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 پژوهشی: –مقاله علمی 

  زن  سنجی و پارامترهای رشد در خرچنگ ویولن بررسی برخی از خصوصیات ریخت

Austruca sindensis (Alcock, 1900)،  جزیره قشم در ساحل شمالی 
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 5633اردیبهشت  تاریخ پذیرش:                                                      5311آذر  :تاریخ دریافت

 چکیده

در  6931آذر  لغایت 6931از دی برداری  نمونه  Austruca sindensis چنگبه منظور تعیین الگوی رشد و پارامترهای رشد خر
 03-93آوری از طریق حفر النه )  ها بعد از جمع  شد. نمونه انجام ، به صورت ماهانه(ساحل شمالی جزیره قشم )کمپ هامون

 انحراف معیار±میانگین) رچنگ نرعدد خ 010که شامل عدد نمونه  106. درصد فیکس شدند 63 ئیددر محلول فرمالد ،(یمترسانت
 02/66±39/6پهنای کاراپاس  انحراف معیار±میانگین)عدد خرچنگ ماده  911و میلمتر(  93/62±61/2پهنای کاراپاس 

گیری شده به   سنجی اندازه  تمام خصوصیات ریخت کهنتایج این پژوهش نشان داد  .ندوری شدآ در کل تحقیق جمع( بود، متریمیل
(. میزان شیب p<33/3) باشد داری می و دارای تفاوت معنیاست کاراپاس در جنس ماده بیشتر از جنس نر طول  ءاستثنا

همچنین  (.p>33/3محاسبه شد ) 16/2و برای جنس ماده  11/2جنس نر  برای رابطه بین پهنای کاراپاس و وزن بدن رگرسیون
 (،∞CWده شد. در این تحقیق عرض کاراپاس مجانب )به صورت آلومتریک منفی مشاه و ماده نرهای نوع رشد در خرچنگ 

، میلیمتر 23ترتیب  بهسال و برای جنس ماده  9/2و  -66/3، متریمیل 23 ترتیب به طول عمر برای جنس نر ،سن در طول صفر
. سرعت رشد و میزان مرگ و میر در جنس ماده بیشتر از جنس نر برآورد شد سویی،سال برآورد گردید. از  3/6و  -6/3

 تغییرات در میزان فاکتور وضعیت با تغییرات درجه حرارت همسو بود.

 
 Austruca sindensisرشد، پارامترهای رشد، فاکتور وضعیت، جزیره قشم،  :کلیدیلغات 

 
 
 
 نویسنده مسئول*
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 مقدمه
 ;Ocypodinae) خانواده، زیرشبحهای  خرچنگ

Rafinesque 1815زن،  های ویولون ( و خرچنگ
( خانواده Ucinae; Dana 1852زیرخانواده )

(Ocypodidae (Rafinesque, 1815  تشکیل را
از  Ocypodidae یها خرچنگ(. Davie, 1994) دهند می

از لحاظ ساختار و  هستند که زمینی  یمهن مهرگان یب
 ی،نمک یها مرداب یدر اکولوژ ینقش مهم ی،عملکرد
در  یا ماسه و سواحل یریمانگرو، مناطق گرمس یها جنگل

 (.Lim and Heng, 2007) کنند یم ءیفاجهان ا
 های آبی بیشتری دارای سکونت ،زن های ویولون خرچنگ

های گلی( هستند که  های مانگرو، مصب جنگل نظیر)
از  یهتغذ .های ساحلی وجود دارند در پناهگاه اساساً

باعث شده  Ucaخرچنگ  یها رسوبات در همه جنس
را  کنند یم یکه در آنجا زندگ ییاه مکان که ساختار است

 (.Davie, 1994) دنده  ییرتغ یزیکیو ف یمیاییاز لحاظ ش

با  یسهدر مقا یانآبز سنجی  یختر های  یژگیو ،طور کلی   به
ای شده   درون گونه ییراتدچار تغ یشترب ،داران  مهره یرسا

 یتحساس ،یطاز مح یناش و نسبت به تغییراتاست 
این (. Wainwright et al., 1999) دارند یشتریب

و  یکاز تنوع ژنت یبه عنوان بازتاب ندنتوا  می ها  ویژگی
 ,.Scotland et al) شوندمطرح  ها با محیطآن یسازگار

2003). 
به عنوان مطالعه تغییرات شکل و  ،شناسی  ریخت واژه

همبستگی آن با سایر تغییرات تعریف شده است 
(Bookstein, 1991; Dryden and Mardia, 1998 )و 

محسوب  شناسی آبزیان  های مهم زیست  از جمله ویژگی
تواند مستقیماً بر کارایی تغذیه، تولیدمثل   می ، زیراشود  می

 Guill etهای آبی اثر بگذارد )  سازگان  آنها در بوم و بقاء

al., 2003و  ها  یبررس یزن یتی(. در مطالعات جمع
قوی در کنار ه کنند لیابزار تکم ،سنجی  یختر یزهایآنال

 ,Cadrin) رود  یشمار م به یرذخا یابیو ارز یکمطالعات ژنت

2000.) 
با استفاده از ایجاد ارتباط بین ابعاد مختلف بدن یا یک 
بخش از بدن موجود با کل بدن جانور، امکان بررسی رشد 
نسبی آن موجود وجود دارد که با یک معادله ریاضی بیان 

. به منظور مشخص کردن (Fumis et al., 2006شود )  می
و برآورد میزان تغییرات در ابعاد کاراپاس، شکل و اندازه 

ها در مدت زمان   سینه، پاهای حرکتی و شنا، اندازه چنگک
های ایجاد شده بین دو جنس نر   تفاوت نیزرشد و تکامل و 

انجام مطالعاتی  ، مستلزمماده در یک گونه مشخص و
دسترسی به یک چنین  .باشد  مربوط به رشد نسبی می

اطالعاتی کمک شایان و قابل توجهی در جهت تکمیل 
مطالعات بعدی در زمینه چرخه زیستی یک گونه، نحوه 

و گذر از مرحله نوجوانی  تکامل تا مرحله رسیدگی جنسی
شناسی، رفتارشناسی،   به مرحله بلوغ از لحاظ تکاملی، بوم

 ری و مدیریت ذخایربردا  حفاظت، مدیریت منابع آبی، بهره
 Lagler et al., 1962; Bagenal and) خواهد کرد

Tesch, 1978; Miyasaka et al., 2007) 
 Cranucaزن  شش گونه خرچنگ ویولن ،تا به امروز

inversa (Hoffman, 1874) ،Austruca iranica 

(Pretzmann, 1971)  ،Austruca sindensis 

(Alcock, 1900)، Austruca albimana 

(Kossmann, 1877) ،Gelasimus tetragonon 

(Herbst, 1790) ،Gelasimus hesperiae (Crane, 

 از خلیج فارس و دریایی عمان گزارش شده است (1975
(Naderloo and Turkay, 2012; Naderloo et al., 

2015; Shih et al., 2016.)  مطالعات محدودی بر
ه است که در ایران انجام شد A. sindensisخرچنگ 

در بندر پل، شایسته  ،(5931توان به مطالعه لواجو )  می
در  ،(5911در بندردرگهان، مخلصی و همکاران ) ،(5911)

 ،مذکوربا توجه به مطالب  اشاره کرد. خور آبی بندرعباس
و  ینسب یسنجیختر یبررس هدف از این مطالعه

 .بود A. sindensisرشد خرچنگ  یاتخصوص
 

 ر کا   مواد و روش
ماه  55به مدت  5931آذر  لغایت 5931 یاز داین مطالعه 

 مانگرو واقع در یها در جنگل  نگچخر ینا یستگاهز در
با موقعیت  قشم یرهکمپ هامون در جز ضلع شمالی
 15 ی،شمال یهثان 95 یقهدق 15درجه  51)جغرافیایی 

 . (5)شکل  شدانجام  (یشرق یهثان 15 یقهدق 55درجه 
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برداری با توجه به نقشه نمونه : مکان1شکل   

Figure 1: Location of study Area  

 
به مترمربع(  1/1×1/1با استفاده از کوآدرات ) یبردار نمونه

در  سانتیمتر( 91-51) از طریق حفر النه تصادفیصورت 
ها بعد از پاک شدن   نمونه .صورت گرفت زمان جزر کامل

د فیکس و جهت درص 51گل و الی در محلول فرمالدهید 
تشخیص  ند.ددی به آزمایشگاه انتقال داده شطالعات بعم

 51. صورت پذیرفت بندهای شکمیجنسیت از روی شکل 
)پهنای کاراپاس، طول کاراپاس، ارتفاع بدن، پهنای ویژگی 
بندهای  از ، پهنای اولین بندبندهای شکمیطول سینه، 
، پهنای از بندهای شکمی، پهنای پنجمین بند شکمی

، طول چنگک بزرگ و از بندهای شکمیشمین بند ش
 15/1  با دقت یسکول یلهبه وسپهنای چنگک بزرگ( 

 یجیتالد یترازو و جهت توزین از شد گیریاندازهمتر  میلی
 گرم استفاده شد. 15/1 با دقت

 استفاده ذیلاز فرمول خرچنگ  دررشد نسبی  برای برآورد
 (:King, 1995شد )

 

W ،وزن بدن :CWنای کاراپاس، : پهa ،نقطه تقاطع :b :
 شیب خط 

از آزمون  9 عدد با b مقدار بودن دار معنی برآورد برای
پائولی استفاده شد و در ادامه الگوی رشد براساس آن 

 :(Pauly, 1980). مشخص شد

 

sd Ln CW کاراپاس،  پهنای: انحراف معیار لگاریتمsd 

Ln Wبدن : انحراف معیار لگاریتم وزن ،bب خط،: شیr  :
 : حجم نمونهn،بین پهنای کاراپاس و وزنضریب 

 

استفاده شد  ذیلبرای محاسبه فاکتور وضعیت از فرمول 
(Bagenal and Tesch, 1978): 

 

K،فاکتور وضعیت :W :)وزن بدن )گرم ،CW پهنای :
 متر(  کاراپاس )میلی

محاسبه پارامترهای رشد )پهنای کاراپاس مجانب 
(CW∞( نرخ رشد ،)K ) وt0 (سن در طول صفر)) 

ه پارامترهای رشد، توزیع فراوانی جهت انجام آنالیز مربوط ب
وارد  میلیمتر 1/5خرچنگ به طور ماهانه با فاصله طبقاتی 

5نرم افزار 
FiSAT II  شد و در ادامه از برنامهELEFAN

5
 

I .به منظور محاسبه پارامترهای رشد استفاده شد 
 (t0خرچنگ )فرضی سن جهت محاسبه  معادله پائولیاز 

 :(Pauly, 1980) شداستفاده 

                                           
1

 - FAO-ICLARM Stock Assessment Tools II 
2

 - Electronic Length-Frequency Analysis 
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پهنای  :∞CWخرچنگ، در طول صفر سن  t0معادله 
  ساالنه : نرخ رشدkکاراپاس مجانب و 

و  kدست آمده ) به منظور مقایسه پارامترهای رشد به
CW∞ با سایر تحقیقات در این زمینه از آزمون فای پریم )

 مقدار(. Pauly and Munro, 1984)شد مونرو استفاده 

فرمول  باشود نشان داده می (φ'فای پریم مونرو که با نماد)
 .(Pauly and Munro, 1984شد )محاسبه  ذیل

 

: پهنای کاراپاس مجانب و ∞CW: شاخص مونرو، φ'فرمول 
k نرخ رشد : 

استفاده شد  ذیلجهت برآورد طول عمر از فرمول 
(Pauly, 1980): 

 

Tmax:  ،طول عمرt0 فرضی و : سنk نرخ رشد : 
رابطه پائولی استفاده برای محاسبه مرگ و میر طبیعی از 

 :(Pauly, 1980)شد 

 
Mمرگ و میر طبیعی : ،CW∞ :،پهنای کاراپاس مجانبK :

: میانگین درجه حرارت ساالنه سطح آب T،نرخ رشد
  (درجه سیلسیوس)
 

ها از تجزیه واریانس و مقایسه  برای تجزیه و تحلیل داده

ها از آزمون توکی استفاده شد. قبل از تجزیه  نگین دادهمیا

ها از آزمون  ها، جهت بررسی نرمال بودن داده و تحلیل داده

تجزیه  (.Zar, 1996کولموگروف اسمیرنوف استفاده شد )

نسخه  Excelو تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزارهای 

 انجام شد. 55 نسخه SPSSو  5111
 

 نتایج
ماه  55عدد خرچنگ در طول  155لعه در این مطا

عدد خرچنگ  515آوری شد که شامل   برداری جمع  نمونه

وانی ابیشترین فر .ندعدد خرچنگ ماده بود 911نر و 

های نر در دامنه طولی   خرچنگبرای پهنای کاراپاس 

: انحراف معیار ±میانگین ) میلیمتر 1/59-55

ده در های ما  و برای خرچنگ (میلیمتر 51/1±11/55

 :انحراف معیار ± میانگین) میلیمتر 9/51-55 دامنه طولی

 سویی،از  (.5)شکل  مشاهده شد (میلیمتر 59/1±53/55

های نر و ماده   خرچنگکاراپاس  یپهناکمترین فراوانی 

به متر  میلی 1/9-5/1و  1/5-1/9طولی کالس ترتیب در  به

نه این در حالی بود که در دامعدد مشاهده شد.  5تعداد 

ای صید نشد.   هیچ خرچنگ مادهمیلیمتر  1/5-1/9 طولی

ترتیب دارای  کوچکترین خرچنگ نر و ماده صید شده به

گرم و پهنای  95/1، وزن میلیمتر 1/5پهنای کاراپاس 

همچنین  گرم بودند. 19/1، وزن میلیمتر 5کاراپاس 

 51ترین خرچنگ نر صید شده دارای پهنای کاراپاس  بزرگ

گرم بود. این مقدار برای خرچنگ  31/5ن میلیمتر و وز

گرم  11/1و وزن  میلیمتر 1/55ماده با پهنای کاراپاس 

 مشاهده شد.

 برایبیشترین فراوانی وزنی های وزنی،   با توجه به داده

گرم  51/1-15/1 وزنی های نر و ماده در دامنه  خرچنگ

 (.9 مشاهده شد )شکل

های نر   نگوزن خرچ انحراف معیار(±) مقدار میانگین

داری بیشتر از میانگین   ( به طور معنیگرم 59/1±15/1)

 برآورد شد( گرم 53/1±51/1)های ماده   وزن خرچنگ

(11/1=p ،19/1=t).  همچنین میانگین پهنای کاراپاس

میلیمتر و  91/55±55/5ترتیب  های نر و ماده به  خرچنگ

آماری میلیمتر تخمین زده شد که از لحاظ  19/5±55/55

از بین  .(p ،51/1=t=11/1)داری نشان داد   ختالف معنیا

پارامترهای مورد بررسی نسبت طول کاراپاس بین دو 

جنس نر و ماده و نسبت طول و پهنای چنگک بزرگ قرار 

در بین نرها اختالف  بدن گرفته در سمت راست یا چپ

، تمامی عالوه به (.p>11/1داری نشان نداد )  معنی

داری   ده برای جنس ماده به طور معنیهای گرفته ش  نسبت

 .(5)جدول (p<11/1) بیشتر از جنس نر بدست آمد 
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 .A. sindensis: فراوانی طولی جنس نر و ماده خرچنگ 2شکل 

Figure 2: Carapace width-frequency distribution in both sexes of A. sindensis 

 
 .A. sindensis: فراوانی وزنی جنس نر و ماده خرچنگ 3شکل 

Figure 3: Weight-frequency distribution in both sexes of A. sindensis 

 

 .A. sindensisمتر( در خرچنگ  : نسبت پارامترهای محاسبه شده به پهنای کاراپاس )میلی1جدول 
Table 1: Ratio of calculated parameters to carapace width (mm) in A. sindensis 

 مقدار آماری خرچنگ ماده خرچنگ نر رپارامت

 11/1 11/19±13/5 51/15±11/9 انحراف معیار±میانگین طول کاراپاس

 *15/1 51/11±15/1 31/19±3/1 انحراف معیار±میانگین پهنای سینه

 *111/1 13/19±51/1 55/15 ± 3/9 انحراف معیار±میانگین ارتفاع بدن

 *11/1 55/11±15/1 11/15±91/1 انحراف معیار±میانگین طول آبدمن

 *11/1 15/95±53/9 31/53±59/9 انحراف معیار±میانگین پهنای اولین بند آبدمن

 *113/1 35/91±35/5 11/59±11/5 انحراف معیار±میانگین پهنای پنجمین بند آبدمن

 *11/1 35/95±15/9 51/53±11/5 انحراف معیار±میانگین پهنای ششمین بند آبدمن

  - تسمت راس سمت چپ 

 51/1 - 5/591±15/53 11/591±31/55 انحراف معیار±میانگین طول چنگک بزرگ

 95/1 - 51/11±91/1 13/11±11/1 انحراف معیار±میانگین پهنای چنگک بزرگ 

 دار بین مقادیر محاسبه شده است. دهنده وجود اختالف معنی * نشان
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انحراف  ±میانگین ) بیشترین و کمترین میزان ،5شکل در 
ترتیب در ماه  برای جنس نر به وضعیت فاکتور معیار(

نشان داده ( 15/1±115/1( و مهر )111/1±55/1اسفند )
 . همچنین بیشترین و کمترین میزان فاکتورشده است

ترتیب در ماه اسفند  برای جنس ماده به وضعیت
.مشاهده شد (153/1±115/1( و آبان )155/1±193/1)

فاکتور وضعیت حراف معیار( ان ±میانگین )براین،  عالوه
فاکتور  میانگین( بیشتر از 155/1±193/1جنس نر )

دست آمد ولی از  ه( ب195/1±159/1وضعیت جنس ماده )
داری:  مقدار معنی  )لحاظ آماری اختالفی مشاهده نشد 

تور وضعیت با روند نوسانات میزان فاک سویی،از  .(51/1
 درجه حرارت همسو بود.

 

 
 به تفکیک جنسیت A. sindensisهای مختلف در خرچنگ  فاکتور وضعیت و تغییرات درجه حرارت در ماه: میزان 4شکل 

Figure 4: Condition factor value and temperature changes in both sex of A. sindensis during different months 

 

مقادیر محاسبه شده پارامترهای رشد در هر  5جدول در 
ارائه شده  A. sindensisر و ماده خرچنگ دو جنس ن

و گویای آن است که نرخ رشد در هر دو جنس  است
 باشد.  متفاوت می

 
 A. sindensisپارامترهای رشد در خرچنگ  :2جدول 

Table 2: Growth parameter for A. sindensis 

 جنس ماده جنس نر پارامتر

 51 51 متر( )میلی( ∞CWعرض کاراپاس مجانب )

 5/5 1/5 (kیب رشد )ضر

 
برای سفر با توجه به فرمول پائولی، سن در طول 

محاسبه  -51/1و  -55/1ترتیب  های نر و ماده به  خرچنگ
سال  9/5نر های   خرچنگهمچنین طول عمر برای . گردید

با توجه  سال محاسبه شد. 3/5های ماده   و برای خرچنگ

جنس نر و به فرمول پائولی میزان مرگ و میر طبیعی در 
 در سال محاسبه شد. 11/5و  9/5ترتیب  ماده به

پهنای کاراپاس نشان داد که تفاوت  الگوی رشدبررسی 
میزان شیب  ودارد نداری بین جنس نر و ماده وجود  معنی

 15/5در جنس ماده  و 11/5رگرسیون در جنس نر 
نوع رشد در . همچنین (1)شکل ( p>11/1) دست آمد هب

 به صورت آلومتریک منفی بدست آمد ماده وخرچنگ نر 
محاسباتی  t، مقدار 5/9محاسباتی جنس نر:  t)مقدار 

 ینب ینسب یون رشدرگرس یبش یزآنال. (5/9جنس ماده: 
 تفاوت عدمگر یانطول و پهنای کاراپاس ب پارامتردو 
)شکل  (p>11/1)بود نر و ماده  جنس دو ینب یدار یمعن

1.) 
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 به تفکیک جنسیت A. sindensisراپاس و وزن بدن در خرچنگ رابطه بین پهنای کا: 5شکل 

Figure 6: Relationship between weight body and carapace width in both sex of A. sindensis 

 

 
 به تفکیک جنسیت A. sindensisرابطه بین طول کاراپاس و پهنای کاراپاس در خرچنگ  :6شکل 

Figure 6: Relationship between carapace length and carapace width in both sex of A. sindensis

 
 بحث
های   وانی طولی برای خرچنگابیشترین فرنشان داد نتایج 

متر و برای  میلی 55-1/59طولی کالس نر در 
و  میلیمتر 9/51-55های ماده در دامنه طولی   خرچنگ

-51 نهدر دام های گرفته شده  پهنای کاراپاس کل نمونه
( دامنه پهنای 5931لواجو ) .قرار دارد میلیمتر 1/5

 .Aهای خرچنگ   میلیمتر را برای کل نمونه 9-51کاراپاس 

sindensis در  .صید شده در بندر پل گزارش کردند

محدوده پهنای کاراپاس کل (، 5911مطالعه شایسته )
-A. sindensis  ،51های گرفته شده برای خرچنگ   نمونه

و  Castiglioni سویی، از .گزارش شد میلیمتر 5
Negreiros-Fransozo (5115 ) در مطالعه خود در دو

های مانگرو در برزیل دو محدوده پهنای   ایستگاه از جنگل
میلیمتر برای  1/9-3/55میلیمتر و  9-1/51کاراپاس 
 همکارانو  Benettiد. دنگزارش کر Uca rapaxخرچنگ 

ر برزیل سه دامنه ( در سه منطقه مطالعاتی د5111)

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.1

02
61

35
4.

14
00

.3
0.

3.
9.

8 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 is

fj
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                             7 / 15

https://dorl.net/dor/20.1001.1.10261354.1400.30.3.9.8
https://isfj.ir/article-1-2469-fa.html


 سنجی ...  بررسی برخی خصوصیات ریخت                                                                               ماندگاری و همکاران

11 

-5/51و  5/5-1/51،  1-5/51متفاوت از پهنای کاراپاس )
گزارش  Uca burgersiرا برای خرچنگ  میلیمتر( 5/9

برداری، نوع منطقه و   تفاوت در نوع روش نمونه کردند.
شرایط زیست محیطی  نیزاکوسیستم مورد مطالعه و 

 ،شود  ها می  های متفاوت گونه  متفاوت که منجر به پاسخ
ها در پهنای کاراپاس   ممکن است منجر به بروز این تفاوت

اغلب  در (. نشان داده شده است که5935صفایی، شود )
، جنس نر نسبت به جنس Ocypodidaeهای   خرچنگ

 باشد می تمایل به رسیدن وزن و اندازه بزرگتردارای ماده 
(Negreiros-Fransozo et al., 2002 ؛Lopez Greco 

et al., 2000تواند یک مزیت به منظور رقابت   ( که این می
 Christyهای بیشتر باشد )گیری با مادهبیشتر جهت جفت

and Salmon, 1984 ؛Christy, 1982). 

شده، های محاسبه   با توجه به آنالیز آماری، تمامی نسبت
داری در جنس ماده   طول بدن به طور معنی ءبه استثنا

بنابراین، بزرگتر بودن طول  آمد. دست  بیشتر از جنس نر به
در جنس ماده به دلیل عملکرد بندهای شکمی و پهنای 

ها در مدت زمان رشد   پاهای شنا به منظور نگه داشتن تخم
 ءو تکامل مراحل جنینی، نقش مهمی در تولید مثل ایفا

ر، دیگ سویاز  .(Naderi et al., 2018) کند  می
ازه و وزن بیشتر های نر با مزیت داشتن اند  خرچنگ

گیری   چنگک شانس خود را به منظور افزایش عمل جفت
افزایش ای   های درون گونه  در نزاع پیروزی با افراد بیشتر و

 گیاین ویژ( که نقش کلیدی Hartnoll, 1974دهند )  می
 ,.Ivo et alگیری به خوبی روشن است )  در فرایند جفت

س و وزن بدن، براساس رابطه بین پهنای کاراپا .(1999
برای هر دو جنس رشد ناهمگون بدست آمد که مشابه 

 Ucides cordatusنتایج بدست آمده برای خرچنگ 
(Araujo et al., 2012 ؛Araujo and Calado, 2008 ؛

Ivo et al., 1999.بود ) 
روند تغییرات فاکتور وضعیت با توجه به تغییرات درجه 

نوسان مشابه هم حرارت در دو جنس نر و ماده با اندکی 
در  که با افزایش درجه حرارت طوری به نتیجه گیری شد

یک افزایش در میزان فاکتور وضعیت هر دو  اسفندماه
میزان  در تیرماه لغایتین فرورد از و جنس مشاهده شد

. دیمشاهده گردیت جنس نر یک روند کاهشی عفاکتور وض

ش یک افزای ءاین روند کاهشی برای جنس ماده به استثنا
یک افزایش  ،در ادامهماه نیز مشاهده شد.  خردادناچیز در 

در میزان فاکتور وضعیت هر دو جنس با افزایش درجه 
حرارت در مرداد دیده شد که بعد از آن میزان فاکتور 

زولی را طی سیر ن یت با کمی نوسان در هر دو جنسوضع
( همبستگی مثبتی را بین 5151و همکاران ) Rocha کرد.

و کاهش درجه حرارت با میزان تغییرات فاکتور افزایش 
نشان  Macrobrachium amazonicumوضعیت در 

در فصل  A. sindensiریزی خرچنگ   زمان تخم دادند.
دلیل  (.5911شایسته، بهار و تابستان گزارش شده است )

تواند   اصلی کاهش فاکتور وضعیت در زمان تولیدمثل می
مسئله در مطالعات زیادی  ریزی باشد که این  فرایند تخم

 Vazzoler, 1996; Pinheiro and) مشاهده شده است

Taddet, 2005; Pinheiro et al., 2005; Naderi et 

al., 2018 .)در این مطالعه میزان فاکتور وضعیت در 
خرداد و مرداد در هر دو جنس افزایش یافت.  های  ماه

در بازه  دالیل متعددی برای افزایش میزان فاکتور وضعیت
هایی   توان به صید نمونه  زمانی تولیدمثل وجود دارد که می

که از انرژی موجود در هپاتوپانکراس خود به منظور رشد و 
در هایی که   یا نمونه توسعه گنادها استفاده کرده باشند

ریزی هستند،   بعد از مرحله تخم خود حال بازسازی مجدد
با توجه به  (.Pinheiro and Taddei, 2005اشاره کرد )

نتایج، کمترین میزان فاکتور وضعیت در هر دو جنس در 
تواند به دلیل فرایند   که این می دست آمد هبفصل پاییز 

اندازی در این زمان باشد. چنین نتیجه مشابهی در   پوست
خرچنگ بر  (5111)همکاران و  Pinheiroمطالعات 

بر ( 5155) و همکاران Araujoو  U. cordatusزن   ویولن
 . گزارش شده است Callinectes danaeخرچنگ 

در این مطالعه میزان پهنای کاراپاس مجانب برآورد شده 
میلیمتر برای جنس نر  A. sindensis (51برای خرچنگ 

میلیمتر برای جنس ماده( بیشتر از میزان برآورده  51و 
میلیمتر  برای  15/51)( 5911شایسته )در مطالعه شده 

میلیمتر برای جنس ماده( بود.  51/55جنس نر و 
( بیشتر از جنس 1/5رشد در جنس ماده ) ضریبهمچنین 

دهنده سرعت رشد بیشتر  ( محاسبه شد که نشان5/5نر )
 سایرباشد و مشابه   جنس ماده نسبت به جنس نر می
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نظیر پوستان دیگر   مطالعات انجام شده در مورد سخت
Armases rubripes (Pimenta et al., 2005 ،)

Dilocarcinus pagei (Pinheiro and Taddei, 

2005 ،)D. pagei (Taddei and Herrera, 2010 ،)
Crangon crangon (Oh et al., 1999 ،)A. 

sindensis ( ،5911شایسته ،)Ocypode rotundata 
(Naderi et al., 2018) مقایسه میزان 9جدول در . بود

 سایربا  A. sindensisبرای  برآورد شده رشد پارامترهای
 ارائه شده است. Ocypodideaهای خانواده   خرچنگ

عواملی نظیر عرض جغرافیایی، میزان دسترسی به منبع 
غذایی، تغییرات درجه حرارت، بیماری، ساختار ژنتیکی، 

های صید شده از عوامل   زمان، مکان و تعداد نمونه
 Le)ستند تأثیرگذار بر ایجاد اختالف در پارامترهای رشد ه

Cren, 1951; Wootton, 1998; Vivekanandan, 

2005) . 
 

 Ocypodideaهای خانواده میزان پارامترهای رشد برآورد شده در خرچنگ :3جدول 
Table 3: Growth parameter estimates for Ocypoidaea. 

 گونه

 پارامتر
منطقه مورد 

 مطالعه
 )Tmax CW∞ (mm (kضریب رشد ) منبع

 ماده نر ماده نر ماده نر

A. sindensis 5/5 1/5 9/5 3/5 51 51 مطالعه حاضر کمپ هامون 
U. sindensis 35/1 5/5 3/5 5 15/51 51/55 (5911)شایسته،  درگهان 

U. l. annulipes 3/1 33/1 5/9 1/5 19/53 51/51 (5911)شایسته،  درگهان 

U. cordatus 55/5 51/5 1/5 1/5 - - برزیل (Ivo et al., 1999) 

U. cordatus 51/1 51/1 1/51 1/55 9/31 1/11 برزیل Pimenta et al., 2005)) 

U. cumulanta 55/5 55/5 15/1 1/1 5/59 5/55 برزیل (Koch and Wolff, 2002) 
U. maracoani 19/5 55/5 51/5 59/5 91 95 برزیل (Koch and Wolff, 2002) 

U. vocator 15/5 31/5 5/5 15/5 1/55 1/51 برزیل (Koch and Wolff, 2002) 
U. rapax 11/5 51/5 55/5 5/5 1/51 51 برزیل (Koch and Wolff, 2002) 
U. rapax 55/1 51/1 59/5 39/5 3/59 1/59 برزیل (Castiglioni and 

Negreiros- Fransozo, 

2004) 
U. rapax 51/1 51/1 35/9 51/5 9/55 5/51 برزیل (Castiglioni and 

Negreiros- Fransozo, 

2004) 
U. l. annulipes 5/5 9/5 5 1/5 3/55 1/51 سیریک (Mokhtari et al., 2008) 

U. rapax 11/5 11/5 91/5 91/5 11/51 11/51 برزیل (Costa and Soares-

Gomes, 2011) 
O. rotundata 19/1 5/5 5 1/5 5/11 15 صلخ (Naderi et al., 2018) 
O. quadrata 31/1 55/9 91/51 برزیل (Pombo and Turra, 

2017)  
O. quadrata 11/1 95/9 31/11 برزیل (Pombo and Turra, 

2017)  
O. quadrata 55/5 19/5 15/19 برزیل (Pombo and Turra, 

2017)   
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 ی حاصل ازاحتمالخطای العه برای حذف در این مط
رشد ریب ضنها بر اساس طول مجانب و ت ،ه رشدمقایس

(Pauly, 1979)  از شاخص فای پرایم مونرو استفاده
و برای  35/5 مقدار این شاخص برای جنس نر ،گردید. لذا

در مطالعات انجام شده بر . محاسبه شد 19/5 جنس ماده
نیز مقداری  Ocypodideaخانواده های   خرچنگ سایر

دست آمده در این مطالعه گزارش  هنزدیک به مقدار ب
 Pombo and؛ Vasconcelos et al., 1999) اند  کرده

Turra, 2017 ؛Koch and Wolff, 2002 ؛Costa and 

Soares-Gomes, 2011 ؛Naderi et al., 2018) . 

ماده    خرچنگ طبیعی در این مطالعه میزان مرگ و میر
دست آمد.  ههای نر ب  میزان مرگ و میر خرچنگ بیشتر از

تواند به   ن دو جنس میتفاوت در میزان مرگ و میر در بی
های   دلیل فشار شکارگری متفاوت بر آنها باشد. خرچنگ

یکی از اقالم غذایی ماهیان، پرندگان، جزو زن   ویولن
 ,Craneشوند )  ها محسوب می  خرچنگسایر پستانداران و 

(. به دلیل وجود یک چنگک بزرگ در جنس نر در 1975
زن، شانس زنده   های ویولن  مقایسه با جنس ماده خرچنگ

های نر به نسبت   ماندن و فرار از شکارچیان در خرچنگ
. (Koch et al., 2002باشد )  های ماده بیشتر می  خرچنگ

میزان مرگ و میر طبیعی را  (5911شایسته )همچنین 
ترتیب  به A. sendensisخرچنگ جنس نر و ماده برای 

 U. lactealخرچنگ جنس نر و ماده و برای  1/5و  33/5

annulipes نمودمحاسبه  55/5و  3/5ترتیب  به. 
نتایج حاصل از پژوهش حاضر نشان داد که میانگین پهنای 

داری بیشتر   های نر به طور معنی  کاراپاس و وزن خرچنگ
بیشترین میزان  باشد. همچنین های ماده می  از خرچنگ

فاکتور وضعیت برای جنس نر و ماده در اسفندماه مشاهده 
رین میزان آن برای جنس نر در مهرماه و برای شد و کمت

دست آمد که این تغییرات با  هجنس ماده در آبان ماه ب
بر  ،روند نوسانات درجه حرارت همسو بود. از سوی دیگر

اساس نتایج  سرعت رشد و میزان مرگ و میر  در جنس 
 ماده نسبت به جنس نر بیشتر برآورد شد.
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Abstract   
This investigation has done to determinate of growth pattern and growth parameters of 

Austruca sindensis on northern coast of Qeshm Island during January 2017 to December 2018 

monthly. Individuals have collected by digging burrow and then fixed in formalin solution 

10%. Overall 841 samples collected which included 464 of male crabs (carapace width mean 

of 12.39±2.17 mm) and 377 of female crabs (carapace width mean of 11.42±1.53 mm). All of 

morphometric parameters were significantly higher in female than male crabs (p<0.05), 

except carapace length. The exponential value (b) estimated was obtained 2.78 for male crabs 

and 2.71 for female crabs. (p>0.05) which indicated positive and negative allometric growth 

for male and female crabs respectively. In this study, asymptotic carapace width (CW∞), 

initial hypothetical size (t0) maximum life span estimated 25 mm, -0.11, 2.3 year for male and 

20 mm, -0.10, 1.9 year for female. Also, growth rate (k) and mortality of female were high in 

comparison to male crabs. Variations in the condition factor were similar for both sexes, and 

correlated with temperature. 

 

Keywords: Growth pattern, Growth parameters, Condition factor, Qeshm Island, Austruca 

sindensis 
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