خاصی از بدن جانور متناسب با اندازه هاخرچنگدر 

ی معروف به ادهيپد جهیدرنتکه  يابدی مختلف افزايش میهانرخدر 

ی هاخرچنگی رشد نسبی بین الگوها در تفاوت (.29) است نسبی رشد

دهنده تغییر و بندهای شکمی نشان هاچنگک اندازه نر و ماده در

 هاخرچنگی بلوغ در نیبشیپبرای  تواندیمشکل جنسی است و 

، نوع رشد در جنس آمدهدستبهنتايج  براساس (.30) شود استفاده 

جنس ماده  کهیدرحالمثبت محاسبه شد.  کيآلومتر صورتبهنر 

برای جنس  bاز سوی ديگر مقدار  ی بود.منف کيآلومتردارای رشد 

 دستبه( 82/2تر از جنس ماده )ی بیشداریمعن طوربه( 11/3نر )

 مقدار آماری خرچنگ ماده خرچنگ نر امترپار

 24/0 02/96 ± 41/2 74/95 ± 08/2 انحراف معیار±میانگین طول کاراپاس

 *004/0 45/57 ± 13/2 74/56 ± 86/2 انحراف معیار±میانگین پهنای سینه

 *03/0 94/150 ± 91/6 31/149 ± 03/6 انحراف معیار±میانگین فاصله بین دوخار

 47/0 08/54 ± 46/3 27/51 ± 03/3 انحراف معیار±منمیانگین طول آبد

 *00/0 11/25 ± 81/1 95/22 ± 58/2 انحراف معیار±میانگین پهنای اولین بند آبدمن

 97/0 08/33 ± 44/3 13/14 ± 28/2 انحراف معیار±میانگین پهنای چهارمین بند آبدمن

 *00/0 55/59 ± 72/2 36/61 ± 49/4 انحراف معیار±میانگین طول چنگک )سمت راست(

 27/0 87/34 ± 8/1 15/35 ± 96/1 انحراف معیار±میانگین پهنای چنگک )سمت راست( 
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نوع رشد برای دو گونه  ،و همکارانSaher (. در مطالعه P<05/0آمد )

Matuta planipes  وAshtoret Lunaris منفی  کيآلو متر صورتبه

. تفاوت رشد در مناطق مختلف ممکن است (31) گزارش شده است

روابط پهنای  (.32) باشد هانآی طیمحستيزشرايط  دلیل تفاوت دربه

 دربارهکاراپاس و وزن بدن، عالوه بر فراهم آوردن اطالعات مفیدی 

نیز مهم  هاتیجمعی بین اسهيمقاافزايش وزن بدن، برای مطالعات 

دست آمده از ارتباط بین ابعاد مختلف هاست دسترسی به اطالعات ب

شايان و قابل  کمک بدن يا يک بخش از بدن موجود با کل بدن جانور

جهت تکمیل مطالعات بعدی در زمینه چرخه زيستی يک  وجهی درت

مرحله نوجوانی  جنسی و گذر از گونه، نحوه تکامل تا مرحله رسیدگی

شناسی، رفتارشناسی، حفاظت، به مرحله بلوغ از لحاظ تکاملی، بوم

، 33) برداری و مديريت ذخاير خواهد کردمديريت منابع آبی، بهره

 .(37و  36، 35، 34
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