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بررسی نسبت جنسی و رابطه وزن با کاراپاس خرچنگ شناگر آبی
( )Portunus segnis Forskal,1775در آبهای استان هرمزگان

 فاطمه طادیبنی*:

گروه زیست دریا ،دانشکده علوم زیستی ،دانشگاه شهید بهشتی ،تهران ،ایران



جمیله پازوکی :گروه زیست دریا ،دانشکده علوم زیستی ،دانشگاه شهید بهشتی ،تهران ،ایران



محسن صفایی :گروه شیالت ،دانشکده علوم و فنون دریایی ،دانشگاه هرمزگان ،بندرعباس ،ایران



امیرعلی مرادینسب :باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان الهیجان ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد الهیجان ،الهیجان ،ایران
تاریخ دریافت :اسفند 1395

تاریخ پذیرش :خرداد 1396

چکیده
در این مطالعه خصوصیات زیستی خرچنگ شناگر آبی ( )Portunus segnisدر آبهای استان هرمزگان (از سیریک تا بندرعباس) مورد
مطالعه قرار گرفت .تعداد  722نمونه خرچنگ بهمدت یکسال از خرداد  1390تا اردیبهشت  1391توسط تور ترال میگو و گوشگیر صید گردید.
 57/9درصد از ترکیب صید را نر و  42/1درصد را خرچنگهای ماده شامل شدند که نسبت بین نر و ماده ( )1:1/3اختالف معنیداری با هم
داشتند ( .)p<0/05کوچکترین و بزرگترین عرض کاراپاس بهترتیب  5/2و  17/9سانتیمتر و همچنین حداقل و حداکثر وزن آنها بهترتیب
 2/8و  395/78گرم بود .میزان  bبرای جنس نر و ماده بهترتیب در رابطه وزن -عرض کاراپاس  3/24و  2/69و در رابطه وزن-طول کاراپاس
 3/02و  2/76تعیین شد .الگوی رشد آلومتریک بهدست آمد .همچنین میانگین وزن در جنسهای نر و ماده  107/46±70/05و
 114/49±44/81محاسبه شد که از اختالف معنیداری برخوردار بود ( .)p<0/05فاکتور وضعیت در عرض کاراپاس  6/86±2/66و در طول
کاراپاس  65/54±13/06محاسبه گردید .مطالعه حاضر میتواند برای زیستشناسان و محققین شیالتی در جهت شناخت بیشتر خصوصیات
جمعیتی این گونه مفید باشد.
کلمات کلیدی :رشد ،نسبت جنسی ،Portunus segnis ،تنگه هرمز ،آبهای استان هرمزگان
* پست الکترونیکی نویسنده

مسئولtadibeni@yahoo.com :
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مقدمه
خلیج فارس در موقعیت جغرافیایی ʹ 25˚ 24تا ʹ 28˚ 57شمالی
و ʹ 53˚ 41تا ʹ 59˚ 15شرقی واقع است .این خلیج منشعب از اقیانوس
هند بوده و از طریق دریای عمان و تنگه هرمز به این اقیانوس متصل
میشود .طول خلیج فارس در حدود  804کیلومتر و عریضترین نقطه
آن  456/304کیلومتر و مساحت آن در حدود  260000کیلومتر مربع
است ( .)1999 ،UNEPعمق متوسط آن  30تا  35متر میباشد .تمام
خلیج فارس در نوار بسیار گرم و جنوبی منطقه معتدل شمالی واقع
شده است (کردوانی .)1374 ،بهطورکلی شوری خلیج فارس بهدلیل
دارا بودن عمق کم از آب اقیانوس هند بیشتر است .بررسیهای
بهعمل آمده بهطور مشخص ورودی آبهای سطحی دریای عمان به
خلیج فارس را نشان میدهد که در ابتدای جریان آبی میزان امالح
 36/5قسمت در هزار است .این جریان به آرامی در طول سواحل ایران
به سمت شمال حرکت میکند و بهتدریج میزان شوری آن افزایش
یافته و تا  50قسمت در هزار هم میرسد .شوری زیاد آب خلیج فارس
بهدلیل تبخیر زیاد آب بهویژه در فصل گرما و کم عمق بودن آن است.
جریانهای جزر و مدی عمدهترین جریانهای آبهای این خلیج را
تشکیل میدهند .این جریانها و امواج ناشی از آنها با بادهای شمال
غربی مرتبط بوده و مسیر آنها اکثر مواقع به سمت جنوبشرقی
است .دامنه جزر و مد در خلیج فارس عمدتاً بین  1/7متر تا  2/7متر
میرسد .میزان اکسیژن محلول در خلیج فارس در زمستان بین 3 -5/5
میلیگرم در لیتر و در تابستان به  1/5-3/5میلیگرم در لیتر کاهش
مییابد (جمیلی .)1375 ،بهطورکلی خلیج فارس دارای ذخایر غنی
زیستی و غیرزیستی است که آن را تبدیل به یک منبع مهم آبی در
جهان نموده است .ذخایر شیالتی انواع ماهی ،میگو ،خرچنگ ،نرمتنان
و برخی دیگر از آبزیان موجود در خلیجفارس است ( Carpenterو
همکاران .)1997 ،در دهه اخیر افزایش صید و تالش صیادی فشار
قابل توجهی روی تعداد زیادی از ذخایر مهم ماهیان خلیج فارس وارد
کرده است .بعد از ماهیان ،سختپوستان از منابع دیگر خلیج فارس
میباشند که مورد بهرهبرداری قرار میگیرند .در بین سختپوستان،
بعد از میگوها ،خرچنگها در سبد غذایی قرار دارند (.)2009 ،FAO
از میان خرچنگها خانواده  Portunidaeگستردگی وسیعی در طول
خلیج فارس دارد ( .)2009 ،FAOخرچنگهای خانواده Portunidae
بهدلیل شکل ظاهری آخرین بند پاهای پنجم که شبیه پارو میباشد
و توانایی شناگری دارند به خرچنگهای شناگر معروف هستند
( Kailolaو همکاران .)1993 ،دو گونه  Portunus pelagicusو
 Portunus segnisبسیار به هم شباهت دارند و از اینرو تا قبل از
سال  2010گونه موجود در آبهای خلیجفارس را بهنام P. pelagicus
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میشناختند Lai .و همکاران ( )2010با استفاده از ویژگیهای
مورفولوژی به بررسی تفاوتهای این دو گونه از هم پرداخته و به این
نتیجه رسیدند که گونه موجود در خلیج فارس  P. segnisمیباشد،
خرچنگ شناگر  P. segnisبهعنوان گونه رایج خرچنگهای حقیقی
( )Brachyuranدر آبهای ایرانی ( )2009 ،FAOکه بومیان سواحل
و جزایر جنوبی ایران به آن سینگو ( )Singoمیگویند (ولینسب و
همکاران )1383 ،به نامهای خرچنگ آبی ،شناگر آبی و خرچنگ شنی
معروف است ( Sumptonو همکاران .)2000 ،گاهی بهدلیل آسیب دیدن
و ناقص شدن بدن خرچنگ ،اندازهگیری طول خرچنگ امکانپذیر
نمیباشد .از اینرو روشهایی وجود دارد که در صورت داشتن مقادیر
وزنی ،میتوان طول جانور را تخمین زد .چنین روابطی برای بیوماس
ذخیرهای ( ،)stock biomassفاکتورهای وضعیت ،تغییرات رشدی و
چندین هدف دیگر از پویایی جمعیت ماهی یا سختپوست بهکار
میرود ( Atiqullah Khanو  .)2013 ،Mustaqeemبهعالوه برای
مدیریت صید جمعیت خرچنگها میتوان خرچنگها را وزن کرد و
از اندازه خاصی کمتر ،به محیط برگرداند.
رابطه وزن -عرض کاراپاس برای مطالعات بیولوژیکی مانند
ارزیابی ذخایر یا تعیین پارامترهای جمعیت مهم است .بنابراین رشد
و آگاهی از رابطه بین وزن -عرض کاراپاس برای مدیریت شیالت و
تکثیر و پرورش اهمیت دارد ( Atiqullah Khanو ،Mustaqeem
 .)2013مقدم و همکاران ( )1391به بررسی برخی از خصوصیات
ریختسنجی خرچنگ  Portunus pelagicusدر آبهای استان هرمزگان
پرداختهاند .آنها بیان کردهاند که خرچنگهای ماده پهنای شکم
بیشتر و کاراپاس پهنتری نسبت به خرچنگهای نر دارند ،همچنین
خرچنگهای نر دارای چنگال بلندتری نسبت به مادهها هستند و در
نهایت نتیجهگیری کردهاند که رشد اندامهایی که در امر تولیدمثل
نقش حیاتی دارند در دو جنسیت با یکدیگر متفاوت است Safaie .و
همکاران ( )2013طی پژوهشی که در خلیج فارس و دریای عمان
روی خرچنگ P. segnisانجام دادند الگوی رشد این خرچنگ را در
هر دو جنس آلومتریک محاسبه کردند Hosseini .و همکاران ()2014
بیان نمودند که نسبت وزن با عرض کاراپاس در خرچنگ P. segnis
در سواحل بوشهر در دو جنس نر و ماده اختالف معنیداری دارد.
آنها اعالم کردند که با افزایش اندازه بدن خرچنگ ،فاکتور وضعیت
کاهش مییابد .نتایج پژوهش آنها بیانکننده فراوانتر بودن
خرچنگهای ماده نسبت به نر میباشد .خرچنگ شناگر آبی بهعنوان
صید ضمنی میگو میباشد و بهدلیل عدم مصرف در ایران بهعنوان
محصول صادراتی بوده .اطالعات پایهای زیستشناسی این خرچنگ
برای مدیریت نگهداری و حفظ جمعیت این گونه ضروری است و علت
انتخاب این خرچنگ بهعنوان نمونه در پژوهش ،فراوانی و
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در دسترس بودن آن بود .همچنین علیرغم فراوانی و اهمیت تجاری
خرچنگهای شناگر آبی ،اطالعات محدودی درباره پویایی جمعیت
این گونه وجود دارد .بنابراین مطالعه حاضر به بررسی برخی ویژگیهای
زیستشناسی این خرچنگ میپردازد.
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مواد و روشها
نمونهبرداری در آبهای سواحل استان هرمزگان از سیریک تا
بندرعباس انجام گرفت (شکل .)1

شکل  :1نقشه محدوده نمونهبرداری بین منطقه سیریک تا بندرعباس (خرداد  1390تا اردیبهشت )1391

جمعآوری نمونه خرچنگ در طول یکسال از خرداد  1390تا
اردیبهشت  1391در آبهای استان هرمزگان بهصورت ماهیانه و
تصادفی انجام گرفت .شش ماه اول (خرداد  1390تا آبان )1390
توسط تور ترال و از صیدگاههای میگو و شش ماه دوم بهدلیل نبود
گشت دریایی تحقیقاتی ،از بازار ماهی فروشان -که توسط تور گوشگیر
صید شده بودند -خریداری شد .تعداد کل نمونهها  722عدد بود.
نمونهها پس از تهیه ،بهسرعت به فریزر منتقل شدند و سپس بهصورت
یخزده به آزمایشگاه انتقال یافتند و تمام خرچنگها شمارهگذاری شدند.
جنسهای نر و ماده از طریق شکل ظاهری بندهای ناحیه شکمی
از هم تفکیک شدند ،در جنس نر بندهای شکمی بلند و به شکل V
انگلیسی وارونه است درحالیکه بندهای شکمی مادهها به شکل U
انگلیسی وارونه میباشد ( Katrivelو همکاران( )2004 ،شکل  .)2در
صورت وجود کشتیچسب ابتدا آنها را از روی سطح کاراپاس خرچنگها
جدا کرده و سپس اطالعات زیستسنجی شامل وزن (گرم) ،عرض
کاراپاس (فاصله میان نوک دو خار بلند کناری) (سانتیمتر) و طول
کاراپاس (فاصله نوک خار جلویی تا میان ناحیه عقبی کاراپاس)
(سانتیمتر) ثبت گردید (( )1988 ،Abdel Razekشکل  .)3برای
اندازهگیری عرض و طول کاراپاس از خطکش زیستسنجی با دقت
 0/1سانتیمتر و برای اندازهگیری وزن خرچنگها از ترازوی آزمایشگاه
با دقت  0/01گرم استفاده شد.

ارتباط وزن بدن با طول کاراپاس و عرض کاراپاس در هر دو جنس به
صورت جداگانه با استفاده از فرمول زیر بهدست آمد:
w=aLb

 =wوزن کل (گرم) =L ،طول کاراپاس یا عرض کاراپاس (سانتیمتر)،
=aضریب شکست منحنی یا عرض از مبدأ =b ،شیب منحنی (،Zar
 .)1996بهمنظور تعیین الگوی رشد در خرچنگ نر و ماده و محاسبه
وجود اختالف معنیداری بین  tمحاسباتی و  tجدول از رابطه زیر
استفاده شد:
|s. d(CW) |b − 3
×
× √n − 2
)s. d(w
√1 − r 2

=t

که ) s.d(CWانحراف معیار لگاریتم عرض کاراپاس s.d(W) ،انحراف
معیار لگاریتم وزن n ،تعداد خرچنگهایی که در محاسبه لحاظ شده
است .اگر  tبهدست آمده بزرگتر از  tجدول با درجه آزادی  n-2باشد
مقدار  bبا  3تفاوت دارد (.)1983 ،Pauly
فاکتور وضعیت فولتون براساس فرمول  )1978( Bagnealاز طریق
رابطه زیر محاسبه شد:
K= 100W/L3
(گرم) و  Lطول

در این فرمول  Kفاکتور وضعیت W ،وزن خرچنگ
یا عرض کاراپاس (سانتیمتر) میباشد.
برای سنجش اختالف معنیداری بین نسبت نر و ماده از آزمون
 ،)%2( chi-squareبرای مقایسه وزن میان نر و مادهها از آزمون t-test
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استفاده شد .همچنین برای ارتباط وزن -عرض کاراپاس و وزن -طول
کاراپاس بین نر و ماده از آزمون  ANOVAاستفاده گردید .تجزیه و

تحلیل دادهها توسط نرمافزار  SPSS Version 21و رسم نمودارها از
طریق نرمافزار  Excel 2007صورت پذیرفت.

شکل  :2نمای شکمی خرچنگ شناگر آبی ماده و نر

شکل  :3طول و عرض کاراپاس خرچنگ شناگر آبی

نتایج
مجموع  722خرچنگ شناگرآبی مورد زیستسنجی قرار گرفت.
تعداد  418خرچنگ نر و  304خرچنگ ماده جمعآوری شدند .نسبت
جنسی نر به ماده  1:1/3بهدست آمد که اختالف معنیداری بود
(()P<0/05جدول .)1کوچکترین و بزرگترین عرض کاراپاس خرچنگهای
صید شده بهترتیب  5/2و  17/9سانتیمتر و همچنین حداقل و حداکثر
وزن آنها بهترتیب  2/8و  395/78گرم بود .میانگین عرض کاراپاس
نمونهها  11/38±1/99سانتیمتر برآورد شد .آنالیز آماری نشان داد که
بین وزن نر و ماده اختالف معنیداری وجود دارد بهطوریکه مادهها
سنگینتر از نرها میباشند (( )P<0/05جدول .)2
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جدول  :1تعداد نر ،ماده و کل نمونههای خرچنگ شناگر آبی در
نمونهبرداری فصلی (منطقه سیریک تا بندرعباس ،خرداد  1390تا
اردیبهشت )1391
تعداد

سال

فصل

1390
1390
1390
1391

تابستان
پاییز
زمستان
بهار

143
98
80
97

کل

418

نر

ماده

کل

56
92
98
58

199
190
178
155

304

722
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جدول  :2مقایسه حداقل و حداکثر عرض کاراپاس (سانتیمتر) و وزن (گرم) در نمونههای نر و ماده خرچنگ شناگر آبی در چهار فصل (منطقه
سیریک تا بندرعباس ،خرداد  1390تا اردیبهشت )1391
فصلها

تابستان

بهار

زمستان

پاییز

جنسیت

نر

ماده

نر

ماده

نر

ماده

نر

ماده

حداقل وزن
حداکثر وزن
میانگین ±انحراف معیار
حداقل عرض کاراپاس
حداکثر عرض کاراپاس
میانگین ±انحراف معیار

3/1
245/2
69/59±94/84
7/8
16/1
11/1±35/58

55/5
168/91
101/43±29/90
9/5
14
11/72±1/11

2/8
229
53/47±51/59
5/2
14
9/2±61/02

16/95
181/8
87/38±19/66
8/6
14/2
11/1±09/42

4/2
305/5
130/83±95/85
8/5
15/8
12/1±07/84

43/89
232/23
115/45±09/32
8/9
15/9
11/1±82/67

4/4
395/78
106/95±42/20
9
17/9
12/1±16/81

7/4
293/61
102/78±72/31
7/1
16
12/1±27/67

بیشترین فراوانی در عرض کاراپاس مربوط به دامنه  9-11سانتیمتر
و در طول کاراپاس مربوط به دامنه  5-6سانتیمتر بود .در این بررسی
فراوانی نرها و مادهها در چهار فصل سال با هم مقایسه شدند .فراوانی
نمونه به تفکیک جنسیت در عرضهای یکسان و فصلهای مختلف

نشان داده شده است .توزیع فراوانی در عرض و طول کاراپاس یکسان،
بین نر و ماده اختالف معنیداری وجود داشت ( .)p<0/05دادهها
نشان داد که دامنه طول کاراپاس در جنس نر بهترتیب 2/6-8/7
سانتیمتر و در جنس ماده  4-8/2سانتیمتر بود (شکلهای  4و )5

شکل  :4فراوانی نر و ماده خرچنگ شناگر آبی در عرض و طول کاراپاس یکسان (منطقه سیریک تا بندرعباس ،خرداد  1390تا اردیبهشت )1391

شکل  :5مقایسه فراوانی عرض کاراپاس نر و ماده خرچنگ شناگر آبی در فصول مختلف سال (منطقه سیریک تا بندرعباس ،خرداد  1390تا
اردیبهشت )1391
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رابطه نمایی عرض کاراپاس -وزن برای جنس نر و ماده بهترتیب
 y=0/0391x3/24و  y=0/1381x2/69و این رابطه برای طول کاراپاس
وزن برای جنس نر و ماده بهترتیب  y=0/6242x3/02و y=0/9555x2/76
محاسبه شد .نتایج نشاندهنده رشد آلومتریک برای خرچنگ شناگر
آبی در منطقه سیریک تا بندرعباس بود .با توجه به معادالت وزن

عرض کاراپاس ،میزان  bبرای دو جنس نر و ماده بهترتیب  3/24و
 2/69بهدست آمد r2 .برای دو جنس نر و ماده بهترتیب  0/93و 0/69
محاسبه شد .میزان  bبرای دو جنس نر و ماده در معادله وزن -طول
کاراپاس بهترتیب  3/02و  2/76و  r2بهترتیب نر و ماده  0/90و 0/79
محاسبه گردید (شکلهای  6و .)7

شکل :6رابطه وزن -عرض و وزن -طول کاراپاس خرچنگ ماده شناگر آبی (منطقه سیریک تا بندرعباس ،خرداد  1390تا اردیبهشت )1391

شکل  :7رابطه وزن -عرض و وزن -طول کاراپاس خرچنگ نر شناگر آبی (منطقه سیریک تا بندرعباس ،خرداد  1390تا اردیبهشت )1391

فاکتور وضعیت در جنس نر ،ماده و در حالت کلی در جدول
زیر آورده شده است (جدول .) 3
جدول  :3فاکتور وضعیت براساس طول و عرض کاراپاس و به
تفکیک جنسیت (منطقه سیریک تا بندرعباس ،خرداد  1390تا
اردیبهشت )1391
جنسیت

K = (W *100)/CL3

SE

K = (W *100)/CW3

SE

نر
ماده
کل

66/35
64/51
65/54

13/37
12/63
13/06

6/98
6/71
6/86

1/22
3/76
2/66
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بحث
طی دوره مطالعه مشاهده شد که نسبت نرها به مادهها  1/38به
 1میباشد .علت را میتوان در فصلها و دوره تولیدمثلی که بهصورت
فصلی است جستجو کرد .این نتیجه مشابه یافته  Bello Olusojiو
همکاران ( )2009در مورد خرچنگ آب شیرین Sudanonautes
 africanusدر غرب نیجریه و در مورد خرچنگ Scylla tranquebarica
که توسط  Thirunavukkarasuو  )2011( Shanmugamمورد مطالعه
قرار گرفت ،میباشد Hosseini .و همکاران ( )2014نسبت جنسی نر
به ماده خرچنگ شناگرآبی در سواحل بوشهر را  1:0/9اعالم کرده و
عنوان کردهاند که مادهها فراوانتر از نرها بودهاند Safaie .و همکاران

سال دهم ،شماره  ،1بهار 1397

فصلنامه علمی پژوهشی محیط زیست جانوری

( )1381و  Hosseiniو همکاران ( )2014نرها را سنگینتر از مادهها
میدانند این درحالی است که در پژوهش حاضر سنگینتر بودن مادهها
بهدست آمده است .علت افزایش وزن برای جنس ماده ،احتماالً بهعلت
افزایش وزن گنادهای جنسی وابسته میباشد که در مقایسه با جنس
نر ،از وزن باالتری برخوردار است .قربانی و همکاران ( )1381حداقل
و حداکثر عرض کاراپاس را بهترتیب  8/2و  16/5اعالم کردهاند و بیشترین
فراوانی را در عرض کاراپاس  11-12سانتیمتر اعالم کردهاندHosseini .
و همکاران ( )2012دامنه عرض کاراپاس را برای جنس نر 60-150
میلیمتر و برای جنس ماده  50-145میلیمتر ،طول کاراپاس را برای
جنس نر و ماده بهترتیب  35-80میلیمتر و  30-70میلیمتر گزارش
کردهاند که هر دو مورد با یافتههای این تحقیق همخوانی دارد .علت
را میتوان بهدلیل شرایط زیستمحیطی و تغذیهای مشابه بهدلیل شباهت
زیستگاهی مشابه دانست .در این پژوهش حداقل و حداکثر عرض کاراپاس
بهترتیب  5/2و  17/9و همچنین بیشترین فراوانی در عرض کاراپاس
 11-9سانتیمتر بهدست آمد .براساس آنچه  )1984( Paulyو Miyasaka
و همکاران ( )2007بیان میکنند اگر ضریب  bبیشتر یا کوچکتر از
 3باشد رشد آلومتریک و اگر مساوی  3باشد رشد ،ایزومتریک است .در
جدول زیر میزان  bدر رابطه وزن -طول و وزن -عرض کاراپاس بین
چندین گونه از خرچنگ آبی در منابع مختلف آورده شده است (جدول.)4

( )2013سهم مادهها را  51/9درصد دانستهاند .تفاوت یافتهها با نسبت
 1:1میتواند ناشی از رفتار و مهاجرت خرچنگها باشد .بالغین
 Portunus pelagicusتفاوتهایی در محل سکونت نرها و مادهها دارند
( .)1992 ،Wengبهطورکلی مادهها قسمتهای نزدیک به ساحل
مصبها را ترک کرده و برای تخمریزی به مناطق دورتر میروند .این
مهاجرت ممکن است بهدلیل اکسیژن پایین و فقدان غذای مناسب در
مصبها که برای بقای الروها ضروری است ،باشد (،Sudtongkong
 Potter .)2006و همکاران ( )1983بیان کردند که مادههای P. pelagicus
در مناطق کم عمق خصوصاً لبههای سواحل شنی فراوانترند .این
احتمال وجود دارد که مادههای بالغ برای تخمریزی به سواحل شنی
میروند که تا حدودی میتواند علت تفاوت نسبت جنسی با  1:1باشد
( Sumptonو همکاران .)1994 ،همچنین نامساوی بودن نسبت جنسی
می تواند در نتیجه ادوات و لوازم صید باشد .صیادان هرمزگان تنوعی
از لوازم صید ،تورهای ترال کف میگو ،تور گوشگیر ،تلههای صیادی
و ...را برای صید خرچنگ بهکار میبرند .برخی از این لوازم مانند تور
ترال کف مخصوص مناطق کم عمق و برخی در مناطق عمیقتر بهکار
میرود .گزارشات متعددی تاثیر ادوات مختلف صید را روی نامساوی
بودن نسبت جنسی این گونهها بیان میکنند )2000( Kangas .تاثیر
ادوات صید را علت تفاوت در نسبت جنسی میداند .قربانی و همکاران

ه

جدول  :4میزان  bدر رابطه وزن -طول و وزن -عرض کاراپاس در گزارشهای مختلف
نام گونه خرچنگ
Scylla tranquebarica
Sudanonautes africanus
Callinectes sapidus
Scylla serrata
Portunus segnis
Portunus segnis
Portunus segnis

وزن -طول کاراپاس
نر
ماده
3/14
2/83
2/48
3/19
2/84
2/77
-

-

3/40

2/11

-

-

2/76

3/02

وزن -عرض کاراپاس
نر
ماده
3/27
3/02
-

-

2/63
2/50
3/30
2/69

2/61
2/48
2/33
3/21
3/24

در مطالعه حاضر میزان  bمساوی  3نیست و بنابراین رشد آلومتریک
است .رابطه آلومتریک بین ویژگیهای بیان شده نشان میدهد که
رابطه مثبت و معنیداری وجود دارد (شکلهای  6و  .)7رشد آلومتریک
نشان میدهد که افزایش وزن افزایش طول را بهدنبال دارد .ویژگیهای
اختصاصی و روابط اندازهای ،از مسائل مهمی است که در مطالعات
سختپوستان مهم تجاری استفاده میگردد .رابطه آلومتریک بهدست
آمده تغییرات در محتوای بافت نرم را نسبت به طول یا عرض کاراپاس
(یا وزن کل جانور سختپوست) شرح میدهد (1983 ،Peter؛ 1984
 Hosseini .)Schmidt-Nielsen,و همکاران ( )2014در مورد
خرچنگ  P. Segnisدر سواحل بوشهر Safaie ،و همکاران ()2013
در مورد این گونه در خلیج فارس Atiqullah Khan ،وMustaqeem

منبع
 Thirunavukkarasuو )2011( Shanmugam
 Bello Olusojiو همکاران ()2009
 Atarو )2003( Seçer
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) Safaei et al (2013و همکاران ()2013
مطالعه حاضر

( )2013در مورد خرچنگ  Scylla serrataو Thirunavukkarasu
 )2011( and Shanmugamدر مورد خرچنگ S. tranquebarica

نتیجه مشابهی را گزارش کردند .تغییر میزان  bبستگی به اندام و
چاقی گونهها دارد .فاکتورهای مختلفی مثل دما ،شوری ،غذا (کمیت
و کیفیت) ،جنسیت و مرحله تولیدمثلی ممکن است مسئول تفاوت
در پارامترهای نسبت وزن -طول در طی فصول و سالها باشند
(1992 ،Sparre؛  .)1984 ،Paulyدر مادهها رشد ،آلومتریک منفی
بهدست آمد ( )b<3که نشاندهنده رشد ناهمگون در آنها است.
بهعبارت دیگر ،رشد در مادهها در تمام ابعاد بدن یکسان صورت
نمیگیرد .بهطورکلی علت اختالف در پارامترهای رشد را میتوان به
فاکتورهایی مثل تغییرات فصلی ،نوع زیستگاه ،رشد غدد جنسی،
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طادیبنی و همکاران

 پر بودن معده و میزان رقابت با، جنسیت، سن بلوغ،شرایط تغذیه ای
.)1993 ،Biswas ؛1971 ،Tesch( سایر گونههای موجود دانست
 مرحله تولیدمثلی و،جنسیت و فاکتورهای دیگری همچون فصل
.)1984 ،Pauly( محتویات مغذی روی بزرگی فاکتور وضعیت تاثیر دارد
جاندارانی که فاکتور وضعیت در آنها باالست نسبت به طولشان
سنگینتر و آنهایی که میزان فاکتور وضعیت پایینتری دارند نسبت
.)2000 ،Akyurt  وTurkmenn( به طولشان جانداران سبکی هستند

تشکر و قدردانی
این پژوهش در آزمایشگاه دانشکده زیست دانشگاه شهیدبهشتی
.انجام شده است که بدینوسیله از متصدیان آن تشکر میشود
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