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The present study aimed to investigate some population dynamics 

parameters of Austruca iranica on northern beaches of Qeshm Island since. 

February 2019 to January 2020. Of the 551 specimens examined (327  

males and 224 females), the overall sex ratio (m/f=1.5 obtained ( 𝑃 < 0.01)). 

The minimum, maximum, average carapace width (±SD) obtained 1.89, 

17.04 and 10.9 ± 2.34 mm for males and 3.56, 16.59 and 10.61 ± 2.36 mm 
for the females, respectively. The average weight (±SD) of male and female 

crabs was calculated 0.86 ± 0.65 g (with a range of 0.009-2.72 g) and  

0.58 ± 0.32 g (with a range of 0.02-1.97 g), respectively. The carapace  

width-body mass relationship was estimated W = 0.0005CW2.98 for males 

and W = 0.0009CW2.69 for females. The male and females crabs showed 
isometric growth pattern and negative allometric pattern, respectively.  

The estimated growth parameters were 𝐶𝑊∞ = 22.58 mm, 𝑘 = 0.79 year-1 

and 𝑡0 = −0.22 year-1. Total mortality rate and maximum life span were 

calculated 3.64 year-1 and 3.6 years, respectively. The minimum, maximum 

and average (±SD) fecundity were 7946, 2953 and 15038 eggs, respectively. 

Size at the onset of maturity was 9.7 mm based on carapace width in females. 

The results will help to better understand the biological characteristics of this 

species in order to conserve it. Additionally, due to the high ecological value 
of this species and its role in the food chain, the basic information obtained 

can be used in ecosystem-based fisheries management. 
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 های کلیدی:  واژه

 ، پارامترهای پویایی جمعیت

  ،جزیره قشم

 Austruca iranicaخرچنگ 
 

 هدف از مطالعه حاضر بررسی برخی پارامترهای پویایی جمعیت خرچنگ 

Austruca iranica بود. از مجموع  1398تا دی  1397از بهمن  در سواحل شمالی جزیره قشم

دست  به 5/1:1عدد ماده( نسبت جنسی  224عدد نر و  327نمونه خرچنگ گرفته شده ) 551

01/0𝑃آمد ) معیار( برای جنس نر انحراف ±) (. حداقل، حداکثر و میانگین عرض کاراپاس>

 61/10 ± 36/2و  59/16، 56/3متر و برای جنس ماده میلی 9/10 ± 34/2و  04/17، 89/1

 های نر و ماده معیار( خرچنگانحراف  ±)چنین میانگین وزنی  دست آمد. هم همتر بمیلی

گرم ( 02/0-97/1)با دامنه  58/0 ± 32/0( و 009/0-72/2)با دامنه  86/0 ± 65/0ترتیب  به

Wبرای جنس نر  وزن بدن-محاسبه شد. رابطه عرض کاراپاس = 0.0005CW2.98  و برای

Wجنس ماده  = 0.0009CW2.69 های نر و ماده به ترتیب دارای الگوی خرچنگ. دست آمد به

رشد ایزومتریک و آلومتریک منفی بودند. پارامترهای معادله رشد وان برتالنفی به صورت 

58/22 =CW∞ 79/0متر، میلی=k  22/0 سال ودر- =t0  سال برآورد شد. نرخ مرگ و میر کل و

ترین و  ترین، بیش دست آمد. کم سال به 6/3در سال و  64/3حداکثر طول عمر به ترتیب 

 عدد  7946 ± 3515و  15038، 2953آوری به ترتیب  میزان هم انحراف معیار( ±) میانگین

متر برآورد  میلی 7/9ها در زمان بلوغ جنسی تخم شمارش گردید. اندازه عرض کاراپاس ماده

 های زیستی این گونه در جهت حفظ آن دست آمده به شناخت بهتر ویژگی هشد. نتایج ب
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چنین با توجه به ارزش اکولوژیک باالی این گونه و نقش آن در زنجیره  کمک خواهد کرد. هم

 مدیریت ماهیگیری با رویکرد اکوسیستم محور توان در دست آمده می هغذایی، از اطالعات پایه ب

 استفاده کرد.
 

بررسی برخی پارامترهاای پویاایی   (. 1401) مجتبی، نادری، پرویز زارع،، اکبر سید علی، هدایتی، رسول، قربانی، زینب نژاد، حاجیانی: استناد

بارداری و پارور     نشریه بهره. در سواحل شمالی جزیره قشم Austruca iranica (Pretzmann, 1971)جمعیت خرچنگ 

 .13-28(، 3) 11، آبزیان

                      DOI: 10.22069/japu.2022.19519.1609 
 

                       نویسندگان. ©ناشر: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان                                         
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 مقدمه

های گروهی از خرچنگ Ocypodidaeخانواده 

 ای  حقیقی هستند که در رسوبات گلی و ماسه

گرمسیری در سراسر جهان  و نیمهنواحی گرمسیری 

های حرا و  خصوص در داخل یا مجاورت جنگل به

 (. 2 و 1اند ) های ساحلی ساکن مرداب

مهمی اکولوژیک  نقش Ocypodidهای  خرچنگ

در اکوسیستم های محل زندگی خود دارند. به طور 

مثال، از آنجا که در رژیم غذایی بسیاری از 

داران نقش نها و پستا پوستان، پرندگان، ماهی سخت

ای باال  دارند، یک پل ارتباطی مهم بین سطوح تغذیه

(. 3های کم عمق و بین جزر و مدی هستند ) در آب

ها و  ها، قارچ کننده مهم باکتری ها مصرف چنین آن هم

های  (. برخی از گونه4زی هستند ) های کف ریزجلبک

ای( در حاشیه  ای )دسته خانواده به صورت گلهاین 

که سایرین بر روی  پردازند در حالی آب به تغذیه می

های خود تغذیه  مناطق محدودی در اطراف النه

های گرمسیری  . در بسیاری از محیط(5) کنند می

در یک زیستگاه  Ocypodidaeزمان چند گونه از  هم

کنند، اما تراکم و رفتار متفاوتی )مانند تغذیه  زیست می

گیری( و ترجیحات میکروزیستگاهی )که  و جفت

کند( نشان  ها را مشخص می آشیان اکولوژیک آن

  (.6و  4)دهند  می

ها  ها توسط خرچنگ در هنگام مد، ورودی النه

چنین این رفتار در طول شب و  شود. هم بسته می

روزهای گرم وقتی که رسوبات خشک هستند نیز 

های  (. فراوانی خرچنگ8 و 7شود ) دیده می

Ocypodid  مربع عدد در هر متر 260در حدود

 (. 9رسد ) می

است  Austrucaهای این خانواده یکی از حنس

باشد و اغلب در نواحی شرقی  گونه می 11که شامل 

دارای  Austrucaاقیانوس آرام پراکنش دارند. جنس 

طوری که یک  باشد به اندازه کوچک تا متوسط می

 15خرچنگ بالغ دارای عرض کاراپاس در حدود 

چنین قسمت پشتی کاراپاس  باشد. هم متر می میلی

های نر دارای  باشد. خرچنگ ی صاف میدارای سطح

 Austruca(. جنس 10باشند ) تر می یک چنگک بزرگ

گونه  100 که یک جنس متنوع با تقریباً Ucaبا جنس 

(. تاکنون 11و  10شود )باشد، اشتباه شناسایی می می

)در مقاله مخلصی و همکاران  A. sindensis گونهسه 

  Uca sindensis( نام قدیم گونه یعنی 2010)

 ( و 13و  10) A. iranica، (12) ذکر شده است(

A. lacteal ( ( 2008)در مقاالت مختاری و همکاران

 ( نام قدیم گونه 2014و الواجو و همکاران )

گزارش شده است(  Uca lactea annulipesیعنی 

 اند.  در سواحل جنوبی ایران گزارش شده( 14و  7)

را اشغال کرده  ها دامنه وسیعی از بسترها این گونه

های های گرد جنگلو جزء مهمی از فون خرچنگ

 (. 15دهند )حرا در خلیج فارس را تشکیل می

ی که روی پژوهش( در 2014الواجو و همکاران )

در  Austruca sindensisشناسی جمعیت  پویایی

 های مانگرو بندر پل در بندرعباس داشتند،جنگل

های نر و ماده با یک گزارش کردند که خرچنگ

 الگوی ریکروتمنت فصلی دارای تعداد برابر هستند

( بر روی 2008مطالعه مختاری و همکاران ). (14)

 Austruca lactea زنویولن اکولوژی جمعیت خرچنگ

به همراه  ه بندر سیریک نرخ تولیدمثل پاییندر منطق

های رشد و بازسازی ذخیره فصلی را نسبت به گونه

ها آن پژوهشدر . (7) گرمسیری نشان داده است

نر جنس غالب بودند و در کل  های خرچنگنمونه

 سال حضور داشتند. 

های مانگرو در جنگل A. iranicaخرچنگ 

عربی، کویت و گلی در ایران، امارات متحده -شنی

(. 18و  17، 16) پاکستان دارای فراوانی باال هستند

پراکنش این خرچنگ در ایران )که یک گونه اندمیک 

باشد( در مناطق مختلفی فارس و دریای عمان می خلیج
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)کالهی، بندر تیاب، قشم، هرمزگان   از استان

بندرعباس، بندرپل، بندرخمیر، مهتابی، بندر کنگ(، 

استان بوشهر )خلیج نایبند، بندر بانک، بندر دیر، موند، 

زاده  دلوار، رمله، بندر ریگ، چاه شورف باویرات، امام

شهر، بندرامام(  شاه عبداهلل( و استان خوزستان )ماه

(. با توجه به ارزش باالی 19گزارش شده است )

اکولوژیک، مطالعات تقریباً کمی در زمینه اکولوژی و 

ویژه  هب Austrucaهای جنس  پویایی جمعیت گونه

در ایران انجام شده است  A. iranicaگونه اندمیک 

ثیر درجه حرارت رسوب أای تحت عنوان ت(. مقاله20)

از  Austruca iranicaبر ساختار و پویایی جمعیت 

فارس توسط سعیدی  مانگروهای نیمه گرمسیری خلیج

. (20) ( به چاپ رسیده است2018و همکاران )

 2008-2009های این مطالعه مربوط به سال  نمونه

 پژوهشبرداری  سال قبل از زمان نمونه 10یعنی حدود 

این دو  یربردا چنین زیستگاه نمونه باشد. همحاضر می

برداری و ثیر زمان نمونهأمطالعه متفاوت بوده است. ت

زیستگاه گونه بر پارامترهای زیستی این گونه در بحث 

گیری کلی مقاله حاضر بیان شده است. تعیین و نتیجه

 ریزی یک گونه برای های تخمالگوهای رشد و فعالیت

های مدیریتی در  حفظ جمعیت آن و ایجاد برنامه

های  رویه یا آلودگی صورت تحت فشار بودن صید بی

، پژوهشهدف از این  محیطی ضروری است.زیست

بررسی برخی پارامترهای رشد و تولیدمثل جمعیت 

در سواحل گلی جزیره  Austruca iranicaخرچنگ 

 قشم )بندر درگهان( بود.

 

 ها مواد و روش

 خرچنگ های گونه ، نمونهپژوهشدر این 

A. iranica  از سواحل گلی بندر درگهان واقع در

درجه  26) شمال جزیره قشم با موقعیت جغرافیایی

دقیقه شرقی(  4درجه  56 ی ودقیقه شمال 58

 (.1آوری شد )شکل  جمع

 

 
 

 .در شمال جزیره قشم A. iranicaبرداری خرچنگ  مکان نمونه -1شکل 
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 A. iranicaخرچنگ  نمونه نمونه 40-50تعداد 

به صورت ماهیانه و تصادفی در طول یک سال در بازه 

در زمان حداکثر  1398ماه  تا دی 1397ماه  زمانی بهمن

آوری وسیله حفر النه با بیل و یا با دست جمع هجزر ب

آوری و پاک کردن گل و الی بدن از جمع شدند. پس

درصد  10ها را در محلول فرمالدهید ها، آننمونه

تثبیت کرده و به آزمایشگاه منتقل شدند. تشخیص 

جنس نر و ماده، از روی شکل آبدومن انجام پذیرفت. 

تر است. در هر جنس،  باریک در خرچنگ نر آبدومن

 01/0دقت وسیله کولیس دیجیتال با  عرض کاراپاس به

ها با ترازوی گیری و وزن نمونهمتر اندازهسانتی

 گرم توزین شدند.  01/0دیجیتال با دقت 

 A. iranicaگونه  کاراپاس عرض توزیع فراوانی

متر به  میلی 1گروه طولی با فاصله طبقاتی  17در 

تفکیک جنسیت تعیین گردید. برای محاسبه رابطه بین 

𝑊 رابطهعرض کاراپاس و وزن از  = 𝑎𝐶𝑊𝑏 

عرض  𝐶𝑊وزن به گرم،  W ،استفاده شد که در آن

پارامتر شیب  bعرض از مبداء،  aمتر، میلی کاراپاس به

خط رگرسیون است. برای بررسی الگوی رشد از 

 (:21آزمون پائولی استفاده گردید )
 

t =
sd (Ln CW)

sd (Ln W)
 ×  

(b − 3)

√1 − r2
 × √n − 2 

 

انحراف معیار لگاریتم طبیعی  d (Ln CW)، که در آن

انحراف  sd (Ln W)متر(، عرض کاراپاس )میلی

شیب خط  𝑏معیار لگاریتم طبیعی وزن بدن )گرم(، 

ب ضری  rرگرسیون بین عرض کاراپاس و وزن،

 تعداد نمونه. n ،وزن همبستگی بین عرض کاراپاس و

جدول  tتر از  محاسباتی بزرگ t که در صورتی

باشد، الگوی رشد آلومتریک بوده و در این صورت 

شیب رگرسیونی بین عرض کاراپاس و وزن  bاگر 

باشد الگوی رشد آلومتریک مثبت و در  3تر از  بزرگ

 tباشد. ولی اگر  غیر این صورت آلومتریک منفی می

جدول باشد الگوی رشد  tاز  تر محاسباتی کوچک

 باشد. ایزومتریک می

پارامترهای معادله رشد ون برتاالنفی از طریق 

 ELEFAN Iآنالیز توزیع فراوانی طولی در برنامه 

 (.22محاسبه شد )

 

𝐶𝑊𝑡 = 𝐶𝑊∞(1 − 𝑒−(𝑘−𝑡0)) 
 

عرض کاراپاس بینهایت بر حسب  ∞𝐶𝑊، که در آن

بر حسب  tعرض کاراپاس در سن  𝐶𝑊𝑡میلیمتر، 

سن  𝑡0آهنگ رشد بر حسب در سال،  kمتر، میلی

صفر موجود آبزی )سن فرضی در زمانی که اندازه 

د آبزی صفر باشد که در واقع محل برخورد نمودار رش

سن خرچنگ  t حور طولی است( بر حسب سال،با م

 بر حسب سال.

با استفاده از رابطه زیر انجام  𝑡0محاسبه سن صفر 

 (:23شد )

 

𝐿𝑜𝑔(−𝑡0) = −0.3922 − 0.2752𝐿𝑜𝑔(𝐿∞) − 1.038𝐿𝑜𝑔(𝑘) 
 

دست آمده و با استفاده های بهتوجه به شاخصبا 

دست  ه( ب𝑡𝑚𝑎𝑥) از معادله ذیل بیشینه سن خرچنگ

 (:23آورده شد )
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𝑡𝑚𝑎𝑥 = 𝑡0 + (
3

𝑘
) 

 

 ( از طریق منحنی 𝑍ضریب مرگ و میر کل )

( محاسبه 1964خطی صید از رابطه بورتون و هولت )

 :(24) شد

 

𝑍 =
𝐾(𝐶𝑊∞ − 𝐶𝑊̅̅ ̅̅ ̅)

𝐶𝑊̅̅ ̅̅ ̅ − 𝐶𝑊′
 

 

عرض کاراپاس  ∞𝐶𝑊آهنگ رشد،  K، آندر که 
𝐶𝑊̅̅، بینهایت ̅̅  ′𝐶𝑊عرض کاراپاس و میانگین  ̅

ترین عرض کاراپاس خرچنگ که به طور  کوچک

 های صید وجود دارند.کامل در نمونه
ها در هر پس از محاسبه فراوانی هریک از جنس

ها بین تعداد یک از طبقات طولی برای بررسی تفاوت
 ( از آزمون 1:1مشاهده شده و تعداد مورد انتظار )

χاسکوئر ) -کای
( استفاده شد. برای شمارش تعداد 2

ها را وزن کرده، خرچنگ ماده ابتدا کل تخمتخم هر 

های شمارش شده از سه زیر سپس میانگین تعداد تخم

نمونه را به وزن کل تخم تعمیم داده که در نتیجه آن 
های ماده دست آمد. اندازه آغاز بلوغ خرچنگ ههماوری ب

های ماده  خرچنگ ترین تا از کوچک 5براساس میانگین 
 (. 25برداری تعیین شد ) نمونه امل تخم در طی یکسالح

ها به ترتیب با تجزیه و تحلیل دادهرسم نمودار و 
نسخه  Rو  Excel 2016افزارهای استفاده از نرم

 انجام شد. 4.0.1

 نتایج

 A. iranicaنمونه خرچنگ  551در مجموع، تعداد 

جنس  درصد 3/59آوری گردید که از این تعداد جمع

عدد(  224درصد ماده ) 7/40و  عدد( 327)نر 

 تشخیص داده شدند. 

های نر در محدوده  عرض کاراپاس برای خرچنگ

معیار(  انحراف ±متر با میانگین ) میلی 04/17-89/1

 های ماده  متر و برای خرچنگ میلی 9/10 ± 34/2

 متر با میانگین  میلی 56/3-59/16در محدوده 

متر محاسبه گردید. محدوده وزن  میلی 61/10 ± 36/2

گرم با  009/0-72/2های نر  بدن نیز برای خرچنگ

های ماده  گرم و برای خرچنگ 86/0 ± 65/0میانگین 

گرم  58/0 ± 32/0گرم با میانگین  97/1-02/0

 (.1دست آمد )جدول  هب

 

 .به تفکیک جنسیت A. iranicaوزن بدن و عرض کارپاس خرچنگ  ، انحراف معیار و دامنه تغییراتمیانگین -1جدول 

 ماده نر جنس

 دامنه میانگین ±انحراف معیار  دامنه میانگین ±انحراف معیار  خصوصیت

 16/3-59/56 61/10 ± 36/2 17/1-04/89 9/10 ± 34/2 متر( کاراپاس )میلیعرض 

 1/0-97/02 58/0 ± 32/0 2/0-72/009 86/0 ± 65/0 )گرم(وزن بدن 

 

توزیع فراوانی طولی به تفکیک جنسیت در شکل 

ترین درصد فراوانی  نشان داده شده است. بیش 2

های نر و ماده به ترتیب عرض کاراپاس خرچنگ

درصد( و  77متر )میلی 8-13مربوط به طبقات طولی 

 درصد( بود. 57) مترمیلی 15-10
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 .به تفکیک جنسیت A. iranicaتوزیع فراوانی عرض کاراپاس گونه  -2 شکل

 

 5/1:1جنسی نر: ماده تقریباً  در مجموع نسبت

 داری با نسبت مورد انتظار طور معنی هدست آمد که ب به

س فصل متفاوت بود. تغییرات نسبت جنسی براسا 1:1

نشان  4و  3 های لو طبقات طولی به ترتیب در شک

داده شده است. در بررسی نسبت جنسی در فصول 

کلی یک افزایش در مقدار نسبت  طور ه، بمختلف

نتایج  جنسی نر به ماده از بهار به زمستان مشاهده شد.

وت در نسبت اسکوئر نشان داد که تفا آزمون کای

 دار استجنسی در دو فصل پاییز و زمستان معنی

(01/0P<).  تعداد نرها و  13/9-5/5در طبقات طولی

طور  هها با هم برابر بود و در طبقات طولی دیگر بماده

 .(>01/0P)داری نرها غالب بودند معنی

 
 

 
 در فصول مختلف. A. iranicaزن گونه  نسبت جنسی خرچنگ ویولن -3شکل 
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 در طبقات مختلف عرض کاراپاس. A. iranicaزن گونه  نسبت جنسی خرچنگ ویولن -4شکل 

 
وزن بدن  -نتایج مربوط به رابطه عرض کاراپاس

به تفکیک جنس نر و جنس  A. iranicaبرای گونه 

 آورده شده است.  5ماده در شکل 

 

 
 . A. iranica( خرچنگ ●( و ماده )□وزن بدن در جنس نر ) -رابطه عرض کاراپاس -5شکل 

 

( 98/2های نر )در خرچنگ bدر این مطالعه مقدار 

دست آمد.  ( به69/2های ماده )خرچنگتر از  بیش

های نر دارای الگوی اساس آزمون پائولی، خرچنگبر

های ماده دارای الگوی رشد ایزومتریک و خرچنگ

 رشد آلومتریک منفی بودند.

 𝑡0و 𝐶𝑊∞ ، 𝑘در این مطالعه، پارامترهای رشد 

سال  -22/0و  در سال 79/0متر،  میلی 58/22ترتیب  به

حداکثر طول عمر و مرگ و میر کل  تخمین زده شد.

دست  به 64/3سال و  6/3  نیز برای این گونه به ترتیب

 . آمد
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خرچنگ  14برداری، تعداد  در طول دوره نمونه

ترین و  آوری گردید که بیشماده حامل تخم جمع

 عدد تخم  15038آوری تقریباً  همترین میزان  کم

 تر و م میلی 37/14در نمونه با با عرض کاراپاس )

 عدد تخم )در نمونه با  2953گرم( و  8/1وزن 

گرم( با  4/0متر و وزن  میلی 79/8عرض کاراپاس 

( شمارش ± 3515) 7946 انحراف معیار( ±) میانگین

شد. اندازه عرض کاراپاس در زمان آغاز بلوغ جنسی 

متر تعیین شد. در میلی A. iranica ،7/9برای گونه 

کاراپاس و تعداد تخم همبستگی اندازه عرض  6شکل 

های خرچنگ بررسی شده آورده شده است  در نمونه

که بیانگر یک همبستگی بسیار قوی، خطی و مثبت 

 .(=01/0P< ،88/0r) بین این دو متغیر است

 

 
 . A. iranicaآوری و عرض کاراپاس در خرچنگ  رابطه بین میزان هم -6شکل 

 

 بحث

پارامترهای رشد و تولیدمثل یک موجود آبزی 

عنوان نقاط مرجع در مدیریت اکوسیستم محور و  هب
سزایی دارند. برخالف  هحفظ تنوع زیستی اهمیت ب

در  A. iranicaداری در نسبت جنسی اختالف معنی
( 2018(، سعیدی و همکاران )5/1:1مطالعه حاضر )

نسبت جنسی )ماده به نر( برای گونه مورد مطالعه را 
تعیین کردند که از لحاظ آماری  30/1:1به صورت 

دست  ه. نتایج ب(20) داری مشاهده نکردند تفاوت معنی

 Ocypodidaeهای خانواده آمده در مورد خرچنگ
این قضیه است که نسبت جنسی  بیانگرتر  بیش

های نر انحراف دارد سمت جمعیت خرچنگ به
. براساس مطالعات (29، 28، 27، 26، 7عنوان مثال  هب)

( 2013( و نجفی و همکاران )1392زاهدی و همکاران )
در  Ocypode rotundataانجام شده بر روی گونه 

و همکاران  سواحل چابهار و سیریک و مطالعه الواجو

در بندر  Austruca sindensis( بر روی گونه 2014)
. (31و  30، 14) ، جنس ماده غالب بوده استپل

رسد که تغییرات زمانی و سنی روی  نظر می به
های نر و ماده تأثیرگذار باشد. برخی از  نسبت

این عقیده هستند که نسبت جنسی با  بر گران پژوهش
توجه به نوسانات ماهیانه و فصلی تغییرپذیر است 

(. در مطالعه مختاری و همکاران 33و  32، 28)

های نر در ( به این نتیجه رسیدند که خرچنگ2008)
باشند و در طبقات تر غالب می طبقات طولی بزرگ

 1:1نسبت جنسی با نسبت  25/7تر از  طولی کم
 .(7) متفاوت نیست

 متر(  میلی 89/1ترین ) در مطالعه حاضر کوچک

 متر( اندازه خرچنگ  میلی 04/17ترین ) و بزرگ
A. iranica  مربوط به جنس نر بود. سعیدی و
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( محدوده عرض کاراپاس این گونه 2018همکاران )

متر و  میلی 5/5-19برای جنس نر و ماده را به ترتیب 
. در مطالعه (20) متر گزارش کردند میلی 16-4/3

تر از  خرچنگ نر کوچک (2018) سعیدی و همکاران
 5/12متر صید نشده بود اما در مطالعه حاضر میلی 5/5

متر میلی 5/5تر از  های نر کوچکدرصد خرچنگ
ترین اندازه  هر دو مطالعه بیش . در(20) بودند

خرچنگ مربوط به جنس نر بود. برای دو گونه گونه 

Austruca sindensis (5/14  برای  0/12برای نر و
 8/13برای نر و  Austruca lactea (8/18ماده( و 

ترین عرض کاراپاس را برای  برای ماده( نیز بیش
جنس نر گزارش کردند. نتایچ نشان می دهد که 

نسبت به  تری بزرگ تاًبجثه نس A. iranicaخرچنگ 
های  در آب موجود Austrucaدو گونه دیگر حنس 

های خانواده ایران را دارد. برخی از گونه

Ocypodidae های خیلی در عمر خود به اندازه
رسند. برای مثال گونه خرچنگ تر می بزرگ

Ocypode rotundata  65به عرض کاراپاس 
 (.31رسد )متری می میلی

 های ، خرچنگOcypodidaeهای  در اغلب خرچنگ

تمایل به رسیدن  های ماده  نر در مقایسه با خرچنگ
های ماده  ( دارند. خرچنگ34تر ) وزن و اندازه بزرگ

های نر ممکن است به علت  در مقایسه با خرچنگ

انرژی خود را برای رشد و توسعه که ذخیره  این
تری داشته  برند، رشد سوماتیک کم گنادها به کار می

تر  های نر برای رقابت بیش خرچنگ بنابراینباشند. 
تر، به اندازه  های بیش گیری با ماده جهت جفت

تر  رو اندازه بزرگ رسند. از این تری می بزرگ
تواند یک شانس جهت  های نر می خرچنگ

چنین پیروزی  تر و هم های بیش ماده گیری با جفت

 (.35ای باشد ) گونه های درون تر در نزاع بیش

(، عرض k، مقادیر ضریب رشد )2در جدول 

( 𝑇𝑚𝑎𝑥(، حداکثر طول عمر )∞𝐶𝑊کاراپاس بینهایت )
های خانواده و مرگ و میر کل برخی از خرچنگ

Ocypodidae .در این مطالعه، طول  ارائه شده است
 A. iranicaبینهایت و نرخ رشد در خرچنگ 

دست آمد.  در سال به 79/0متر و میلی 58/22ترتیب  به

در مطالعه حاضر، حداکثر طول عمر برای این 
دست آمد که از طول عمر  سال به 6/3  خرچنگ

 Ocypodidaeهای گزارش شده برای سایر خرچنگ
چنین میزان مرگ و میر  (. هم2جدول تر است ) بیش

برآورد شد که نسبت به دو گونه دیگر  64/3کل 

های ایران مرگ و در آب موجود  Austrucaجنس
 (.2تری دارد )جدول  میر نسبتًا بیش

 
 . Ocypodidaeخانواده های  برخی پارامترهای پویایی جمعیت در خرچنگ -2جدول 

 منبع
 (∞𝐶𝑊) طول بینهایت (𝑇𝑚𝑎𝑥) طول عمر (k) ضریب رشد مرگ و میر

 گونه
 ماده نر ماده نر ماده نر ماده نر

(25) 1/10 1/9 22/4 24/4 70/0 71/0 1/13 1/11 Uca cumulanta 

(25) 9/4 0/6 03/2 44/2 23/1 47/1 2/35 0/31 Uca maracoani 

(25) 4/7 5/5 08/2 15/2 40/1 44/1 5/20 0/20 Uca rapax 

(25) 7/5 6/7 71/2 97/2 01/1 10/1 6/21 6/20 Uca vocator 

(7) 2/1 1/1 40/1 33/1 0/2 9/11 7/10 Uca lactea 

(14) 05/1 95/0 33/0 36/0 - 3/17 3/16 Uca sindensis 

(20) 39/2 74/2 9/0 0/1 0/2 5/18 9/16 Austruca iranica 

 Austruca iranica 6/22 6/3 79/0 64/3 مطالعه حاضر



 1401، پاییز 3، شماره 11برداری و پرورش آبزیان، دوره  نشریه بهره

 

24 

تواند ناشی از  اختالف در پارامترهای رشد می

های مختلف یا عوامل درونی یا بیرونی بین جمعیت

(. عوامل فصلی 36های زمانی متفاوت باشد )دوره

دهند.  قرار میتأثیر  متعددی میزان رشد را تحت

های جغرافیای باال، در طول عنوان مثال، در عرض به

شود. زمستان روند رشد با یک وقفه مواجه می

هرحال در دریاهای نواحی گرمسیری که تغییرات  به

 مانندوسیع درجه حرارت وجود ندارد، عوامل دیگری 

نوسانات مواد غذایی موجود ممکن است که رشد را 

 د.تأثیر قرار دهن تحت

های نر در خرچنگ bدر این مطالعه، مقدار 

دست  ( به69/2های ماده )تر از خرچنگ ( بیش98/2)

های نر دارای رشد ایزومتریک و آمد. خرچنگ

های ماده دارای رشد آلومتریک منفی بودند. خرچنگ

متفاوت با نتایج سعیدی و همکاران  این نتیجه کامالً

؛ به طوری که (20) ( بر روی همین گونه بود2018)

( و 47/3در جنس نر و ماده را به ترتیب ) bمقدار 

( محاسبه کردند. عوامل متعددی مثل نوسانات 15/3)

( و عوامل غیرزنده 37ها )جغرافیایی در بین جمعیت

، بارندگی، اکسیژن محلول و pHشوری،  مانند( 2)

درجه حرارت ممکن است الگوهای متفاوتی از رشد 

 را ایجاد کند.

 14برداری، در این مطالعه در طی یک سال نمونه

در مطالعات  عدد خرچنگ ماده حامل تخم صید شد.

 ( در طی یکسال2006کاسکن ) -دیگر بزرا و ماتئوس

عدد خرچنگ ماده حامل تخم  4موفق به گرفتن تنها 

شرقی از سواحل شمال Uca leptodactylaگونه 

( در طی 2014کورئا و همکاران ) نینچ هم و برزیل

عدد خرچنگ ماده حامل  11یکسال موفق به گرفتن 

در سواحل  Ocypode quadrataتخم گونه 

حال،  . با این(38 و 28) شرقی برزیل شدند جنوب

(؛ فرانسوزو و 1999(؛ آلبرتو و فونتوئورا )1972هالی )

( و زاهدی و 2008(؛ گراف )2002همکاران )

برداری در ( نیز در طی یکسال نمونه2013همکاران )

کار خود موفق به گرفتن خرچنگ ماده حامل تخم 

قبول  . یک توضیح قابل(41و  40، 39، 34، 30) نشدند

های ماده حامل تخم برای جمعیت کم خرچنگ

های ماده تا تواند این حقیقت باشد که خرچنگ می

های عمیق خود ها به دریا در النهرهاسازی جنینزمان 

 شوند.   در زیر ماسه مخفی می

تعداد تخم )هماوری( خرچنگ مورد مطالعه از 

  15038متر( تا میلی 8/8)با عرض کاراپاس  2953

متر( متغیر بود. در حالی میلی 4/14)با عرض کاراپاس 

ترین میزان  ( بیش2018که سعیدی و همکاران )

عدد تخم )با عرض  11664این خرچنگ را هماوری 

. در این (20) متر( گزارش کردند میلی 2/15کاراپاس 

ها مطالعه، با افزایش عرض کاراپاس تعداد تخم

های دیگر بت در گونهافزایش یافت. این همبستگی مث

C. inversa (26 ،)U. virens (42 ،) خرچنگ مانند

A. iranica (20 و )Ocypode rotundata (29 نیز )

 گزارش شده است.

عرض جغرافیایی، ساختار زیستگاه و منابع 

آوری یک  دسترس در میزان هممختلف غذایی قابل

های چنین در اندازه (. هم43ثر است )ؤخرچنگ م

های تولیدشده توسط طولی یکسان، تعداد تخم

خرچنگ ماده ممکن است متفاوت باشد. از دالیل آن 

ریزی در طول سال یا توان به سیستم چندبار تخممی

های تولیدشده در طول دوره تفریخ کاهش تعداد تخم

حمله موجودات مزاحم،  مانندبه دالیل مختلفی 

علت سایش روی بستر و دیگر  بیماری، ریزش تخم به

(. 44عوامل طبیعی بازدارنده رشد تخم اشاره کرد )

آوری افراد  ( به این نتیجه رسید که هم1985تورمن )

گرمسیری، جایی که اندازه و تعداد  در مناطق معتدل و

ها ارتباط نزدیکی با شرایط محیطی دارد، به طور تخم

 .(45) توجهی نوسان دارد قابل
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 در این مطالعه طول بلوغ جنسی خرچنگ 

A. iranica  متر میلی 7/9براساس پهنای کاراپاس

این مقدار را  (2018) دست آمد. سعیدی و همکاران هب

این  .(20) متر برای این گونه گزارش کردندمیلی 2/10

 برای گونه  2/6های دیگر از مقدار برای گونه

Uca cumulanta (25)  برای  0/18تاUca 

maracoani (25.گزارش کردند )  مقدار آغاز بلوغ

های تر از گونه بزرگ A. iranicaجنسی خرچنگ 

Uca cumulanta (25 ،)Uca rapax (25)  و 

Uca lactea annulipes (7و کوچک )  تر از

 Uca thayeri( و 25) Uca maracoaniهای  گونه

تر بود. آغاز بلوغ جنسی و میزان  ( کوچک46)

های در عرض ocypodidsهای هماوری خرچنگ

تواند  جغرافیایی مختلف مناطق معتدله و گرمسیری می

به دلیل اختالف در شرایط محیطی بسیار متفاوت باشد 

 (.47 و 45)

 

 گیری کلی نتیجه
در پژوهش حاضر برخی پارامترهای پویایی 

در سواحل  Austruca iranicaجمعیت خرچنگ 

شمالی جزیره قشم، بندر درگهان بررسی شد. نتایج 

دست آمده  هاین مطالعه تفاوت فاحشی با نتایج ب

ثیر أدهنده ت گذشته داشت که نشان گران پژوهشتوسط 

برداری بر پارامترهای رشد و  زیستگاه و سال نمونه

 کلی نتایج ما نشان داد که  طور هتولیدمثلی است. ب

A. iranica  یک خرچنگ با رشد نسبتاً کند و دارای

هماوری و ضریب مرگ و میر نسبتاً پایین، طول بلوغ 

جنسی نسبتاً متوسط و طول عمر نسبتاً طوالنی در 

است. این   ocypodidaeهای ونهمقایسه با خیلی از گ

 نتایج برای ایجاد یک برنامه مدیریتی برای کمک به

در در طول سواحل ایران  A. iranicaحفظ جمعیت 

تر در  بیش های پژوهشبسیار مهم است. با این حال، 

مورد برآورد سن، تعامل با سایر حیوانات ماکروبنتیک و 

چرخه  شناسی الروها برای درک کامل اکولوژی و بوم

 ضروری است. A. iranicaزندگی این گونه اندمیک 
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