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 1400مهر تاریخ پذیرش:                                                     1400مرداد تاریخ دریافت: 

 چکيده
در منطقه  Matuta planipesو  Matuta victorبرخی خصوصیات تولیدمثل خرچنگ بررسی فراوانی و  به منظور این مطالعه

عدد خرچنگ  297و  M. victorخرچنگ  عدد 310 ،در مجموع انجام شد. 1399 آبان لغایت 1398آذر گهردو، دریای عمان از 
M. planipes نسبت جنسی )نر به ماده( برای گونه ندآوری شدجمع .M. victor ی گونه و برا 4/1:1 صورت بهM. planipes 

نر دو گونه  در جنس و میانگین وزن بدن ، میانگین پهنای کاراپاسآمدهدستبهنتایج  بر اساس(. p<05/0برآورد شد ) 7/1:1
با تخم )عدد  45353ترتیب به کل در این مطالعه بیشترین و کمترین میزان هماوریآمد.  دستبهماده  بیشتر از جنس مطالعه مورد

( برای گرم 29/10متر و وزن میلی 9/31کاراپاس عدد تخم )با پهنای  14365گرم( و  35/6متر و وزن میلی 6/24کاراپاس پهنای 
M. planipes ،43423  تخم )با پهنای کاراپاس عدد  11635گرم( و  25/6متر و وزن میلی 7/26با پهنای کاراپاس تخم )عدد

بین میزان هماوری با پهنای  ،دست آمدههب شمارش شد. براساس نتایج M. victorگرم( برای  79/8متر و وزن یمیل 55/28
یک رابطه معکوس بین  دهندهنشاننتایج،  .وجود داشت رابطه معکوسهر دو گونه خرچنگ مورد مطالعه بدن و وزن کاراپاس 

 M. planipesماتیک برای وبود. بیشترین میزان شاخص گنادوس هماتیک دو گونه مورد مطالعودرجه حرارت و شاخص گنادوس
ل پاییز و زمستان، ونتایج، در فص بر اساس ( مشاهده شد.41/5±13/2در مهرماه ) M. victor( و برای 71/10±44/6) ماهبهمندر 

 بیشتر بود. M. victor ل بهار و تابستان  فراوانی خرچنگوو در فص M. planipesفراوانی خرچنگ 
 

 وماتیکشاخص گنادوس، خرچنگهماوری، نسبت جنسی،  کليدی: لغات
 
 
 
 نویسنده مسئول*
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 مقدمه
متقابل بین فاکتورهای ذاتی نتیجه اثر دوره تولیدمثل  طول

و ارتباط آنها با  های مولدحضور ماده نیزو بیرونی و 
دسترسی  و فاکتورهای محیطی )درجه حرارت، دوره نوری،

ثابت و  دمای آب نسبتا  . (Sastry, 1983) باشدمی به غذا(
در طول سال، یک مزیت  گرم در دریاهای نواحی گرمسیری

مهرگان دریایی ساکن در کف و برای تولیدمثل مداوم بی
مطالعات  (.Orton, 1920شود )نزدیک ساحل محسوب می

در مقایسه  آنهاکند که پایان تأیید میدههای مختلف بر گونه
 اند،قرار گرفتههای جغرافیایی باالتر هایی که در عرضبا گونه

 ,Bauer)کنند تولید مثل می در طول سال چندین مرحله

1989; Martinelli et al., 2002; Da Costa and 

Franzoso, 2004; Litulo et al., 2005) .رفتار از آگاهی 
 و ذخایر دقیق ارزیابی منظور به دریایی هایگونه تولیدمثل
 مختلف زمانی هایمقیاس در جمعیت تولیدمثل پتانسیل

 به مربوط مطالعات در اساسی موضوعات از یکی. است مهم
 هاییویژگی از پا، آگاهیده پوستانسخت تولیدمثل اکولوژی
غددجنسی  رشد و تکامل و هماوری، توان تولیدمثل مانند
(. چنین مطالعاتی Anger and Moreira, 1998باشد )می

شود یک گونه میمنجر به درک کامل پویایی جمعیت 
(Ahmed and Mustaquim, 1974  .) 

 باکه  Matutidaeو  Calapidaeی خانواده هاخرچنگ
ماه شناخته  یهاخرچنگیا  ایجعبه یهاخرچنگعنوان 

در نواحی  هاخرچنگترین ، یکی از جذابشوندیم
 ,Galil and Clark) گرمسیری و نیمه گرمسیری هستند

قابلیت شنا و حفاری دارند و  Matutidaeخانواده . (1995
پنج جفت پای صاف هستند که وجه تمایز آنها با دارای 

 باشد.می Portunidaeهای شناگر خانواده خرچنگ
شکارچیان تهاجمی های متعلق به این خانواده خرچنگ
نتان و نرم ( که به طور عمده ازTurkay, 2001هستند )
دو  (.Ng, 1998کنند )پوستان تغذیه میسخت
نماینده  Matuta victorو  planipes  Matutaگونه

 عمان دریای و فارسدر خلیج Matutidaeخانواده 
 Ghotbeddin et al., 2012; Naderloo et) باشندمی

al., 2015.)  دامنه پراکنش خرچنگM. victor  وM. 

planipes  در نواحی اقیانوس هند و نواحی شرقی اقیانوس

، پاکستان، اماراتایران، بحرین،  آفریقا، و جنوب آرام )شرق
هند، سری النکا، مالزی، تایلند، چین، هنگ کنگ، ژاپن، 
فیلیپین، سنگاپور، اندونزی استرالیا، فیجی( گزارش شده 

 ,Naderloo and Turkay, 2012; Naderlooاست )

های کم عمق منطقه زیر جزرومدی با متدر قس( و 2017
با توجه  .(Naderloo, 2017کنند )زیست می ایبستر ماسه

لعه در مورد به دامنه پراکنش وسیع این دو گونه تنها دو مطا
ها در ژاپن و پاکستان انجام شده خصوصیات تولیدمثلی آن

(. با توجه به Kobayashi, 2013; Saher, 2017است )
هدف از این مطالعه توصیف الگوی  ،مذکورمطالب 

با استفاده  M. planipesو  M. victor تولیدمثلی خرچنگ
از فاکتورهای نسبت جنسی، شاخص گنادوسوماتیک، 

مقایسه  نیزهماوری، مطالعه ماکروسکوپی غدد جنسی و 
سال برای اولین بار در فراوانی این دو گونه در طول یک

 ، دریای عمان بود.گهردوای منطقه سواحل ماسه
 

 کار مواد و روش
 لغایت 1398 چنگ به صورت ماهانه از آذرهای خرنمونه
در سواحل شنی منطقه گهردو واقع در جنوب  1399آبان 

صورت تصادفی  غربی شهرستان سیریک با استفاده از تور به
آوری از های خرچنگ بعد از جمعنمونه. ندانجام شد

 %10والی در محلول فرمالدهید ن گلزیستگاه و پاک شد
فیکس و برای مطالعات بیشتر به آزمایشگاه انتقال داده 
شدند. تشخیص نر و ماده بودن از روی شکل آبدومن صورت 

وسیله کولیس با دقت گرفت. در هر جنس پهنای کاراپاس به
همچنین از ترازوی گیری انجام شد. اندازهمتر میلی 01/0

ن توزیترتیب برای گرم به 001/0و  01/0دیجیتال با دقت 
ها با شناسایی گونه وزن بدن و گناد خرچنگ استفاده شد.

 ,Naderlooاستفاده از کلیدشناسی معتبر انجام شد )

2017.) 
 

 جنسی نسبت
ها در هر یک از پس از محاسبه فراوانی هر یک از جنس

ها بین مقدار مشاهده های طولی برای بررسی تفاوتکالس
استفاده  آزمون مربع کای( از 1:1شده و تعداد مورد انتظار )

 شد.
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2 χ ،میزان کای مربع :Oهای مشاهده شده: فراوانی، E :
 های قابل انتظار فراوانی

 
 (1GSIشاخص گنادوسماتیک )

استفاده  ذیلبرای مطالعه شاخص گنادوسماتیک از فرمول 
 شد:

 

GWگرم( : وزن تر گناد(، BWوزن تر بدن : )گرم(  
شمارش سه زیر میزان هماوری به صورت وزنی و از طریق 

شناسایی و تشخیص  .(Biswas, 1993نمونه برآورد شد )
 مراحل با استفاده از راهنمایمراحل رشد و توسعه گنادها 

 (2005)و همکاران  Beatty ازتخمدان ارائه شده  تکامل
برداری درجه حرارت آب  هر ماه در زمان نمونه انجام شد.

جهت بررسی  ای سنجیده شد.با استفاده از دماسنج جیوه
کولموگروف اسمیرنوف استفاده ها از آزمون نرمال بودن داده

های (. برای بررسی وجود اختالف بین گروهZar, 1996شد )
و  ANOVAاز آزمون های مختلف طولی مختلف در ماه

نرم استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از توکی 
 انجام شد. SPSSو  Excelافزارهای 

 
 نتایج

عدد  M. victor ((181خرچنگ  عدد 310 در این مطالعه
و  ((62/41) عدد جنس ماده 129و %(  38/58)جنس نر 

 جنس نر عدد M. planipes ((187عدد خرچنگ  297
 کبه مدت ی ((%03/37) عدد جنس ماده 110و  (97/62%)

. ندآوری شدجمع 1399آبان  لغایت 1398آذر از  سال
 صورت به M. victorنسبت جنسی )نر به ماده( برای گونه 

4/1:1 (05/0>p )ی گونه و براM. planipes صورتبه 
7/1:1 (05/0>p .برآورد شد )آمده دستبهنتایج  بر اساس ،

 مطالعه موردنر دو گونه  میانگین پهنای کاراپاس در جنس
 .Mمتر و گونه میلی M. victor: 87/6±49/28)گونه 

planipes :63/3±79/24 ماده  متر( بیشتر از جنسمیلی
 .Mمتر و گونه میلی M. victor :94/2±22/28)گونه 

 
1 Gonadosomatic index  

planipes: 39/2±88/22 سویآمد. از  به دستمتر( میلی 
 مطالعه موردنر دو گونه  میانگین وزن بدن در جنس ، دیگر

 .Mگرم و گونه  M. victor :35/8±88/10)گونه 

planipes :89/2±16/7  گرم( بیشتر از جنس ماده )گونه
M. victor :73/2±41/9  گرم و گونهM. planipes :

 آمد. دستبهگرم(  50/1±07/5
 .Mخرچنگ ماده  18برداری، تعداد طی دوازده ماه نمونه

planipes  ،13حامل تخم شناسایی شد که از این تعداد 
. ( بودندعدد خرچنگ دارای هماوری کامل )تخمریزی نکرده

ترتیب وری بهادر این مطالعه بیشترین و کمترین میزان هم
متر و وزن میلی 6/24کاراپاس با پهنای تخم )عدد  45353

 9/31کاراپاس عدد تخم )با پهنای  14365گرم( و  35/6
در مورد گونه  ( شمارش شد.گرم 29/10وزن  متر ومیلی

M.victor عدد خرچنگ ماده حامل تخم  31، تعداد
عدد خرچنگ دارای  7شناسایی شد که از این تعداد، 

هماوری کامل بودند. بیشترین و کمترین میزان هماوری 
با تخم )عدد  43423ترتیب در حدود برای این گونه به
 11635گرم( و  25/6وزن  متر ومیلی 7/26پهنای کاراپاس 

 79/8متر و وزن میلی 55/28عدد تخم )با پهنای کاراپاس 
 گرم( شمارش شد. 

 M. victorو  M. planipesگونه  های مادهتعداد خرچنگ
بود  عدد 24و  5برابر با  ترتیببه ریزی کرده بودندکه تخم

در ی چسبیده به پلئوپود هاتخمکه بیشترین و کمترین 
و در خرچنگ  عدد 1و  97ترتیب به M. planipesخرچنگ 

M. victor بین براساس نتایج عدد بود.  1و  777ترتیب به
هر دو گونه بدن و وزن کاراپاس پهنای  باوری امیزان هم
وجود داشت  منفیهمبستگی  مورد مطالعه خرچنگ
  (2و  1 های)شکل

های ماده ماه بر خرچنگ 12شاخص رسیدگی جنسی طی 
M. planipes  وM. victor  و نتایج مربوط به شده بررسی

شده  دادهنشان  3شکل آن در ارتباط با درجه حرارت در 
یک رابطه معکوس بین درجه  دهندهنشاناست. نتایج، 

 . باشدیمماتیک وحرارت و شاخص گنادوس
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 M. victorو  M. planipes خرچنگ در رابطه بین پهنای کاراپاس و میزان هماوری :1 شکل

Figure 1: Relationship between carapace width and fecundity in M. planipes and M. victor 
 

 
 M. victorو  M. planipes خرچنگ در رابطه بین وزن بدن و میزان هماوری :2 شکل

Figure 2: Relationship between weight body and fecundity in M. planipes and M. victor 
 

 
 M. victorو  M. planipes خرچنگ در جنسی رسیدگی شاخص ماهانه تغییرات :3 شکل

Figure 3: Monthly changes in Gonadosomatic index in M. planipes and M. victor
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، M. planipesدر مورد گونه  آمده دستبهنتایج  بر اساس
اواسط بهار  لغایتبا افزایش درجه حرارت از اواخر زمستان 

با کاهش درجه حرارت  کهیدرحالاین شاخص کاهش یافت 
میزان شاخص رسیدگی جنسی ماه  بهمن لغایت از مرداد

افزایش یافت  ،(یدیک کاهش ناچیز در آذر و  ءاستثنا به)
ماتیک در وبیشترین میزان شاخص گنادوس کهیطوربه

( زمانی که درجه حرارت به 71/10±44/6) ماه بهمن
، مشاهده دی( رسگراددرجه سانتی 20کمترین میزان خود )

، یک روند کاهشی در میزان M. victorدر مورد گونه شد. 
با افزایش درجه حرارت در  زمانهم گنادوسوماتیکشاخص 

در ادامه با کاهش درجه حرارت  که فصل بهار مشاهده شد
 ءاستثنابهاواخر مهر یک روند صعودی ) لغایتاز تیرماه 

در  ،افزایش درجه حرارت بود( با زمانهمشهریورماه که 

میزان شاخص رسیدگی جنسی مشاهده شد. بیشترین 
که درجه  زمانی ،(41/5±13/2ماه ) میزان این شاخص مهر

آمد.  دستبهگراد کاهش یافت، درجه سانتی 31حرارت به 
در میزان شاخص  مالحظه قابلدر ادامه افزایش 

زمانی که درجه  ،(5/4±02/3) ماه بهمندر  گنادوسوماتیک
گراد( کاهش درجه سانتی 20ت به حداقل میزان )حرار
 حامل ماده هایخرچنگ برآورد شد. همچنین حضور ،یافت
پیشرفته )مرحله  گنادهای دارای ماده هایخرچنگ تخم و

 در حرارت درجه تغییرات با در هر دو گونه مورد مطالعه ،(5
 آنهابا کاهش درجه حرارت فراوانی  کهیطوربه بود ارتباط

 (.1)جدول  رو به افزایش بود
 

 

های ماده حامل تخم و دارای گناد مرحله پیشرفتهتعداد خرچنگ :1جدول   
Table 1: The number of ovigerous females and females with mature gonad 

 

 ماه

M. victor M. planipes 
های ماده

 حامل تخم

های دارای ماده

5گناد مرحله   

های ماده

 حامل تخم

های دارای ماده

5مرحله گناد   

 3 1 11 8 فروردین

 0 0 3 3 اردیبهشت

 0 0 0 0 خرداد

 0 0 0 0 تیر

 1 1 5 3 مرداد

 1 0 6 3 شهریور

 2 1 11 8 مهر

 3 2 0 0 آبان

 2 1 0 0 آذر

 3 2 2 2 دی

 9 4 2 1 بهمن

 8 6 1 1 اسفند

 
در فصل پاییز و  با کاهش درجه حرارت نتایج، بر اساس

مشاهده بیشتر  M. planipesزمستان، فراوانی خرچنگ 
درجه با افزایش  M. victor فراوانی خرچنگ کهیرحالد شد

 (.4)شکلبود فصل بهار و تابستان بیشتر  در حرارت
 از مجزا مرحله شش ،ماکروسکوپی مشاهدات به توجه با

 بسیار گنادها: نابالــغ مرحلــهشد.  مشخص رشد گناد
 باریک، صورت به که بودند یکسان قطر دارای و کوچک

(، ، الف5 )شکل بودند مشاهدهقابل سفیدرنگ و کوچک
 زرد به متمایل شیری سفید رنگ به خمدانابتدای: ت مرحله

 حال در ، مرحله(، ب5 شکل) شد دیده حجم افزایش با و
)شکل  شد دیده پریدهرنگ نارنجی رنگ به خمدانرشد: ت

مرحله واسطه: تخمدان به رنگ نارنجی بوده و با (، ، ج5
(، ، د5 شکل) بودافزایش حجم در زیر کاراپاس کشیده شده 

مرحله پیشرفته: تخمدان به رنگ نارنجی پررنگ و درخشان 
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را اشغال  ظاهر شده که تمامی فضاهای خالی زیر کاراپاس
خود  کرده بود. گنادها به باالترین مرحله رشد و حجم 

مرحله تخلیه: تخمدان نازک، شل (، ، و5 شکل) رسیده بودند
 (.، ه5 )شکل بودمات و به رنگ نارنجی 

 

 
 های مختلفطی ماه Matuta victorو  Matuta planipesخرچنگ  درصد فراوانی: 4شکل 

Figure 4: Abundance of M. planipes and M. victor in different months 
 

 
رشد، د: مرحله واسطه، و: مرحله  حال در ابتدایی، ج: مرحله نابالــغ، ب: مرحله مراحل رشد و تکامل تخمدان؛ الف: مرحلــه :5شکل 

 پیشرفته، ه: مرحله تخلیه
Figure 5: Stages of Ovarian growth and development; A: Immature, B: Rudimentary, C: Developing, D: 

Intermediate, E: Advanced, F: Spent 
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 بحث
در جنس نر برای هر دو  مطالعه نسبت جنسی کلدر این 

داری بیشتر از جنس ماده گونه مورد مطالعه به طور معنی
( 2017) و همکاران Saherکه مشابه مطالعه آمد  دستهب

 Ashtoret lunarisو  M. planipesبر دو گونه خرچنگ 
های دریایی انحراف از نسبت باشد. در جمعیت خرچنگمی
 Warner, 1967; Diaz andغیرمعمول نیست ) 1:1

Conde, 1989.)  تواند متأثر از میتفاوت در نسبت جنسی
رشد،  ، طول عمر، نرخمهاجرتفصل تولیدمثل، الگوهای 

 , Wenner) باشد برداریهای نمونهمرگ و میر و روش

1972; Sumpton et al., 1994). دست آمده هنتایج ب سایر
حاکی از این قضیه است که نسبت  مطالعات متعددیدر 

های نر انحراف دارد جنسی به سمت جمعیت خرچنگ
(Fransozo et al., 2002; Mokhtari et al., 2008; 

Correa et al., 2014; Naderi et al., 2018). 
میانگین پهنای کاراپاس و ، دست آمدههب براساس نتایج

بیشتر  مطالعه موردنر دو گونه  میانگین وزن بدن در جنس
ها، جنس نر آمد. در اغلب خرچنگ دستبهماده  از جنس
وزن و اندازه  یدنبه رس یلتما ماده جنس با یسهدر مقا

 Alberto and Fontoura, 1999; Lopez) ندبزرگتر دار

Greco et al., 2000; Negreiros-Fransozo et al., 

2002; Saher et al., 2017 .)های ماده در خرچنگ
های نر ممکن است به علت اینکه ذخیره مقایسه با خرچنگ

 برند، رشدکار میانرژی خود را برای رشد و توسعه گنادها به
های نر کمتری داشته باشند. لذا خرچنگ (سوماتیک) بدنی

های بیشتر به گیری با مادهبرای رقابت بیشتر جهت جفت
اندازه بزرگتر  ،رورسند. از ایناندازه بزرگتری می

گیری با تواند یک شانس جهت جفتهای نر میخرچنگ
های پیروزی بیشتر در نزاع نیزهای بیشتر و ماده
 ;Christy and Salmon, 1984ای باشد )گونهدرون

Christy, 1987.) 
ویایی جمعیت یک شناسی و پبرای درک کامل از زیست

وری، تعداد ت. هماوری آن گونه مهم اسگونه، مطالعه هما
کننده توان جنس ماده است که تعیینی از تخم تولید

های بعدی است تولیدمثل و اندازه ذخیره یا جمعیت
(Mantelatto and Fransozo, 1997.) طالعه در این م

عدد خرچنگ ماده حامل  18 برداری،سال نمونهطی یک
عدد خرچنگ ماده حامل تخم  31و  M. planipesتخم 

M. victor مطالعات اخیر حاکی از این ندآوری شدجمع .
حامل تخم دارای فراوانی  های مادهقضیه است که خرچنگ

 Alberto) اندکی در مقایسه با کل جمعیت هستند نسبتا 

and Fontoura, 1999; Fransozo et al., 2002; 

Correa et al., 2014; Naderi et al., 2018) . در این
 .Mبرای گونه  وریو میانگین هما بیشینه، کمینهمطالعه 

victor و  11635، 43423ترتیب به
 .Mو برای گونه  عدد تخم 32/9911±62/29477

planipes و  14365، 45353ترتیب به
و  Pillay شمارش شد. عدد تخم 65/8861±34/25896

Nair (1976 محدوده )عدد تخم و  1100-2580Perez 
عدد تخم را برای  40000-100000( محدوده 1990)

عرض  اند.گزارش کرده Matuta lunaris خرچنگ
جغرافیایی، ساختار زیستگاه و منابع مختلف غذایی 

 ندآوری یک خرچنگ موثردسترس در میزان همقابل
(Costa and Negreiros-Fransozo, 2002; Henmi, 

های طولی یکسان، تعداد . همچنین در اندازه(2003
متفاوت باشد. ممکن است خرچنگ ماده  ی ازهای تولیدتخم

ریزی در طول توان به سیستم چندبار تخماز دالیل آن می
در طول دوره تفریخ  یهای تولیدسال یا کاهش تعداد تخم

له موجودات مزاحم، بیماری، به دالیل مختلفی نظیر حم
عوامل طبیعی  سایرریزش تخم به علت سایش روی بستر و 

 ;Hartnoll, 1969) بازدارنده رشد تخم اشاره کرد

Perkins, 1971; Hines, 1982) . در این مطالعه بین
 رابطهخرچنگ ماده و وزن بدن ی از های تولیدتعداد تخم

انجام شده  هایسایر پژوهشبرقرار بود که مشابه با  منفی
 ;Perez, 1990های خرچنگ بود )گونه سایربر 

Akpaniteaku, 2014; Akpaniteaku, 2015.)  هماوری
باشد که یکی از خصوصیات فنوتیپی یک موجود می

فاکتورهای متعددی نظیر شرایط محیطی و فعل و انفعاالت 
هایی (. ویژگیHines, 1991بیولوژیک بر آن تأثیر دارد )

خصوصیات تولیدمثلی یک  سایرشدت نظیر اندازه تخم به
د دهجمعیت آن گونه را تحت تأثیر قرار می گونه و متعاقبا  

مثال: اندازه بزرگتر تخم منجر به میزان هماوری پایین  برای)
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 Hines, 1982; Anger, 1995; Chockley) شود(می

and Mary, 2003).  دیگر سویاز، Akpaniteaku 
ا هایی بمیزان مختلفی از هماوری را برای خرچنگ (2014)

ارتباط بین اندازه خرچنگ  .وزن و اندازه مشابه گزارش کرد
آوری یک ویژگی عمده از تولیدمثل در بسیاری از ماده و هم

پوستان است و به فشارهای فیزیولوژی و مورفولوژی سخت
شود در میزان انرژی و رسیدگی گناد مربوط می

(Ramirez-Llodra, 2002 .)Thurman (1985)  به این
آوری افراد در مناطق معتدل و نتیجه رسید که هم

ها ارتباط نزدیکی با اندازه و تعداد تخمکه گرمسیری جایی
 توجهی نوسان دارد.شرایط محیطی دارد، به طور قابل

 دسترس قابلتحت تأثیر دما و  شدتبه گونه کتولیدمثل ی
نظر به ،براساس نتایج(. Fusaro, 1980) باشدیمبودن غذا 

 .Mخرچنگ  هر دو گونه مثلیرسد فعالیت تولیدمی

planipes  وM. victor که حضور  در تمام سال باشد
های دارای گناد پیشرفته ماده نیزهای حامل تخم و ماده

های سال دلیلی بر اثبات این موضوع ( در اکثر ماه5)مرحله 
پوستان، سختسایر ن روندی در مورد چنی. تواند باشدمی

خرچنگ منزوی M. lunaris (Perez, 1990 ،)خرچنگ 
Phorcus sauciatus  (Sousa et al., 2018،)  خرچنگ

 Monodonta lineataو  Gibbula umbilicalisمنزوی 
(Bode et al., 1986)  خرچنگLeptodius exaratus 

 Portunus segnis، خرچنگ (1392)فهیمی و همکاران، 
(Safaei et al., 2013) خرچنگ ،Charybdis hellerii 

 سویاز  گزارش شده است. (1397مند و همکاران، )بهره
شاخص رسیدگی جنسی در هر دو گونه مورد مطالعه  ،دیگر

با  کهیطوربهبا میزان درجه حرارت رابطه معکوس داشت 
که  افتیکاهش دما، شاخص رسیدگی جنسی افزایش 

 ,.Sousa et al;مطالعات انجام شده بود ) سایرمشابه با 

2018; Bode et al., 1986 1397مند و همکاران، بهره) .
پیشرفته  هایبراساس شاخص رسیدگی جنسی، حضور گناد

ی زیرتخمی حامل تخم، بیشترین پیک هامادهو فراوانی 
در بهمن ماه و برای خرچنگ  M. planipesبرای خرچنگ 

M. victor .در مهرماه مشاهده شد  
 یهاگونه بین در حرارت درجه تغییرات بیولوژیک اهمیت
 بر اساس(. Harley et al., 2006). متفاوت است مختلف

 و M. planipes هایفراوانی خرچنگ آمدهدستبهنتایج 
M. victor فراوانی  کهیطوربهأثیر درجه حرارت بود تحت ت
مانی که درجه در نیمه اول سال ز M. victor خرچنگ
یافت. این در روند صعودی داشت، افزایش  آب دریا حرارت
در نیمه دوم  M. planipes خرچنگود که فراوانی حالی ب

تغییرات  سال با کاهش درجه حرارت آب دریا کاهش یافت.
که توزیع و  کندیمدما، الگوهای مکانی و زمانی را تعیین 

 دهدیمقرار  ریتأثدر سراسر جهان را تحت  هاگونهفراوانی 
(Thomas et al., 2000; Delaney, 2003)  و از سوی

ی و اندازپوست دوره، رشد، ی متابولیکهاتیفعالدیگر، 
 Le) کندیم کنترلنیز را  پوستانسخترفتارهای مهاجرت 

Moullac and Haffner, 2000). 
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 .1397 .،ومند، م.، صفایی، م. و مومنی، م.بهره

 Charybdis شناسی تولیدمثل خرچنگزیست

hellerii (A. Milne-Edwards, 1867) های در آب
شناسی بومساحلی خلیج فارس )استان هرمزگان(. مجله 

 .40-49(: 4) 7 آبزیان،
آبادی، ج.، ساری، ع.ر. و مهوری، سیف فهیمی، ن.،

 در مثل تولید فصل و جنسی بلوغ .1392 .،وع.ر.
 Leptodius exaratus گونه Xanthid های خرچنگ

 و کشاورزی سراسری همایش . اولینهرمز جزیره در
 .13-25 ،پایدار طبیعی منابع
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Abstract 

This study was done to investigate of abundance and some reproduction traits of Matuta victor 

and Matuta planipes on Gehrdo coast, the Oman Sea from December 2019 to November 2020. 

Overall, 310 crabs of M. victor and 297 crabs of M. planipes were collected. Sex ratio (M/F) 

was observed as 1.4:1 for M. victor and 1.7: 1 for M. planipes (p<0.05). Based on the results, 

the average carapace width and weight of male crabs were obtained more than female crabs for 

two studied species. In this study, the highest and lowest fecundity were 43423 eggs (carapace 

width of 26.7 mm and weight of 6.25 g) and 11635 eggs (carapace width of 28.55 mm and 

weight of 8.79 g) for M. victor and 45353 eggs (carapace width of 24.6 mm and weight of 6.35 

g) and 14365 eggs (carapace width of 31.9 mm and weight of 10.29 g) for M. planipes. In two 

studied species, the result showed inversely relationship between egg number with carapace 

width and body weight. The results showed that there is an inverse relationship between 

temperature and gonadosomatic index for two studied species. The highest GSI was in February 

(10.71±6.44) and in October (5.41±2.13) for M. planipes and M. victor respectively. According 

to the results, abundance of M. planipes was more in autumn and winter while, abundance of 

M. victor was more in spring and summer.  
 

Keywords: Sex ratio, fecundity, crab, GSI 
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