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چکیده
خرچنگ شناگر آبی یکی از مهمترین س خت پوستان دارای ارزش تجاری و شییتتی در آ ایای نیمیه گرمسییری هیان اسیتی در ایین م ا یه
زیستشناسی تو یدمثل خرچنگ شناگر آبی ( )Portunus pelagicusبررسی گردیدی نمونهاا ی خرچنگ بهصورت مااانه و از طریق صید ترال
در سواحل خوزستان با تاکید بر صیدگاه بوسیف از فروردین تا اسفند ماه  1395مع آوری گردیدی در مجموع  567خرچنگ معآوری شد کیه از
این میان  221ق ه نر و  346ق ه ماده بودی نسبت نسی ماده به نر در این م ا ه به شکل  1به  0/6بیودی دامنیه عیرا کاراپیاو و وزن بیدن
بهترتیب بین  60/9 –164میلیمتر و بین  15/2 – 387/7گرم در نرایا و بیین  67/5 – 174میلیمتیر و بیین  18/3 – 434/1گیرم در مادهایا و
میانگین عرا کاراپاو در خرچنگاای نر و ماده به ترتیب  119/37 ± 1/59و  130/15 ± 1/32میلیمتر و میانگین وزن بیدن 135/58 ± 5/92
و  156/54 ± 4/49گرم اندازهگیری شدی وزن بدن در خرچنگاای ماده بهشکل م نیداری (حیدود 15درصید) بیشتیر بیود ()P˂0/05ی شیاخ
گنادوسوماتیک در اسفند ماه بیشترین مقدار را دارا بودی امچنین بیشترین ت داد مادهاای حاوی تخم مت لق به ماهاای اردیبهشت و خرداد بیودی
نتایج مربوط به بررسی ارتباط میان وزن توده تخم و وزن کل بدن نشان داد که وزن توده تخم با وزن کل بدن ارتباط بیشتیری نسیبت بیه عیرا
کاراپاو داردی در مجموع به نظر می رسد خرچنگ شناگر آبی در سواحل خوزستان در شرایط محی ی مناسبی از نق ه نظر تو یدمثلی قیرار دارد و
به نظر می رسد می تواند چند بار در طول یک سال در این سواحل تو یدمثل نمایدی بنابراین این گونه را می توان یک پتانسیل اقتصادیِ صیادراتی
و ارز آور در نظر گرفتی
واژگان کلیدی :نسبت نسی ،مراحل بلوغ ،Portunus pelagicus ،ماده اای حاوی تخمی
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Abstract
Blue swimming crab is one of the most important crustacean and known as a commercial species in subtropical areas.
This study investigated the reproductive biology of blue swimming crab, Portunus pelagicus. Sampling was run
monthly through trawl catches in the Khuzestan coast, most of the specimens were catch at the Bousif fishing site, from
April to March 2017. A total of 567 crabs were collected of which 221 were males and 346 females, with a male:
female ratio of 0.6:1. The carapace width and weight ranged from 60.9-164mm and 15.2-387.7g in males and 67.5174mm and 18.3-434.1g in females, respectively. The mean carapace width was 119.37±1.59mm and 130.15±1.32mm
and mean weight were 135.58±5.92g and 156.54±4.49g in male and female crabs, respectively. Body weight was
significantly higher in female crabs (about 15%) (P<0.05). Gonadosomatic index was the highest in March. Also, the
number of ovigerous females was the highest during May-June. The results of correlation between egg mass and total
body weight showed that egg weight was more related to carapace width than body weight. Totally, it seems that the
blue swimming crab has optimum reproductive environmental condition in Khuzestan coasts and could reproduce
several times a year on these coastal waters. Therefore, it is possible to be a potential for export economy.
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 .1مقدمه
سختپوستان یکیی از متنیوعتیرین و بیگر تیرین
زیرشاخهاای بندپایان با پراکنشی وسیع در زیسیتگاهاای
مختلف دریایی اندی این مو ودات در زنجیره غذایی نقیش
زیییادی دارنییدی خرچنییگ شییناگر آبییی ( Portunus
 )pelagicus, Linnaeus 1758یکییی از گونییهاییای
ارزشمند تجاری در بسیاری از کشیوراای هیان اسیت و
بهد یل گوشیت ذییذ آن در برخیی از کشیوراا بیهعنوان
محصوالت صادراتی و ارزآور بهشمار مییرودی در برخیی از
کشوراای ساحلی بهد یل افگایش فشیار صیید و برداشیت
بیرویییه از انییدازهاای بییگر  ،کوچییک و حتییی مادهاییای
دارای تخم این گونه ،کااش ذخایر این آبگی گگارش شده
اسییت و در برخییی از منییاطق دریییایی هییان از ملییه
کشوراای نو شرق آسیا م یت خرچنگ شناگر آبی
در نتیجه عواملی امچون برداشیت بیروییه توسیط ابیگار
صییید کارآمیید ،تخریییب زیسییتگاه نوزادگییاای ،برداشییت
مادهاای تخمدار و مدیریت نامناسب کیااش یافتیه اسیت
()Kunsook et al., 2014ی
بییا و ییود اامیییت بییاالی اییین خرچنییگ از حییا
ویژگیاای زیستی منحصیربه فیرد ماننید رشید سیریع و
ف ا ییت تو ییدمثلی در تمیام طیول سیال ( Rahman,
 ،)1967برنامهریگی خاص و میدونی هیت تیرویج صیید
اینگونه باارزش اقتصادی در کشور صورت نگرفتیه اسیتی
عدم ت ییین روش صیید اختصاصیی ،نبیودن آمیار صیید
مشخ و عدم مصرف خوراکی این آبگی در ایران را می-
توان از عمده عوامل بیتو هی به ایین محصیول شییتتی
برشمردی با تو ه به ویژگیاایی مانند سیرعت رشید بیاال،
تو یدمثل زییاد و مقاومیت در برابیر تغیییرات دمیا pH ،و
شوری و از سوی دیگر نیاز به بازسازی ذخایر این گونه ،به
نظر میرسد که آبگیپروری یک راه بیا قوه بیرای افیگایش
ذخییره طبی یی آن میباشید ()Marshal et al., 2005ی
این گونه دارای پتانسیل پرورش میباشید و پیرورش ایین
گونه در استرا یا ،ژاپین و برخیی از کشیوراای آسییایی از
قبیییل انیید موفقیییتآمیگ بییوده اسییت و در شیییتت آن
کشوراا وض یت آن از صید ضمنی به صیید ایدف تغیییر
کرده استی م ا یات انجیام شیده در  CMFRI1مناسیب

Central Marine Fisheries Research Institute1

بییودن اییین گونییه هییت پییرورش را ابییت نمییوده اسییت
()Maheswarudu et al., 2008ی
زیستشناسییی تو یییدمثل یییک گونییه ،یکییی از
مهمترین مباحث مورد م ا ه در زمینه تاریخچه زنیدگی
و تجگیه و تحلیل اکو وژیکی است که بیشتر روی برخی از
ویژگیاای مربوط به چرخه زنیدگی ماننید انیدازه و سین
بلوغ ،اندازه و سن تو یدمثل و سایر ویژگییایای زیسیت-
شناسی تو ییدمثل ماننید فیتگیری ،زمیان تخمرییگی،
مدت و م یت تخمریگی کننده متمرکگ شیده اسیتی در
علیییوم شییییتتی و بخصیییوص در آبیییگی پیییروری ،درک
ویژگیاای تو یدمثل برای مدیریت پایدار ،بیهویژه بیرای
اسییتراتژی صییید م یتاییا یییا بییرای ارزیییابی ا ربخشییی
مقررات شییتتی مهیم اسیت ()Zairon, 2015ی م ا یه
تو یدمثل بهویژه برای مشخ نمودن فصیل تخمرییگی و
اییمآوری ،هییت درک تغییییرات م یییت اامیییت داردی
خرچنگاای حقیقی چنیدین بیار در طیول دوره زنیدگی
خود تو یدمثل میکننید و ا گوایای تو ییدمثلی متفیاوتی
دارندی در مناطق گرمسیری این خرچنیگ در تمیام طیول
سال تو یدمثل میکنید در حا یکیه در منیاطق م تد یه،
تو یدمثل به ماهاای گرمتر محدود میشودی ایین گونیه در
حدود یکسا گی با غ میشودی اندازهای که در آن بلوغ رخ
میداد میتواند با تغییر عرا غرافییایی ییا محیل و در
افییراد اییر مکییان متفییاوت باشیید ()Kangas, 2000ی در
مناطق م تد یه کیه دمیای آ بیهتیدریج بیاالتر مییرود،
خرچنگ اا بهطور کلی تو یدمثل با باتی را تجربیه میی-
کنند و پیکاای آن در ماهاایی رخ میداد که دمای آ
باالتر است ( )Potter et al., 1998و افیگایش دمیای آ
در اواسط زمستان تا اواییل فصیل بهیار در نیو اییران
فاکتور محی ی مهم و مو ر ی بر تو یدمثل تلقی می شود
()Safaie et al., 2013ی
شناخت منیابع و ذخیایر قابیلبهرهبرداری آ ایای
کشور از حا زیستی ،پویاییشناسیی م ییت ،ارزییابی
ذخایر ،اقتصاد و غیره ،هت طرحریگی و ارایه برنامیهاای
توس ه شیتت و صن ت صید اامیت ویژهای دارنیدی از آن
اییکه برنامه شیتت افگایش میگان صیید و بهرهبیرداری
مسئوالنه منابع آبی است ،میتوان گفیت بیدون شیناخت
علمی و دقییق از وضی یت منیابع و ذخیایر ،طرحرییگی و
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تدوین برنامیهاای میدیریتی ،موفقییتآمیگ نخوااید بیود
()Valinassab et al., 2004ی
م ا اتی روی بیو وژی و اکو وژی خرچنگ شیناگر
آبی در سواحل دریایی خلیج فارو انجام شده است که از
ملییه مییی تییوان بییه م ا ییات  Ghorbaniو امکییاران
( Valinassab ،)2002و امکییییییییییییییاران (،)2004
 Moghadamو امکییییییییییاران ( Kamrani ،)2014و
امکییاران ( )2010و  Soleymani Farsaniو امکییاران
( )2020نام بردی محققان دیگری روی گونه بسییار مشیابه
) Portunus segnis (Forskal, 1775م ا یاتی را در
آبهای خلیج فارو انجام داده اند که از آن مله می توان
به م ا ه ( Safaie ،)2012و امکیاران (،)2013 a & b
 Hosseiniو امکیییاران ( )2014و  Safaieو امکیییاران
( )2015اشاره نمیودی کین براسیاو سیتجواای علمیی
انجام شده تا کنون ایی م ا یهای روی تو ییدمثل ایین
گونه در آ اای سیاحلی اسیتان خوزسیتان انجیام نشیده
استی ذا ،ایدف از انجیام ایین م ا یه بررسیی وضی یت
تو یدمثلی و قابلیت زادآوری ایین گونیه در هیت اراویه و
ت یین پتانسیل صید اقتصادی و صادراتی این گونه بودی

 .2مواد و روشها

 .1. 2منطقه مورد مطالعه
من قه مورد بررسی سیواحل اسیتان خوزسیتان بیا
تاکید بیر صییدگاه بوسییف ت ییین شید کیه در موق ییت
غرافیایی  50در ه و  29دقیقیه شیما ی و  55در یه و
 48دقیقه شرقی واقع شده استی نمونیهبرداری خرچنیگ
شناگر آبی ( )P. pelagicusبه صورت مااانه و به مدت
یکسال از فروردینماه  1395تا اسفندماه  1395صیورت
گرفتی نمونهبرداری در محدوده میورد م ا یه بیه شیکل
تصادفی انجام شدی بیرای میع آوری نمونیه ایای میورد
بررسی در مجموع  144تورکشی ترال در صیدگاه بوسیف
انجام شدی خرچنگاا بتفاصله پس از صید و تخلییه تیور
ترال روی شناور در فرما ین  10درصد تثبیت شدندی پیس
از آن خرچنگاا هت بررسی شاخ اای زیستسنجی
به آزمایشیگاه دانشیگاه علیوم و فنیون درییایی خرمشیهر
منتقل شدندی
آزمایش دوره نوری در حد  12سیاعت روشینایی و
 12ساعت تاریکی تنظیم گردیدی
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 .2.2اندازه گیری شاخص های وزنی و گنادی
در آزمایشگاه ،ابتدا عرا کاراپاو و وزن بیدن ایر
یییک از خرچنگاییا انییدازهگیری شییدی سیی س نسیییت
خرچنگاا بهصورت نر ،میاده بیدون تخیم و میاده حیاوی
تخم ت یین شدی نسیت خرچنگ شناگر آبی در ابتیدا بیا
بررسی مرفو وژی شکم ت یین گردیدی شکم خرچنیگ نیر،
باریک و زاویهای ( Tشیکل م کیوو) ،در حا یکیه شیکم
خرچنگ ماده ،گسترده ،مخروطی ،بیضیشکل متمایل بیه
گرد که بیه مرحلیه بلیوغ آن وابسیته اسیت ( Josileen,
)2001ی ت داد افراد نر و ماده مشخ شد و بر این اساو
نسییبت نسییی محاسییبه و بییا اسییتفاده از تسییت Chi-
 squareاختتف م نییدار آن بیا نسیبت اسیتاندارد 1:1
بررسی گردیدی
مراحل رشد و نمو گنادی خرچنگ شناگر آبی ماده
براساو مشاادات انجام گرفتی در این م ا ه پنج مرحله
رشد و نمو گنادی برای مادهاا در نظر گرفتیه شید ( Liu
)et al., 2014ی مرحلیه اول -تخمیدان کوچیک و کمیی
بهام تابیده و شفاف بهنظر میرسدی در این مرحله ،گیاای
اوقات ،تشخی تخمدان بهسختی انجام میشیودی مرحلیه
دوم -اندازه تخمدان افگایش یافته و به رنگ سفید شییری
تا سفید بیه نظیر میی رسید و دو یو تخمیدان میوازی
بهراحتی با چشم قابیل مشیااده اسیتندی مرحلیه سیوم-
تخمدان به رنگ زرد روشن یا زرد دیده می شود و انیدازه
آن در مقایسه با مراحل او ییه تخمیدان بهشیدت افیگایش
مییابدی من قه لویی دو یو تخمیدان میوازی و دارای
شکل  Mاستی در مرحله سوم بلوغ ،تخمیدان شیروع بیه
پوشییاندن قسییمتاایی از آبشییش میکنیید و وبولاییای
تخمدان بیشتر آشکار میشودی مرحلیه چهیارم -تخمیدان
رنگ زرد یا نارنجی روشن را نشان میداد و من قه میانی
تخمدان شیروع بیه پوشیاندن قسیمتی از م یده میکنیدی
مرحله پنجم -تخمدان ،به رنگ زرد پررنگ تیا نیارنجی –
قرمگ درآمده و به حداکثر اندازه خود میرسدی بهطوریکیه
من قه میانی تخمیدان تمیام م یده را میپوشیاندی درایین
مرحله از بلوغ ،وبولاای تخمدان ،متورم بهنظر میرسیند
و برخی از تخمکاای با غ بهراحتی از و تخمدان یدا
میشوندی
شاخ گنادوسوماتیک بیا اسیتفاده از فرمیول زییر
محاسبه گردیدی
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در اییین فرمییول  :GSIشییاخ گنادوسییوماتیک
(درصد) :GW ،وزن گناد (گیرم) و  :TWوزن کیل بیدن
(گرم) استی
در مادهاای حاوی تخم ،تخماا توسیط تیرازوی بیا
دقت  0/0001گرم وزن شدند و س س شاخ توده تخیم
با استفاده از فرمول زیر محاسبه شدی
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 )ANOVAاستفاده شیدی از نیرم افیگار IBM SPSS v.
 19برای تجگیه و تحلیل استفاده گردیدی امچنیین بیرای

ت یین س ح م نی داری بین داده ایای گنیادی ازآزمیون
دانکیین  Duncan,s new multiple testدر سیی ح
 P <0/05استفاده شدی کلیه نموداراا با اسیتفاده از نیرم-
افگار  Excel 2010ترسیم گردیدی

 .3نتایج

 ..1. 3شاخص های اندازه گیری
امچنین ارتباط بین عیرا کاراپیاو و وزن تیوده
تخم ،ارتباط وزن بدن خرچنگ و وزن توده تخم با تجگییه
و تحلیییل رگرسیییونی تخمییین زده شیید ( Josileen,
)2013ی بییرآورد شیید کییه براسییاو نتییایج آزمییون مربییع
کای( )Chi squareبا نسبت 1به  1اختتف م نیداری نشان
نداد ()P˂0/05ی
طی این م ا ه در نمونهاای مورد بررسی مراحیل
 1و  2رسیییدگی نسییی و در نتیجییه نمونییهاییای نابییا غ
مشااده نشدی نتایج مربوط به درصد رسییدگی نسیی در
نمونهاای مورد بررسی نشان میداد که خرچنگاای بیا
باالترین حد رسییدگی نسیی (مرحلیه پینج رسییدگی)
تقریبا در تمام طول سال (به گ در ماهاای فروردین ،مهیر
و آذر) حضور داشیتند کیه میتوانید نشیاندانیده امکیان
تخمریگی این گونه در طول سال باشدی امچنین براساو
نمودار درصد فراوانی ،مرحله  5رسیدگی نسی از دی تیا
اسفند ماه روند افگایشی داشت و در اسفند ماه به حیداکثر
مقدار خیود رسیید (شیکل )1ی بیشیترین ت یداد افیراد در
مرحله  5رسیدگی نسی در ایین ماهایا بییانگر آمیادگی
افراد ماده م یت هت ورود به مرحله تخمریگی بیودی از
سوی دیگر حضور خرچنگاای ماده حاوی تخم در اکثیر
ماهاای سال و از فروردین تا آبان ماه در نمونیهاای صیید
شده بت گردیدی بیشترین درصد حضور مادهاای حیاوی
تخییم در اردیبهشییتمییاه (50درصیید) و خردادمییاه (/44
44درصد) مشااده شدی

.3. 2تجزیه و تحلیل داده ها

در این تحقیق ،پس از نرمال سازی کلیه داده ایای
اندازه گیری شده ،هت تجگیه و تحلیل دادهاا بین تیمار
اای گنادی از تجگییه وارییانس ییک طرفیه ( One-way

براساو نتایج حاصل از زیستسینجی گونیه میورد
م ا ه ،محدوده عرا کاراپیاو بیرای نرایا 60/9–164
میلیمتیییر و بیییرای مادهایییا  67/5 – 174میلیمتیییر
اندازهگیری شدی امچنین وزن اندازهگیری شده برای نراا
و مییادهاییا بییه ترتیییب در محییدودهی  15/2 – 387/7و
 18/3 – 434/1گرم اندازهگیری گردیدی براساو فراوانیی
دو نس نر و ماده در خرچنگ شناگر آبی در طیول کیل
دوره مورد م ا ه نسبت نسی کل ماده به نر بیهصیورت
 1به  0 /6برآورد شد که براساو نتایج آزمون مربع کای2
با نسبت 1به  1اختتف م نیداری نشان نداد ()P˂0/05ی
طی این م ا ه در نمونهاای مورد بررسی مراحیل
 1و  2رسیییدگی نسییی و در نتیجییه نمونییهاییای نابییا غ
مشااده نشدی نتایج مربوط به درصد رسییدگی نسیی در
نمونهاای مورد بررسی نشان میداد که خرچنگاای بیا
باالترین حد رسییدگی نسیی (مرحلیه پینج رسییدگی)
تقریبا در تمام طول سال (به گ در ماهاای فروردین ،مهیر
و آذر) حضور داشیتند کیه میتوانید نشیاندانیده امکیان
تخمریگی این گونه در طول سال باشدی امچنین براساو
نمودار درصد فراوانی ،مرحله  5رسیدگی نسی از دی تیا
اسفند ماه روند افگایشی داشت و در اسفند ماه به حیداکثر
مقدار خیود رسیید (شیکل )1ی بیشیترین ت یداد افیراد در
مرحله  5رسیدگی نسی در ایین ماهایا بییانگر آمیادگی
افراد ماده م یت هت ورود به مرحله تخمریگی بیودی از
سوی دیگر حضور خرچنگاای ماده حاوی تخم در اکثیر
ماهاای سال و از فروردین تا آبان ماه در نمونیهاای صیید
شده بت گردیدی بیشترین درصد حضور مادهاای حیاوی
تخییم در اردیبهشییتمییاه (50درصیید) و خردادمییاه (/44
44درصد) مشااده شدی
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شکل -1نمودار درصد فراوانی مراحل رسیدگی جنسی خرچنگ ماده در طول دوره مورد مطالعه

براساو نتایج مربوط به بررسی شاخ گنیادی در
خرچنییگاییای شییناگر آبییی مییاده حییداقل شییاخ
گنادوسیییوماتیک در تیرمیییاه ( )4/0±38/55و مردادمیییاه
( )4/95±0/56و حییداکثر اییین شییاخ در بهمیینمییاه
( )11/91±0/32و اسییفندماه ( )13/0±19/41بییت شیید
(شکل)2ی این شاخ در طول سال تغییراتی را نشیان داد
و روند این تغییرات از دی ماه تیا اسیفند میاه دارای رونید

افگایشی بیود کیه بیا تغیییر مراحیل رسییدگی نسیی و
افگایش ت داد افراد بیا بیاالترین مییگان رسییدگی نسیی
امخوانی داشتی در این م ا ه بیشترین مقیدار شیاخ
گنادوسوماتیک در اسفندماه بت شدی حداکثر مقدار ایین
شاخ در ماه ذکر شیده بییانگر آمیادگی م ییت بیرای
تو یدمثل و تخمریگی استی

شکل  -2نمودار تغییرات شاخص گنادوسوماتیک در جنس ماده خرچنگ شناگر آبی در ماههای مختلف سال

در این م ا ه در مجموع  50ق ه خرچنگ میاده
حاوی تخم از سواحل خوزسیتان میعآوری شیدی انیدازه

عرا کاراپاو مادهایای حیاوی تخیم از  100/7تیا 169
میلیمتر بودی براسیاو نتیایج حاصیل از بررسیی فراوانیی

تغییرات ساالنه شاخ اای تو یدمثلی خرچنگ شناگر آبیییی

طو ی خرچنگ اای ماده حاوی تخم (شکل  ،)3بییشتیر
در گروهاای طو ی  106/1-151/7میلیمتیر قیرار دارنیدی
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حداکثر ت داد مادهاای حاوی تخم مت لق به گروه طیو ی
 140/3تا  151/17میلیمتر اندی

شکل  -3نمودار فراوانی خرچنگهای ماده حاوی تخم در گروههای طولی مختلف

طی این م ا ه ،شیاخ تیوده تخیم در محیدوده
 1/8-48/16و وزن توده تخیم در محیدوده 2/73-80/02
گرم میباشدی نتایج مربوط بیه بررسیی ارتبیاط مییان وزن
توده تخم و وزن کل بدن نشان داد که وزن توده تخیم بیا
وزن کل بدن ارتباط بیشتری نسبت بیه عیرا کاراپیاو

داردی به طوری که ،م اد یه عیرا کاراپیاو  -وزن تیوده
تخییم بییهصییورت  y= 0/4073e0/0302xبییا  R² = 0/63و
م اد یییه وزن بیییدن  -وزن تیییوده تخیییم بیییهصیییورت
 y= 6/753e0/0066xبا  R² = 0/75بهدست آمد (شیکل 4
و )5ی

شکل  -4نمودار ارتباط عرض کاراپاس با وزن توده تخم
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شکل  -5نمودار ارتباط وزن بدن با وزن توده تخم

 .4بحث و نتیجه گیری
م ا ییه و تحقیییق در مییورد ویژگیاییای زیسییتی
خرچنگ شناگر آبی با تو یه بیه ارزش اقتصیادی آن و از
طرف دیگر به د یل فشاراای فگاینده در ا ر رشد م یت
بر منابع و امچنین به د یل اینکه این گونیه در سیواحل
ایییران صییید مییدیریت شییدهای نییدارد از اامیییت ویییژهای
برخوردار استی بررسی نتایج مربوط به م ا یات مختلیف
نشان میداد که محدوده اندازهای خرچنیگایای شیناگر
آبی نر و ماده در میان مکاناا و اکوسیستماای مختلف و
براساو اختتف در شرایط اکو وژیکی ار من قه ،متفاوت
استی عتوه براین ،ویژگیاای فردی و نسیتی ایم روی
این اندازه تا یرگذار استی بهطوریکه ،حداکثر اندازه افراد
نییر و مییاده در یییک م یییت ممکیین اسییت شییدیدا بییه
فاکتوراایی که روی بلوغ نسی تا یر مییگذارنید ماننید
منابع غذایی اصلی ،دما و رقابت درونگونهای وابسته باشد
()Teixeira et al,. 2008ی
براسییاو نتییایج حاصییل از م ا ییه حاضییر ،نسییبت
نسی در طول یک سال تحقیق در من قه مورد بررسیی
بییهصییورت  M:F=0/6 :1بییوده اسییت و بنییابراین مادهاییا
بخش بگر تری از م یت را به خود اختصیاص دادهانیدی
تحقیقات مشیابه در سیواحل اسیترا یا نسیبت دو برابیری
مادهاا نسبت بیه نرایای ایین گونیه را نشیان داده اسیت
()Kangas, 2000ی بهطور کلی روش صیید (بیه عنیوان
مثال صید با قفس) ،شرایط فصلی و تغییرات ناگهانی آ -
واوایی و نیگ ا گواای مها رتی میتوانند نسیبت نسیی

در م یت گونه را تحتتا یر قرار دانید ( Smith and
)Sumpton, 1989ی نسیییبت نسیییی در م ا یییه
 Hosseiniو امکاران در سال  2012بهصورت 1: 0/88
= M:Fبودی
در این م ا ه ،در کلیه خرچنگاای نمونیهبرداری
شده مراحل مختلف رسیدگی نسی بررسی شدی براساو
نمودار درصد فراوانی مراحل رسییدگی نسیی خرچنیگ
ماده (شکل ،)1مرحله  5رسیدگی نسی تقریبیا در اکثیر
ماهاای سال مشیااده گردییدی مشیااده مراحیل انتهیایی
رسیییدگی نسییی در اغلییب ماهاییای سییال میتوانیید
نشاندانده امکیان تخمرییگی و تو ییدمثل ایین گونیه در
طول کل سال باشد که بسییاری از م ا یات نییگ امکیان
تخمریگی را در طول سال بیان نمودهاند ( Valinassab
)et al. 2004ی بیشترین ت یداد خرچنگایای میاده بیا
مرحله پنجم رسییدگی در اسیفند میاه مشیااده شید کیه
نشان دانده آمادگی زیاد م یت برای تو ییدمثل اسیتی
ت داد زیاد مادهاای حیاوی تخیم در ماهایای فیروردین و
اردیبهشت نیگ این م لب را تاوید مینمایدی از سوی دیگیر
حضور مادهاای حاوی تخیم در ت یداد زییادی از ماهایای
سال میتواند تاوید دیگری بر امکان تخمریگی ایین گونیه
در طول سال باشدی
نمودار مربوط به شاخ گنادوسوماتیک تغییراتیی
را در طییول دوره مییورد م ا ییه نشییان میدایید کییه اییین
تغییرات از مهر تا اسفند ماه دارای رونید افگایشیی اسیتی
نتییایج مربییوط بییه بررسییی شییاخ گنادوسییوماتیک در

تغییرات ساالنه شاخ اای تو یدمثلی خرچنگ شناگر آبیییی

خرچنگاای شناگر آبی ماده با تغیییر مراحیل رسییدگی
نسی و افگایش ت داد افراد با بیاالترین مییگان رسییدگی
نسی مشابه استی در م ا ه حاضیر بییشتیرین مقیدار
شاخ گنادوسوماتیک در دو ماه بهمن و اسفند بت شد
که اوج تخمریگی ایین گونیه خرچنیگ را نییگ نشیان دادی
اطتع از زماناای خاص چرخه زنیدگی خرچنیگ شیناگر
آبی امچون مراحل رسیدگی نسی و یا زمان مربوط بیه
پیک حضیور مادهایای حیاوی تخیم در من قیه میتوانید
ا گوی مناسبی را در راستای مدیریت بهینه شییتتی ایین
گونه در آ اای تجاری استان خوزستان اراوه نمایدی
طی این م ا ه ،شیاخ تیوده تخیم در محیدوده
 1/8-48/16و وزن توده تخیم در محیدوده 2/73-80/02
گییرم بییود کییه در م ا ییه  Josileenدر سییال 2013
شاخ توده تخم در محدوده  10/03-16/78و وزن توده
تخم در محدوده  11/96-53/41گرم قیرار گرفتنیدی ایین
نتایج نشان داد که خرچنگاای ماده حاوی تخم ،بیشتیر
در گروهاییای طییو ی بییا دامنییه طییو ی 106/1-151/7
میلیمتر ی نیی گروهایای متوسیط و بیگر قیرار دارنیدی
حداکثر ت داد آناا مت لق به گروه طیو ی140/3-151/7
بودی در نمونه اای مورد بررسیی ت یداد مادهایای حیاوی
تخم در اندازهاای بگر تر این خرچنگ کمتیر بودهاسیتی
به این م نی که احتماالً خرچنگاای ماده بگر تر ،کمتر
در توراای تیرال بیه دام میی افتنید کیه شیاید بیه د ییل
حضورکمتر میاده ایا در عمیق ایای بیشیتر باشیدی زییرا
براساو نظر  Potterو امکیاران در سیال  ،1983میاده-
اای حاوی تخم برای تخمریگی بیه بسیتر شینی احتییاج
دارند و بیشتر در مناطق کم عمقتر با دانهبنیدی بگر تیر
مستقر میشیوند ()Campbell, 1984ی از سیوی دیگیر
شاخ توده تخیم در خرچنگایای  P. pelagicusبیا
افگایش اندازه (عرا کاراپاو) افگایش مییابید و بیه نظیر
میرسد که ارتباط م نیداری بین عیرا کاراپیاو و وزن
توده تخم و ود داردی براساو نتایج بهدست آمده ارتبیاط
عرا کاراپیاو بیا وزن تیوده تخیم نسیبت بیه وزن بیدن
بیشتر است که نتایج م ا ه حاضر بیا نتیایج Josileen
( )2013ت ابق داردی
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در مجمییوع ،نتییایج مربییوط بییه تجگیییه و تحلیییل
شاخ اای تو یدمثلی این گونیه نشیان داد کیه در اکثیر
ماهاای سال در صییدگاه بوسییف در م ییت خرچنیگ
شناگر آبی افرادی با تخمیدان تکامیل یافتیه و در مراحیل
رسیییدگی نسییی بییاال و یییا خرچنگاییای حییاوی تخییم
مشییااده میگردنییدی مقییادیر شییاخ گنادوسییوماتیک و
وض یت رسیدگی نسی خرچنگاای شناگر آبیی نشیان
دانده این موضیوع اسیت کیه در آ ایای من قیه میورد
م ا ه یک پیک تو ییدمثلی اصیلی در اواخیر زمسیتان و
اوایل بهار و ود داردی به نحوی که حداکثر ت داد مادهاای
آماده تخمریگی (بیا رسییدگی نسیی  4و  )5در دو میاه
آخر زمستان مشااده می شوند و با پیک حضور ماده اای
حاوی تخم تا اواسط بهار ارتباط داردی پییک دوم شیاخ
گنادوسوماتیک در اواخیر بهیار (خیرداد) و افیگایش قابیل
تو ه ت داد مادهاای حاوی تخم نییگ در اواسیط تابسیتان
(مرداد ماه) گگارش گردیده استی با این و یود بیه د ییل
حضور مادهاای حاوی تخم در اکثر ماهاای سال بیه نظیر
میرسد ،امکان تو یدمثل و تخمرییگی و در نتیجیه ایجیاد
گروهاای وان و دید در م ییت ایین گونیه در طیول
سال و ود داردی ذا ،کااش دما در این مناطق بیه حیدی
نیسییت کییه مییانع از تو ییید مثییل شییود و امچییون سییایر
گونهاای ساکن در آ ایای منیاطق گرمسییری ،در بیین
م یت این خرچنگ امیشیه افیرادی و یود دارنید کیه
دارای تخمدان تکامیل یافتیه انید و قیادر بیه تو یید مثیل
استندی و ود پیک تو ید مثلی دال ت بیر تیا یر افیگایش
دما و بار مواد غذایی بر تحرییک بیشیتر تکامیل گنیادی و
تو ید مثل خرچنگ در این مناطق داردی و به نر می رسد
این خرچنگ بتواند در طول یک سال چند بار تو ید مثیل
کند و چند گروه یا کواورت سنی را در سواحل خوزستان
تو ید نمایدی ذا ،نیاز است ایین فراینید ایا از طرییق کید
گذاری گروه اای سنی این خرچنگ در من قه و بررسیی
اای میدانی و آزمایشگاای مور تایید قرار گیردی

.5منابع
References
Ghorbani, N., Seyfabadi, J., Oufi, F., Abtahi, B., 2002. Carapace length and width – weight relationship in blue
swimming crab Portunus pelagicus in coastal water of Bushehr Province. Journal of Marine Science of Iran (2),

1399  بهار،1  شماره،73  دوره، مجله منابع طبی ی ایران،شیتت

92

59-66. (In Persian)
Hosseini, M., Vazirizade, A., Parsa, Y. and Mansori, A., 2012. Sex Ratio, Size Distribution and Seasonal Abundance of
Blue Swimming Crab, Portunus pelagicus (Linnaeus, 1758) in Persian Gulf Coasts, Iran. World Applied Sciences
Journal 17(7), 919-925.
Josileen, J., 2001. On the fishery, biology and the hatchery technology of the portunid crab Portunus pelagicus. Ph.D
thesis, Cochin University of Science and Technology, Cochin.
Josileen, J., 2013. Fecundity of the blue swimmer crab, Portunus pelagicus (Linnaeus, 1758) (Decapoda, Brachyura,
Portunidae) along the coast of Mandapam, Tamil Nadu, India, Crustaceana 86(1), 48-55.
Kangas, 2000. Synopsis of the biology and exploitation of the blue swimmer crab, Portunus pelagicus Linnaeus, in
Western Australia. Fisheries Research Report. Report number: 121, 22p.
Kunsook, C., Gajaseni, N., Paphavasit, N., 2014. A Stock Assessment of the Blue Swimming Crab Portunus pelagicus
(Linnaeus, 1758) for Sustainable Management in Kung Krabaen Bay, Gulf of Thailand. Tropical Life Sciences
Research 25(1), 41–59.
Liu, Z., Wu, X., Wang, W., Yan, B., Cheng, Y., 2014. Size distribution and monthly variation of ovarian development
for the female blue swimmer crab, Portunus pelagicus in Beibu Gulf, off south China. Scientia Marina 78(2),
257-268.
Maheswarudu, G., Josileen, J., Nair, Manmadhan, K. R., Arputharaj, M. R., 2008. Evaluation of the seed production
and grow out culture of blue swimming crab Portunus pelagicus, Linnaeus, 1758) in India. Indian Journal of
Marine Sciences 37(3), 313-321.
Marshall, S., Warburton, B., Paterson, B. and Mann, D., 2005. Cannibalism in juvenile blue swimmer crabs Portunus
pelagicus (Linnaeus, 1766), effects of body size, molt stage and refuge availability. Applied Animal Behaviour
Science 90(1), 65–82.
Moghadam, P., Noori, A., Kamrani, A., Akbarzadeh, A., Kalvani Neitali, B., 2014. Morphometric characteristics of the
blue swimming crab, Portunus pelagicus (Linnaeus, 1758) from the Persian Gulf, Bandar Abbas, Iran. Journal of
Fisheries (Iranian journal of Natural Resources) 67(4), 611-623. (In Persian)
Potter, I. C., Chrystal, P. J., Loneragan, N. R., 1983. The biology of the blue manna crab Portunus pelagicus in an
Australian estuary. Marine Biology 78(1), 75–85.
Potter, I. C., De Lestang, S., Young, G. C., 1998. Influence of the Dawesville Channel on the recruitment, distribution
and emigration of crustaceans and fish in the Peel-Harvey Estuary. FRDC Final Report, Project 95/042, 61p.
Rahman, A. A., 1967. Reproduction and nutritional cycles of the blue crab, Portunus pelagicus (Decapoda, Brachyura)
of Madras coast. Academy of Sciences 3(4), 29-46.
Safaie, M., Pazooki, J., Kiabi, B., Shokri, M. R., 2013. Reproductive biology of blue swimming crab, Portunus segnis
(Forskal, 1775) in coastal waters of Persian Gulf and Oman Sea, Iran. Iranian Journal of Fisheries Sciences 12(2),
430-444.
Smith, S.S., Sumpton, W.D., 1989. Behavior of the commercial sand crab Portunus pelagicus (L.) at trap entrances.
Asian Fisheries Science 3, 101-113.
Teixeira, G. M., Fransozo, V., Castilho, A. L., Da Costa, R. C., De Morais Freire, F. A., 2008. Size distribution and sex
ratio in the spider crab Epialtus brasiliensis (Dana 1852) associated with seaweed on a rocky shore in
southeastern Brazil (Crustacea, Decapoda, Brachyura, Majoidea, Epialtidae). Senckenbergiana Biologica 88(2),
169-176.
Valinassab, T., Husseinizadeh, H., Voosoughi, A., Eskandari Boonchenari, M., 2004. Reprocluction of Portunus
pelagicus (Blue swimming crab) in Hormuzgan Province waters. Pajouhsh and Sazandgi 64(2), 52-57. (In
Persian)
Zairion, Wardiatno, Y., Fahrudin, A., 2015. Sexual Maturity, Reproductive Pattern and Spawning Female Population of
the Blue Swimming Crab, Portunus pelagicus (Brachyura: Portunidae) in East Lampung Coastal Waters,
Indonesia. Indian Journal of Science and Technology 8(7), 596-607.

