
 

سنجی در خرچنگ شناگر  بررسی برخی از خصوصیات ریخت

های خلیج  در آب Portunus pelagicus  (Linnaeus, 1758)آبی 

 فارس در استان هرمزگان

 ریاگتن، بی رةبت ، تیرتن تنشنته ه ف،ل  س یتییةلسح ل فیسن  ر ةترش ، گرله ش   ،  تنشک  یکترشیتس ف تنشجس :پروانه مقدم 

 احمد نوری : تنشنته هریاگتن، بی رةبت ، تیرتن ف،ل  س یتییةلسح ل فیسن  ر ةتستت یتر، گرله ش   ،  تنشک  

 تنشنته هریاگتن، بی رةبت ، تیرتن یه،ةلسح دت ة تنشک  یست،گرله ز  تر، تنش :یاحسان کامران  

 تنشنته هریاگتن، بی رةبت ، تیرتن ف،ل  س یتییةلسح ل فیسن  ر ةتستت یتر، گرله ش   ،  تنشک  :آرش اکبرزاده  

 تیرتنی ر ، نسر، یتزن رتن،  ةلسح  ریتیی،  تنشنته ثرب ت ةکترشیت  ترش  ش   ،  تنشک  :یتلین یکلوان یتاب 

 

 
شزتیل  زسا ل دهیزتف کترتدزت ،  زسا ل       Portunus pelagicusسیجی  رچیش شیتگر آبزی    ر تید یطتیعه بر ی  صسص ت  ریخت

گ رف ل ش ب رگرس سن ب د رش  نسبی تید دترتیترهت  ة  ( تن تزه 158ة  ( ل یت ه   151دهیتف چینتا ل دهیتف شکم  ر  ل  یس ت نر  

ز ثزسر یشزتت تنجزتح شز .      ر سستحل  ل ج فتر   ر بی رةبت  بت تسزت ت ه ت  1391ستیه تز فرلر ید ثت تس ی   بر ترف یک بررسی ش . نمسنه

گر ب شتربس ن لزن ب ن  ر  یسز ت نزر    آنتی ا رش  نسبی ب د لزن ب ن بت  سا کترتدت  ل ن ا لزن ب ن بت دهیتف کترتدت  به ثرث ب ب تن

بررسزی  ثر تز  یس ت نزر  تشزتی  کزه      تر کترتدتسی دهد هتف یت ه به  سر یعیی برتبر لزن ب ن یت ه بس .  رچیش 14/1ل  07/1به ی اتن 

برتبربس ن دهیتف کترتدت   ر  یس ت یت ه بس . آنتی ا شز ب رگرسز سن بز د رشز       1/1 هی ة  یعت یگ رش  نسبی ب د تید  ل دترتیتر نشتن

برتبزر( تز  یسز ت    44/1 تر چینتا بلی ثرف   هتف نر به  سر یعیی نسبی  سا ل دهیتف چینتا بت لزن کل ب ن ن ا نشتن  ت  که  رچیش

 61/1گر ب شتربس ن دهیزتف شزکم  ر  یسز ت یزت ه       آنتی ا ش ب رگرس سن ب د رش  نسبی دهیتف شکم ل لزن ب ن ن ا ب تنیت ه  ترن . 

هزتیی کزه  ر تیزر ثسی ز یثل      گ رف کر  که رش  تن تح ثستن تید گسنه نت جه هتف ب د  ل  یس ت نر ل یت ه یی برتبر( بس . بت ثس ه به ث تل 

 بت یک ینر یت تل  تست. ن ش ح تثی  ترن   ر  ل  یس ت

 

 . Portunus pelagicusسیجی،  ل ج فتر ، رش  نسبی،   رچیش شیتگر آبی، ریخت واژگان کلیدی:

                                                      

 07617660014فتکسی                       09125186031ثل دی   ی نسیسی ة یسئسا   Email: Noori@hormozgan.ac.ir 

 چکیده

28/6/1392  

14/12/1392  

 623-611ص



 1393، زیستتن 4، شمترة 67ش   ، یجله ییتبع  ب عی تیرتن،  لرة   

 

612 

 مقدمه.1
انرد کره    پوس ان ها م علق به گروهی از سخ  خرچن 

پایران قررار دارنرد. یکری از خصوصریا        در راس ة ده

پوس ان دارابودن روند رشرد م تراو  برا سرایر      سخ 

ها ی  اسرکل  خرارجی    هاي جانوران اس . آن هگرو

مشخص و سخ  دارند و رشد با روندي غیرپیوس ه و 

. طری  (Araújo and Lira, 2012)دهرد   مقطعی ر  مری 

دورة رشد و تکامل، برخی از ابعاد خاص بدن موجرود  

هاي بدن رشد کنند. در  ممکن اس  بی  از سایر بخ 

شرود   مری  ی مطرحنسب رشدن یجه خصوصی ی با عنوان 

(Hartnoll, 1974) پوسرر ان، برره دلیررل داشرر ن  . سررخ

پوس ة خارجی محک  و رشد غیرپیوس ه، در بسیاري از 

 روند.   مطالعا  مرتبط با رشد نسبی به کار می

ی نسب ی مرفوم ری  اسر  کره برا یر      نسب رشد

شود، که در ایرن معادلره ارتبراط     معادلة ریاضی بیان می

بخ  از بردن موجرود برا    بین ابعاد مخ ل  بدن یا ی  

 .  (Fumis et al., 2005)شود  کل بدن جانور بررسی می

دادن  نشران  يبه طور معمرول بررا   Huxley ةمعادل

 انیر ب Y=aXbشود و به صور   نسب  اس تاده می نیا

 (X)ة وابسرر ریغ ریرر(. م غHuxley, 1950شررود ) مرری

 ةوابسر   ریو مقدار م غ اس مرتبط با ابعاد بدن جانور 

(Y) دهرد. مقردار    موجود را نشران مری   وزنb   مقردار

را  ریر دو م غ نیا نیاس  که شباه  ب  یثاب  آلوم ر

 یگرر درصرد چراق    بیران  aدهد و مقدار ثاب   نشان می

. اس موجود  یکل  یوضعکنندة  بیانجانور اس  که 

کره اصرطالحاً معادلرة رشرد      ،شرده  انیر ب یتوان ةمعادل

معادلره در   نیترپرکاربرد ،شود می دهینام زین  یآلوم ر

  (.Araújo et al., 2012رابطه اس  ) نیا

مطالعا  مربوط به رشد نسبی اغلرب بره منظرور    

کردن و تخمین تغییررا  در شرکل و انردازة     مشخص

هرا   شک ، پاهاي شنا، ابعاد کاراپاس یا انردازة چنگرال  

طی مرحلة رشد و نمو یا تعیین تتاو  موجود در بین 

گونة مشخص صرور   دو جنسی  نر و ماده در ی  

. اطالعا  (Pinheiro and Fiscarelli, 2009)گیرد   می

در زمینة این خصوصیا ِ م مایزکنندة دو جنسی  نرر  

هاي موجرود در ویهگری    و ماده از یکدیگر و نیز ارتباط

افرررراد برررال  از اهمیررر  بسررریار بررراالیی در مطالعرررة 

هراي مخ لر     پوس ان با ارزگ اق صادي در جنبه سخ 

فیزیولرروژي و اکولرروژي برخرروردار اسرر    بیولرروژي،

(Mohapatra et al., 2010)    ایرن گونره اطالعرا  در .

هرا، نحروة    مطالعا  تکمیلی دربارة چرخة زیس ی گونره 

 ةمرحلر  از گذر و یجنس یدگیرس ةمرحلها تا  تکامل آن

اهدا  مخ ل  نظیر مدیری   با بلوغ ةمرحل به ینوجوان

از اهمی  بسیاري ها  صید، مدیری  ذخایر و پرورگ آن

  .(Miyasaka et al., 2007)برخوردار اس  

هرا و آنالیزهراي    در مطالعا  جمعی ی نیز بررسری 

کنندة قوي در کنار مطالعا   سنجی ابزار تکمیل ریخ 

 ,Cadrin)رود  ژن یکی و ارزیابی ذخایر به شرمار مری  

هراي بردن( و    . ارتباط بین طول )یا سایر بخ (2000

کند کره ب روان برا داشر ن      فراه  میوزن این امکان را 

میزان طول )یا اندازة هرر بخر  بردن( آن را بره وزن     

هاي ارزیابی ذخایر از آن اس تاده  تبدیل کرد و در مدل

منزلرة   تروان از نسرب  فروس بره     کرد. عالوه بر آن مری 

هرا   شاخصی کم ی براي ارزیابی وضعی  سالم  گونه

 تاده در محیط زیس  و از طریق فاک ور وضرعی  اسر  

 .(Araújo and Lira, 2012)کرد 

شده، هد  از این مطالعره   با توجه به مطالب بیان

کردن خصوصیا  و رشد نسبی و نیز تعیرین   مشخص

تتاو  بین دو جنسی  نرر و مرادة خرچنر  شرناگر     
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از نظررر خصوصرریا     Portunus pelagicusآبرری

شناسی همچنین، میزان رشد نسبی در این گونه  ریخ 

توانرد شرد  و    بررسی این پارام رها مری  اس . ن یجة

هراي   الگوي رشد )شد  رشد آلوم ری ( را در انردام 

مخ ل  در دو جنسی  نر و مادة این گونره خرچنر    

 مشخص کند.

 ها . مواد و روش2

 . منطقة مورد مطالعه1. 2
 هرراي خرچنرر  شررناگر آبرری  در ایررن مطالعرره نمونرره

P. pelagicus ا اسرتند  به صور  ماهانه از فروردین ت

هراي   )به اسر ثناي دو مراه مررداد و دي( از آب    1391

درجره   27خلیج فارس در نزدی  ساحل بندرعباس )

 14درجه و  56ثانیة عرض شمالی و  30دقیقه و  9و 

 مش ا تورثانیة طول شرقی( و با اس تاده از  27دقیقه و 

صید شدند. شایان ذکر اس  که تورهاي مش ا به طور 

شدند و در زمان جزر، که سرطح  ثاب  در محل نصب 

هرا از درون تورهرا    آوري نمونه آب حداقل بود، جمع

هرا   به وسیلة دس  انجام شد. بعد از صرید، خرچنر   

بندي شدند و به آزمایشرگاه   بالفاصله در کنار یخ بس ه

جررا سررایر  دانشررگاه هرمزگرران من قررل شرردند و در آن

 ها انجام شد. بررسی

 

 
 های خلیج فارس در استان هرمزگان در آب Portunus pelagicusبرداری از خرچنگ  محل نمونه .1شکل 

 

 
 چنگال )ج( یطول و پهناگیری  اندازهشکم )ب( و  یپهنا گیری کاراپاس )الف(، اندازه یطول و پهنا گیری اندازه .2شکل 

 

 سنجی ات ریختگیری خصوصی . اندازه2. 2
هرا برا توجره بره      در اب دا جنسی  هر ی  از خرچن 

ساخ ار شک  تشخیص داده شرد. وزن هرر نمونره برا     

( A&D, FX-400, Japanاس تاده از ترازوي دیجی ال )

گیري شد. ابعاد مخ ل  بردن   گرم اندازه 01/0با دق  

( با IP67, Guanglu, Chinaنیز با اس تاده از کولیس )

هراي   گیرري شرد. بخر     م رر انردازه   یمیل 01/0دق  

م رر(، طرول    مخ ل  بدن شامل پهناي کاراپاس )میلری 
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م رر(، طرول و پهنراي چنگرال برزرگ       کاراپاس )میلی

( م رر  میلری م ر( و عررض پنجمرین بنرد شرک  )     )میلی

گیررري  نحرروة انرردازه 2گیررري شررد. در شررکل  انرردازه

 هاي مخ ل  بدن نشان داده شده اس . بخ 

اط بدی  متغیرهدای مختلدف    . تعیی  ارتب3. 2

 بدن
ارتباط بین وزن کل بدن با طرول و پهنراي کاراپراس،    

وزن کل بدن با طول و پهناي چنگال بزرگ، وزن کل 

بدن با پهناي شک ، طول کاراپاس با پهناي کاراپاس و 

طول چنگرال برا پهنراي چنگرال در هرر دو جنسری        

ارزیابی شد. به منظور بررسی ارتباط بین این م غیرهرا  

 :(Huxley, 1950)از معادلة زیر اس تاده شد 
bY aX  

گرر   بیران  Xبرابر با م غیر وابس ه،  Yکه در این معادله 

شرریب منحنرری  bضررریب ثابرر  و  aم غیررر مسرر قل، 

نیررز از طریررق آنررالیز  bو  aرگرسرریون اسرر . مقرردار 

گیرري از فرمرول    رگرسیون خطی و بر اساس لگاری  

 bسبه شرد. الگروي رشرد برر اسراس مقردار       باال محا

 3برابرر برا    bارزیابی و سنجیده شد. چنانچره مقردار   

باشد، الگوي رشد از نوع ایزوم ری  خواهد بود. اگر 

باشد، الگوي رشد آلوم ری  منتی  3کم ر از  bمقدار 

باشد، رشد  3بیش ر از  bاس  و در صورتی که مقدار 

 . (ibid)بود داراي الگوي آلوم ری  مثب  خواهد 

 . تجزیه و تحلیل آماری4. 2
شده براي پارام رهراي مخ لر  بره     گیري مقادیر اندازه

خطاي اس اندارد از میانگین نشران   ±صور  میانگین 

 95داده شد. همة آنالیزهاي آماري در سرطح اطمینران   

هرا از   برودن داده  گیري شد. پراکن  نرمال درصد اندازه

رسی شد. بره منظرور   بر Shapiro-Wilkطریق آزمون 

 tبررسی تتاو  بین دو جنسی  نر و مراده از آزمرون   

هرا نرمرال نبودنرد، از     اس تاده شد. در مواقعی کره داده 

براي مقایسة دو جنسی  نرر   Mann-Whitneyآزمون 

 .(McDonald, 2009)و ماده اس تاده شد 

 . نتایج3
ن ایج بررسی و آنالیز م غیرهاي حاصل از  1در جدول 

عرردد  309هرراي مخ لرر  برردن  گیررري بخرر  انرردازه

خرچنر    151خرچن  مراده و   158خرچن  شامل 

 نر نشان داده شده اس .

 . رشد نسبی کاراپاس1. 3
شرود، در   نیز نشان داده می 1همان طور که در جدول 

هاي مورد بررسی، وزن کل بدن در برین دو   بین نمونه

داري برا هر  نردارد     جنسی  نر و ماده تتراو  معنری  

(05/0 < P و به طور کل وزن خرچن )    هراي مرورد

گرررم بررود. ایررن رونررد در   87/133 ± 34/3مطالعرره 

( و P > 05/0بررسی طول کاراپاس نیز صرادس برود )  

هاي نرر و مرادة مرورد مطالعره از نظرر ایرن        خرچن 

سنجی نیرز برا یکردیگر برابرر بودنرد       شاخص زیس 

(، امررا بررسرری رشررد نسرربی طررول   65/54 ± 44/0)

ال ( در بین دو جنسی  نر و ماده  3شکل کاراپاس )

نشان داد که رشرد ایرن پرارام ر در برین دو جنسری       

( و t = -345/3؛ P< 05/0داري داشر  )  تتاو  معنی

در جنسی  نر این نسب  با مقردار شریب رگرسریونی    

ترر از جنسری  مراده برا      داري بی  به طور معنی 13/3

 بود. 91/2مقدار 
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داری بین دو جنسیت در سطح  . بررسی اختالف معنیPortunus pelagicusشده در خرچنگ شناگر آبی  گیری ه. متغیرهای انداز1جدول 

 عدد خرچنگ نر بررسی شده است. 151عدد خرچنگ ماده و  158% انجام شده است. در کل تعداد 95اطمینان 

 
 

سرنجی پهنراي    هاي حاصل از زیس  بررسی داده

هاي مراده برا میرانگین     اراپاس نشان داد که خرچن ک

م رررر برررا  میلررری 85/121 ± 32/1پهنررراي کاراپررراس 

م رر( تتراو     میلی 69/118 ± 23/1هاي نر ) خرچن 

( و به طور کل میانگین این P < 05/0دار دارند ) معنی

 ± 91/0شرراخص نیررز در هررر دو جنسرری  برابررر بررا 

هنراي  برود. بررسری رشرد نسربی پ     م رر  میلی 30/120

داري  ب( نشان داد که تتاو  معنی 3کاراپاس )شکل 

هاي نر  از نظر نسب  رشد این پارام ر در بین خرچن 

( برره t = -718/4؛ P < 05/0و مرراده وجررود داشرر  )

هاي ماده شریب رگرسریون برا     نحوي که در خرچن 

دار بری  از ایرن مقردار در     به طور معنری  45/3مقدار 

نرالیز شریب رگرسریون    ( بود. آ03/3هاي نر ) خرچن 

رشد نسبی برین دو فراک ور طرول و پهنراي کاراپراس      

دار در برین دو   گرر نبرود تتراو  معنری     ( بیان4)شکل 

 (.t = -714/1؛ P > 05/0جنسی  نر و ماده بود )

 ها . رشد نسبی چنگال2. 3
هاي مربوط به چنگال برزرگ نشران داد    بررسی اندازه

ري بررین دا کرره از نظررر پهنرراي چنگررال تترراو  معنرری

( در P > 05/0هاي مورد مطالعه وجود نداش  ) نمونه

هراي نرر برا     حالی که، از نظر طول چنگرال خرچنر   

م ر بره   میلی 23/86 ± 52/1دارابودن چنگالی به طول 

هراي مراده داراي    دار در مقایسه با خرچن  طور معنی

 (. P < 05/0چنگالی بلندتر بودند )

اد کره از  بررسی رشد نسبی چنگال بزرگ نشان د

ب( تتراو    5نظر رشد نسبی پهناي چنگرال )شرکل   

داري در بین دو جنسی  نر و ماده وجود نردارد   معنی

(05/0 < P 464/0؛- = t   در حالی که از نظرر رشرد )

الر ( تتراو  برین دو     5نسبی طول چنگرال )شرکل   

هراي نرر ضرریب     دار بود و در خرچن  جنسی  معنی

 71/2ه هرراي مرراد و در خرچنرر  01/2رشررد نسرربی 

 (.t = 624/7؛ P < 05/0گیري شد ) اندازه



 1393، زیستتن 4، شمترة 67ش   ، یجله ییتبع  ب عی تیرتن،  لرة   

 

616 

آنالیز شیب رگرسیون بین طول و پهنراي چنگرال   

دهد که این مقردار   ( در دو جنسی  نشان می6 شکل)

دار برا شریب    ( به طرور معنری  68/0در جنسی  ماده )

( 95/0رگرسیون بین این دو پارام ر در جنسری  نرر )  

 (.t = -953/4؛ P < 05/0م تاو  اس  )

 . رشد نسبی پهنای شک 3. 3
هاي مربوط به پهناي شک  نشان داد کره در   آنالیز داده

دار  جنسی  ماده پهناي پنجمین بند شک  به طور معنی

(. ایرن مقردار در   P < 05/0بیش ر از جنسی  نر بود )

 ± 33/0هاي نر مورد مطالعه بره طرور م وسرط     نمونه

اي مراده  هر  م ر بود در حالی که، در نمونه میلی 43/28

 ثب  شد. م ر میلی 35/38 ± 63/0این مقدار 

 
 ( و وزن کل بدن )گرم( متر یلیکاراپاس )م ی( و وزن کل بدن )گرم( )الف( و پهنامتر یلیطول کاراپاس )م ینب یونرگرس ةرابط .3شکل 

 دار دارد  تفاوت معنی «الف»عدد( در حالت  154دد( و ماده )ع 149نر ) ینب یونرگرس یب. شPortunus pelagicus)ب( در خرچنگ 

(05/0 < Pش .)تفاوت معنی «ب»عدد( در حالت  153عدد( و ماده ) 148نر ) بین یونرگرس یب ( 05/0دار دارد < Pمتغ .)یر Y گر وزن  بیان

 .استچنگال )ب(  یگر طول چنگال )الف( و پهنا بیان X یرکل بدن و متغ

 
نر  ینب یونرگرس یب. شPortunus pelagicus( در خرچنگ متر یلی( و طول کاراپاس )ممتر یلیکاراپاس )م یپهنا ینب یونرگرس ةرابط .4شکل 

 .استس کاراپا یگر پهنا بیان X یرگر طول کاراپاس و متغ بیان Y یر(. متغP < 05/0دار ندارد ) عدد( تفاوت معنی 154عدد( و ماده ) 150)
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متر( و وزن کل بدن )گرم( در  متر( و وزن کل بدن )گرم( )الف( و پهنای چنگال )میلی . رابطة رگرسیون بین طول چنگال )میلی5شکل 

 دار دارد  تفاوت معنی« الف»عدد( در حالت  156عدد( و ماده ) 146)ب(. شیب رگرسیون بین نر ) Portunus pelagicusخرچنگ 

(05/0 P<( شیب رگرسیون بین نر .)در حالت  155عدد( و ماده ) 144 )تفاوت معنی« ب»عدد ( 05/0دار ندارد P> متغیر .)Y گر وزن  بیان

 گر طول چنگال )الف( و پهنای چنگال )ب( است. بیان Xکل بدن و متغیر 

 

 
نر  ینب یونرگرس یب. شPortunus pelagicus( در خرچنگ متر یلی( و طول چنگال )ممتر یلیچنگال )م یپهنا ینب یونرگرس ةرابط .6شکل 

 .استچنگال  یگر پهنا بیان X یرگر طول چنگال و متغ بیان Y یر(. متغ>P 05/0دار ندارد ) عدد( تفاوت معنی 155عدد( و ماده ) 148)
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نر  ینب یونرگرس یب. شPortunus pelagicus( و وزن کل بدن )گرم( در خرچنگ متر یلیشکم )م یپهنا ینب یونسرگر ةرابط .7شکل 

 .استشکم  یگر پهنا بیان X یرگر وزن کل بدن و متغ بیان Y یر(. متغ>P 05/0دار دارد ) عدد( تفاوت معنی 158عدد( و ماده ) 148)

 

هنراي  همچنین آنالیز شیب رگرسیون بین پارام ر پ

گرر ایرن مرورد     ( بیران 7شک  با وزن کل بدن )شرکل  

شرده در جنسری     اس  که نسب  رشد نسبی محاسبه

دار برا   ( به طور معنی82/2( با جنسی  نر )73/1ماده )

 (.t = -684/7؛ P < 05/0ه  م تاو  اس  )

شرده برراي ارتباطرا      هراي محاسربه   همة معادلره 

ادنرد، بره   سنجی ارتباط بسیار باالیی را نشران د  زیس 

% کررل مرروارد، ضررریب  70نحرروي کرره در برری  از 

گرر   برود کره بیران    8/0همبس گی رگرسریون بری  از   

ارتباط بسیار باالي م غیرهاي مورد بررسی با یکردیگر  

 اس .

 گیری . بحث و نتیجه4
در این مطالعه مقایسة روابط طول و پهناي کاراپراس،  

هاي  ها و شک  با وزن کل بدن در بین جنسی  چنگال

تتراو    P. pelagicusر و مادة خرچن  شناگر آبری  ن

داري را نشرران داد. بررسرری ارتبرراط بررین طررول  معنرری

کاراپاس همچنین، پهناي کاراپاس با وزن بردن نشران   

هاي نر  دهد که در ابعاد کاراپاس همسان، خرچن  می

دارنرد.    هاي مراده  وزن بیش ري در مقایسه با خرچن 

  مشابه نیز تيییدکننردة  ها و مطالعا ن ایج دیگر بررسی

دهرد کره در خرچنر  نرر      این مورد اس  و نشان می

هاي دیگرر نیرز، وزن بردن بره مراترب بیشر ر از        گونه

 ,Pinheiro and Fiscarelli)جنسرری  مرراده اسرر  

2009; Thirunavukkarasu and Shanmugam, 

2011; Araújo and Lira, 2012). 

بین دو  پوس ان، تتاو  اندازة در بسیاري از سخ 

شود که این تتاو  ناشری   جنسی  نر و ماده دیده می

هاي زیس ی گونه و خصوصیا  ویرهة آن   از اس راتهي

اي برا هرد  ایجراد     گروه اس  و به نوعی سرازگاري 

شرود   تغییرا  بره سرود موجرود در نظرر گرف ره مری      

(Hartnoll, 1974) هرراي واقعرری آبررزي  . در خرچنرر
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تر اس  که این  بزرگ معموالً اندازة جنسی  نر از ماده

اي م داول و رایج در برین   ویهگی و خصوصی  پدیده

 Pinheiro)رود  ها به شمار مری  این گروه از خرچن 

and Fiscarelli, 2009)تربودن اندازة جنسری    . بزرگ

نر به منظور محافظ  از جنسی  ماده در مرحلة پرس  

گیرري و نیرز بعرد از     انردازي و طری جتر     از پوس 

رود. در  زی ی بسیار مهر  بره شرمار مری    گیري م جت 

انجرام   P. pelagicusمطالعة دیگري که دربارة گونرة  

هراي   تربودن وزن خرچنر   گر بزرگ گرف  ن ایج بیان

اي دربررارة  . در مطالعرره(Josileen, 2011)نررر بررود  

نیز نشان داده  Arenaeus cribrariusخرچن  شناگر 

سری   شد که رشد جنسی  نر به مراتب بیشر ر از جن 

. در (Pinheiro and Hattori, 2006)مرراده اسرر   

مطالعة حاضر بررسی ارتبراط برین طرول کاراپراس و     

دهد که جنسی  نر خرچن  شناگر  وزن بدن نشان می

درصد داراي  7دار و به میزان حدود  آبی به طور معنی

وزن بیش ري در مقایسه برا جنسری  مراده اسر ، در     

س و وزن بردن،  حالی که ارتبراط برین پهنراي کاراپرا    

هاي  درصدي وزن بدن در نمونه 14گر بیش ربودن  بیان

هاي ماده اس . با توجره بره رف رار     نر نسب  به نمونه

تربودن اندازة جنسری  نرر    تولیدمثلی این گونه، بزرگ

تواند مزی ی براي اطمینان از موفقی  تولیدمثل بره   می

زي  خشکی هاي نیمه شمار رود. در مقابل، در خرچن 

ار موجود به نحوي اسر  کره در مرحلرة برین دو     رف 

کنرد و جنسری  نرر     گیرري مری   انردازي جتر    پوس 

گیرري انجرام    محافظ ی از جنسی  ماده بعد از جتر  

تربرودن   هرا برزرگ   دهد. در این گروه از خرچن  نمی

اندازة جنسی  نرر اهمیر  کم رري دارد و تتراوتی از     

 کره  نظر اندازة برین دو جنسری  دیرده نشرده یرا ایرن      

تر اس . ن رایج مطالعرا  دربرارة     جنسی  ماده بزرگ

( و نیز خرچنر   Ucides cordatusخرچن  مانگرو )

گر نبود تتاو   بیان Dilocarcinus pageiآب شیرین 

هاي نر و ماده با یکردیگر   دار بین اندازة خرچن  معنی

 Pinheiro and Taddei, 2005; Pinheiro et)اسر   

al., 2005)یج مطالعة دیگري دربرارة  . در حالی که ن ا

تربرودن انردازة    گر برزرگ  بیان U. cordatusخرچن  

 ,.Dalabona et al)جنسی  ماده نسب  به نرر اسر    

2005). 

داري  از نظر اندازة چنگال بزرگ نیز تتاو  معنری 

بین دو جنسی  نر و ماده مشاهده شد. در خرچن  نر 

درصرد   35طول چنگال در مقایسه با وزن بدن حدود 

درصررد  59در مقایسره برا پهنرراي کاراپراس حردود     و 

بلندتر از طول این بخ  در جنسی  مراده برود. ایرن    

 Charybdis affinisهرا دربرارة    مورد با ن ایج بررسری 

(Chu, 1999) ،Carcinus maenas (Mitchell et al., 

2003) ،Ucides cordatus (Dalabona et al., 

 Sesarma rectum (Ribeiro et al., 2013)و  (2005

نیز هماهنگی دارد. به طور کرل در جنسری  نررِ اکثرر     

تر و  ها، نسب  به جنسی  ماده، چنگال بزرگ خرچن 

هاي  بلندتر اس ، چراکه این بخ  از بدن در درگیري

اي برراي دفراع از قلمررو     گونه  اي و نیز درون گونه بین

زنرردگی و حتابرر  از آن و نیررز در شررکار طعمرره از 

رخرروردار اسرر . مزیرر  دیگررر   اهمیرر  حیرراتی ب 

هاي بزرگ در جنسری  نرر در امرر تولیردمثل      چنگال

هاي برزرگ در رقابر  برا سرایر      اس . داش ن چنگال

هاي نر براي تصاحب جنسری  مراده و نیرز،     خرچن 

داش ن جنسی  ماده طی  بعد از ان خاب جت ، در نگه

گیري بسیار بااهمی  اس  و نقشی حیاتی  عمل جت 

. رشد نسربی چنگرال برزرگ در    (Shine, 1989)دارد 

ایزوم ریرر   P. pelagicusجنسرری  مررادة خرچنرر  
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( بود و در جنسی  نر این رشد نسبی بره طرور   02/1)

دار م ترراو  از جنسرری  مرراده و برره صررور    معنرری

هرا   ( ارزیابی شد. در خرچنر  62/1آلوم ری  مثب  )

این مورد نشان داده شده اس  که افرزای  انردازه در   

و شد  رشد آلوم ری  در این بخر   چنگال بزرگ 

دهرد   انردازي بلروغ جنسری ر  مری     همراه برا پوسر   

(Hartnoll, 1974)  مطالعرررا  دربرررارة .Ucides 

cordatus (Pinheiro and Hattori, 2006) ،P. 

pelagicus (Josileen, 2011) ،Uca thayeri 

(Araújo et al., 2012)  وMenippe nodifrons 

(Bertini et al., 2007)   همگررری تيییدکننررردة

 تربودن چنگال در جنسی  نر اس . بزرگ

ارتباط بین طول و پهناي کاراپراس رونرد م مرایز    

وابس ه به جنسی  مشخصی همچون سایر پارام رهاي 

دهد، هر چند این ارتباط از  مورد بررسی را نشان نمی

داري را بین دو جنسی  بیران   نظر آماري تتاو  معنی

هراي نرر بره طرور      ه، خرچنر  کند. در این مطالعر  می

هراي   درصد در مقایسه برا خرچنر    5م وسط حدود 

ماده طول کاراپاس بیشر ري داشر ند. رشرد نسربی در     

( و در 03/1هررراي مررراده ایزوم ریررر  )  خرچنررر 

( بره دسر    08/1هاي نر آلوم ریر  مثبر  )   خرچن 

رونرد   Uca rapaxاي دربارة خرچن   آمد. در مطالعه

ها تنها با ن ایج مطالعة حاضرر   آمده دربارة ماده دس   به

هرا   هماهنگی دارد. در این مطالعه رشد نسبی در مراده 

به صور  ایزوم ری  بیان شد، هر چنرد در جنسری    

نر این روند به صور  آلوم ری  منتی ارزیرابی شرد   

(Costa and Soares-Gomes, 2008) همچنررین در .

 Uca thayeriمطالعرة دیگرري کره دربرارة خرچنر       

د، رشرد نسربی آلوم ریر  منتری در هرر دو      انجام ش

تروان در   جنسی  به دس  آمد. دلیل این تتاو  را می

وجو کررد.   محیط زندگی م تاو  این دو گروه جس 

زي در حرالی کره    خشرکی  نیمه .Uca spهاي  خرچن 

برودن   آبرزي اسر  و برزرگ    P. pelagicusخرچن  

اندازة جنسی  نر در این گروه مزی ی مهر  بره شرمار    

رود. به همین دلیل رشد نسبی در جنسی  نر ایرن   می

گونه آلوم ری  مثب  اسر . مطالعرا  دربرارة گونرة     

هرررراي  ، و گونررررهCallinectes ornatusآبررررزي 

 Ucidesو  Hexapanopeus schmittiزي  خشکی نیمه

cordatus  تيییدکننررده ایررن موردنررد(Haefner and 

Paul, 1990; Dalabona et al., 2005; Fumis et al., 

2005) . 

ترین ویهگی م مایزکننده بین  بارزترین و مشخص

دو جنسی  نر و ماده پهناي شرک  در جنسری  مراده    

اس  که در تولیدمثل نق  مهمی را بر عهده دارد. در 

( بخ  شکمی در Brachyuranهاي واقعی ) خرچن 

شردن   جنسی  ماده نقر  مهمری در حتابر  و هرچ    

کنرد. تغییرر    ایتا مری شده به پاهاي شنا  هاي م صل تخ 

شد  رشد این بخ  از بدن در شروع بلروغ جنسری   

. تغییررا  وابسر ه بره    (Hartnoll, 1974)کند  بروز می

شرود بره طرور     جنسی  که در بخ  شکمی دیده می

عمده وابس ه به تتاو  در عملکرد پاهاي شرنا در دو  

جنسی  نر و ماده اس . در جنسی  ماده افزای  قابل 

شرود کره    ة شک  و پهناي آن دیده میتوجهی در انداز

دلیررل آن عملکرررد و نقرر  پاهرراي شررنا برره منظررور   

داش ن تودة تخر  و ایجراد فضراي مناسربی برراي       نگه

 هاي در حال تکامل اس . حتاب  از تخ 

در این مطالعه نیز شد  رشد شرک  در جنسری    

ماده بسیار بیش ر از جنسی  نر به دس  آمد کره ایرن   

صد در ماده نسب  به نر بیشر ر  در 59مقدار در حدود 

بود. بر خال  روند رشد شک  در جنسی  نر کره بره   
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( به دس  آمد، در جنسی  04/1صور  ایزوم ری  )

( 47/1ماده این روند به طور واضح آلوم ری  مثبر  ) 

بود که تيییدکنندة بیشر ربودن شرد  رشرد شرک  در     

جنسی  ماده نسب  بره جنسری  نرر و اهمیر  ایرن      

 .Pدر رونرد تولیردمثل در خرچنر     بخر  از بردن   

pelagicus    هراي   اس . ن ایج مطالعرا  دربرارة گونره

 Hexapanopeusهرا از جملره    مخ لتری از خرچنر   

schmitti ،Ucides cordatus ،Uca thayeri  و

Callinectes ornatus  مؤیررد ن ررایج مطالعررة حاضررر

دار  ها به طرور معنری   اس . در همة این مطالعا  ماده

بیشر ري در مقایسره برا نرهرا داشر ند       پهناي شرکمی 

(Dalabona et al., 2005; Fumis et al., 2005; 

Pinheiro and Hattori, 2006; Araújo et al., 

دهد کره بردون توجره بره      . این ن ایج نشان می(2012

هرا، اعر  از کرامالً آبرزي یرا       محیط زندگی خرچنر  

 ها بیش ر اس . زي، پهناي شک  در ماده خشکی نیمه

دهند که در خرچن  شناگر  کل ن ایج نشان می در

دار  ، جنسری  نرر بره طرور معنری     P. pelagicusآبی، 

نسب  به ماده داراي وزن بیشر ر، کاراپاسری برا طرول     

بیش ر و چنگالی بلندتر اس ، هر چند این تتراو  در  

درصرد اسر .    5مورد طرول کاراپراس فقرط حردود     

 دار داراي هرراي مرراده نیررز برره طررور معنرری  خرچنرر 

ترند.  تر از جنسی  نر و نیز شکمی پهن کاراپاسی پهن

ها همگی به منظور ایجاد سازگاري  اح ماالً این تتاو 

براي موجود در تولیدمثلی مرؤثرتر و کارامردتر برروز    

 کند. می
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