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  چكيده
در منطقه بين   Uca sindensisهدف از اين مطالعه بررسي الگوي توليدمثلي و الگوي بازسازي ذخيره در خرچنگ

دقيقه  45درجه و  26هاي شمالي  برداري در عرض ي نمونه بود مختصات منطقهجزر و مدي بندر پل در بندر عباس 
 km2 4/26 درجه و مساحت جغرافيايي منطقه 56 دقيقه تا20درجه و  55 دقيقه و طول شرقي 10درجه و  27تا 

صورت ماهانه و از منطقه بين جزر و مدي بندر پل در هنگام  به 1389تا شهريور  1388برداري از مهر ماه  نمونه. است
صورت  رت بهكوادرا هر شد، و ستفادها متر 5/0X5/0 كوادرات 10برداري از  جهت نمونه. دشجزر كامل انجام 

بيومتري . آوري شده و به آزمايشگاه منتقل شدند ها جمع نمونه .متر حفر گرديد سانتي 30عمق تا  نيمرخ عمودي
انجام ) Litulo, 2004( از روشبا استفاده ها  شمارش تخم ومتر  ميلي05/0ها با استفاده از كوليس با دقت  ونهنم
انجام  FISAT IIنرم افزار  توسطتوزيع فراواني خرچنگ  وذخيره  ركروتمنتمربوط به هاي  و منحنيآناليزها . شد
و از فروردين شروع تا شهريور ادامه ه فصلي بوددر اين گونه از خرچنگ، نتايج نشان داد كه الگوي توليدمثلي  .شد
تر بوده و  هاي ديگر فراوان نسبت به ساير كالسه 5/11تا  mm5/4 طولي هاي  كالسه دار در هاي تخم ماده. رددا

و مستقيم خطي  اي رابطه ،ها عرض كاراپاس با تعداد تخم. بود 56/7 ± 24/2حدود متوسط اندازه عرض كاراپاس 
 هاي ماده كه حدود در خرچنگ. بودها همراه  كه افزايش عرض كاراپاس با افزايش تعداد تخم طوري به نشان دادند،

عرض همبستگي . ندبود CW 5/11داراي  تخم 11300 ماده باهاي  و خرچنگ 5/4 حدود CW ،تخم داشتند 2340
اوجي كامال منظم در ركروتمنت مشاهده شد كه از مهر ماه شروع و . صورت خطي بود بهكاراپاس با عرض شكمي 

ميزان  ،گرمسيري بندر پل در منطقه نيمهسرانجام اين مطالعه نشان داد كه . بيشترين مقدار آن بين خرداد و تيرماه بود
تعداد ذخيره و رشد ، توليد مثلكه تاثير زيادي بر  شوند محسوب ميكليدي  عاملدو  ي محيطمواد آلي خاك و دما

 .زن دارند خرچنگ ويولن

  ، بندرعباسذخيره، بندر پل ركروتمنت، توليد مثل، )Uca sindensis( زن خرچنگ ويولن :كلمات كليدي
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 مقدمه. 1

گونه، همگي  97با تعداد بيش از  زن هاي ويولن خرچنگ
، اين ندهست Ocypodidaeو از خانواده Uca متعلق به جنس 

. (Crane, 1975) اند موجودات كامال در جهان شناخته شده
محسوب هاي حقيقي  زن جزء خرچنگ هاي ويولن خرچنگ

اي  گيرهبزرگ و  1اي گيرهزن نر داراي  خرچنگ ويولن. شوند مي
كوچك و  ي گيرهماده داراي دو  جنس در حالي كه. استكوچك 

  . (Crane, 1975) است و مساوياندازه  هم
Uca sindensis زن است كه هاي ويولن اي از خرچنگ گونه 

جمهوري اسالمي تاكنون در سواحل خليج فارس و درياي عمان 
هاي  خرچنگ). Rosenberg, 2001(شده است مشاهده ايران 
منطقه گرمسيري،  3بندي اقليمي اكمن در  زن بر اساس طبقه ويولن
 ي پراكنش و دوره .شوند يافت ميگرم  ي معتدله وگرمسيري  نيمه

شدت توسط دما كنترل  به گرم ي ها در نواحي معتدله فعاليت آن
 .دهد ميترين فصول رخ  گرم در آنها مثل شود و توليد مي

خود  هاي گلي هاي سرد سال در داخل تونل كه در ماه درحالي
هاي  خرچنگ ).Wolfrath, 1993( مانند حالت غيرفعال باقي مي به

هاي جزر و  پراكنش وسيعي در طول پهنه Ocypodidaeخانواده 
هاي  زيستگاه و شتههند و آرام دا هاي در اقيانوس خصوص همدي ب

حركات و ). Wolfrath, 1993( كنند را اشغال ميمختلفي 
ها در  هاي متقابل بين نرها و ماده واكنش از جمله ي آنهارفتارها

حركات چرخشي چنگال بزرگ و حركت مانند  ،مثل فصل توليد
 .گيرد در جنس نر براي جلب توجه صورت ميبدن  دادن پاها و

در سراسر دنيا هاي مختلف  اين رقص و حركات نمايشي در گونه
شكمي خرچنگ ماده  ي هايي كه در ناحيه مقدار تخم. داردوجود 

 دارد يمستقيم ي خرچنگ رابطه ي گيرد،  با اندازه قرار مي
)Crane, 1975.( هاي مختلف توان گفت كه فعاليت طوركلي مي به 

سامانه  بومچرخش مواد و انتقال انرژي را در  ها، اين خرچنگ
تحقيقات مختاري و  ).Crane, 1975(كند  ميتشديد  )اكوسيستم(

ي  جمعيت گونه) اكولوژي(شناسي  بر روي بوم) 1385(همكاران 
در منطقه بندر سيريك نشان  Uca annulipesزن  خرچنگ ويولن

همراه رشد و  داد كه اين گونه داراي نرخ توليد مثل پايين به
. هاي گرمسيري است ي فصلي نسبت به گونه ركروتمنت ذخيره
زن  ولنـي خرچنگ وي ونهـمعيت گاسي جـشن همچنين زيست

——— 
1 Cheliped 

Uca annulipes هاي مانگرو مناطق گرمسيري شرق  در جنگل
ي  ها داراي چرخه افريقا نشان داده است كه اين گونه از خرچنگ

  . توليد مثل و فعاليت توليد مثل سريع و باالي فصلي هستند
ي صيدشده، تعداد  نمونه 981از  (Litulo, 2004)در مطالعات 

هاي  خرچنگ. متعلق به جنس ماده، حاوي تخم بودند 253
زن، جانوران بسيار اجتماعي بوده و مخزن رفتارهايي از  ويولن

هاي بصري و ارتعاشي جهت برقراري ارتباط و  قبيل عالمت
خصوص در فصل توليد مثل دارند  پذيري باالي به ازشـس
)Crane, 1975 .(وم دريايي و شيالت، ركروتمنت ذخيره در عل
اي معرفي شده است كه در آن آبزي به جمعيت  عنوان پديده به

اين دوره بخشي از ). Ricker, 1975(پيوندد  مادري خود مي
ي توليد مثلي است و عواملي همچون مرگ و مير، تغذيه،  دوره

مهاجرت به درون يا بيرون از جمعيت بر ركروتمنت تاثيرگذار 
ي مذكور مهاجرتي  اگرچه از آنجايي كه در مورد گونه. د بودخواه

اصوالً بعد از اينكه .  دانيم تاثير مي رخ نداده است، اين عامل را بي
هاي كوچك وارد جمعيت  توليد مثل انجام شد، خرچنگ

برداري ساالنه، زماني كه فراواني  بنابراين طي نمونه. شوند مي
ي  عنوان دوره اشد، همان زمان بههاي كوچك بيشتر ب ي گونه اندازه

شود؛ يعني زماني كه جمعيت به  ركروتمنت در نظرگرفته مي
مطالعات ). 1385مختاري، (ي جمعيت مادري خود برسد  اندازه

رچنگ ـره خـذخي 2روتمنتـوليد مثلي و ركـي ت هـكمي در زمين
U. sindensis هدف از اين مطالعه، بررسي . انجام شده است

رچنگ ـروتمنت ذخيره در خـگوي ركـدمثلي و الوي توليـالگ
Uca sindensis ي بين جزر و مدي بندر پل در  در منطقه

دقيقه  10درجه و  27دقيقه تا  45درجه و  26هاي شمالي  عرض
درجه در شهرستان  56 دقيقه تا 20درجه و  55 و طول شرقي

 .بندرعباس بوده است

 ها مواد و روش. 2

بر روي  1389تا شهريور  1388 اين مطالعه از مهر ماه 
بين  ي در منطقه Uca sindensisزن  جمعيت خرچنگ ويولون

يت جغرافيايي در عموق پل بندرعباس واقع در جزر و مدي  بندر
دقيقه  10درجه و  27دقيقه تا  45درجه و  26هاي شمالي  عرض

شكل ( درجه انجام شد 56 دقيقه تا 20درجه و  55 و طول شرقي
——— 
2 Recruitment 
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مناطق بين جزر و مدي  درصورت ماهانه و  هرداري بب نمونه. )1
  .صورت گرفت

  
 ي جغرافيايي بندر پل در استان هرمزگان نقشه ـ1شكل 

از  متر 5/0X5/0با ابعاد كوادرات  10برداري از   در هر نمونه
و تقريبا استفاده شد  ماه 12طور تصادفي در طي  يك محل و به

برداري  نمونه. برداري شد متر مربع از منطقه مورد نظر نمونه 100
ها در نيمرخي عمودي صورت  با استفاده از بيل و حفر كودارات

 ،متر سانتي 30ها تا عمق  پس از حفر كوادرات. گرفت
آوري و به  هاي موجود در آنها جهت بررسي جمع خرچنگ

ها پس از شستشو جهت  هنمون نجادر آ. آزمايشگاه منتقل شدند
با ترازوي  و، هپاكسازي از گل و رسوب، تعيين جنسيت شد

ي ها عرض كاراپاسسپس گرم وزن شدند،  01/0ديجيتال با دقت 
(CW)1  براي اين منظور از.  قرار گرفتبيومتري آنها مورد 

عالوه،  به). 2شكل ( شد ستفادهمتر ا ميلي 05/0كوليس با دقت 
ها با  ها جدا و شمارش تخم شمارش تخمهاي ماده جهت  جنس

به اين منظور، ابتدا ( دشانجام  2004) Litulo(استفاده از روش 
ديش حاوي آب  ي شكمي جدا شده و در پتري ها از ناحيه تخم

ي مدرج  ديش به استوانه شد و سپس محتوي پتري دريا ريخته مي
بود  ميلي ليتر آب دريا و كمي محلول آب ژاول پر شده 50كه با 

 1بار زيرنمونه   5سپس بعد از كمي هم زدن، . شد مي انتقال داده 
هاي هر زيرنمونه  گرديد و تعداد تخم ليتري برداشت مي ميلي

شدند و  ها به استوانه برگشت داده مي شد و آنگاه تخم شمارش مي
ها  در انتها نيز ميانگين تخم. شد ي بعدي برداشت مي زيرنمونه

 ركروتمنتانجام آناليزهاي مربوط به  جهت). شد محاسبه مي
زن  زن، توزيع فراواني خرچنگ ويولن خرچنگ ويولن ي ذخيره

با بندي و  متر دسته طبقاتي يك ميلي ي طور ماهانه با فاصله به
——— 
1 Carapace Width (CW) 

هاي  منحني Windowsدر محيط  FISAT IIافزار  نرم استفاده از
ه ترسيم شد و ماهي كها  دادهتجزيه و تحليل جهت مورد نياز 

زن مشاهده شد، را به  ي كوچك از خرچنگ ويولن بيشترين اندازه
 .عنوان ماه ركروتمنت در نظر گرفته شد

  
 )Crane, 1975(گيري عرض و طول كاراپاس  اندازه ـ2شكل 

  نتايج. 3

 ي آوري شده در طول دوره زن جمع هاي ويولن تعداد خرچنگ
نمونه  367نمونه نر و  344حدود  و شاملنمونه  711مطالعاتي 

عدد آنها  31و تخمهاي ماده فاقد  عدد از نمونه 336 بود كه ماده
 هاي حاوي و ماده% 32/47 تخمفاقد هاي  ماده. تخم بودند حاوي
از ذخيره را به خود % 3/48و نرها هم ها  از نمونه% 3/4تخم 

  .ه بودنداختصاص داد

  ريزي و باروري تخم .1ـ3

فروردين  ي توليد مثل از ي حاوي تخم طي دوره نمونه 31تعداد 
 تخم درحاوي ي  مادههاي  نمونه .آوري شد جمع 1389تا شهريور 

ند و متوسط هست بسيار فراوان 5/11تا  mm5/4  طولي هاي كالسه
 ي رابطه. بود mm 24/2 ± 56/7 حدود )CW(عرض كاراپاس اندازه 

هاي  در نمونهها  بين عرض كاراپاس با تعداد تخم يخطي و مستقيم
افزايش  طوري كه دست آمد، به ماده با همبستگي مثبت و قوي به

 )R2=76/0( بودها همراه  عرض كاراپاس با افزايش تعداد تخم
داراي  ،2340با تعداد تخم تقريبي هاي ماده  خرچنگ). 2نمودار (

عرض  دارايتخم  11300 باو  mm5/4  عرض كاراپاس
در ها  همچنين ارزيابي ميانگين تعداد تخم. ندبود mm  5/11كاراپاس
نشان داد كه بيشترين تعداد تخم در هاي مختلف  ها در زمان خرچنگ
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  .)3نمودار (شود  مشاهده مي ماه تير و كمترين آن در ماه شهريور
بين عرض  مثبت متوسطي را همبستگي ،1شماره  نمودار

يك رابطه طوري كه  ، بهدهد ان ميكاراپاس با عرض شكمي نش
اين الگوي توليد مثل . دست آمده است به R2=56/0خطي با 
ريزي از  زمان تخم ه وبندر پل فصلي بود ي در منطقهها  خرچنگ

  .داردادامه ماه تا شهريورشود و  ماه شروع ميفروردين 

  
 عرض كاراپاس با عرض شكمي ي رابطه ـ1نمودار 

  
در  U.sindensisها در خرچنگ  ي عرض كاراپاس با تعداد تخم رابطه ـ2نمودار 
  ي بندر پل منطقه

  
هاي مختلف در  زن در ماه ميانگين تعداد تخم در خرچنگ ويولن ـ3نمودار 
  ي بندر پل منطقه

 ركروتمنتالگوي . 2ـ3

 1ي اوج نقطهيك برداري شده،  ي نمونه هاي نر و ماده  در جنس
از ماه مهر شروع ركروتمنت كه  طوري به ،كامال منظم مشاهده شد

در واقع  .رسيد مقدار خودبيشترين به  هاي خرداد و تير ماه بينو 
اوج ركروتمنت در خرداد ماه بود كه بيشترين تعداد ذخيره به 

  ).5و  4هاي نمودار(جمعيت اضافه شد 

  
بندر پل در  ي زن در منطقه الگوي بازسازي در جنس نر خرچنگ ويولن ـ4نمودار 
  كل سال

  
ي بندر پل  زن در منطقه الگوي بازسازي در جنس ماده خرچنگ ويولن ـ5نمودار 

 در كل سال

 عامل محيطي. 3ـ3

درجه سانتيگراد در بهار و  30دماي سطح خاك بيشتر از 
درجه سانتيگراد  3/17تا طور نزولي  تابستان بود، در صورتي كه به

  ).8نمودار (در دي ماه كاهش يافت 
در ماه دي  U.sindensisهاي نر و ماده  انحراف معيار در جنس
ترتيب  اين معيار در جنس نر و ماده به. بيشترين ميزان را نشان داد

تعيين ) انحراف معيار ±ميانگين ( )7/6 ± 64/0(، )7/ 7 ± 11/1(
——— 
1 Peak 
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همچنين در جنس ماده در ماه خرداد  ).7و 6نمودارهاي (گرديد 
  ).انحراف معيار ±ميانگين ) (9/8 ±0 /56(مشاهده شد 

  
ميانگين ( هاي سال در جنس نر ارتباط بين ميانگين عرض كاراپاس با ماه ـ 6نمودار 

  )خطاي معيار  ±

  
هاي سال در جنس ماده  ارتباط بين ميانگين عرض كاراپاس با ماه ـ7نمودار 

 )خطاي معيار  ±ميانگين (

  
 )درجه سانتيگراد(هاي مختلف  دماي سطح خاك در ماه ـ 8نمودار

  بحث. 4

ها در  با توجه به اينكه  فصل توليدمثل اين گونه از خرچنگ

شود و  ميهاي گرم فصول بهار و تابستان محدود  بندر پل به ماه
فروردين تا (هاي خاصي از سال  هاي جوان تنها در ماه خرچنگ

ها در  شوند، اين گونه از خرچنگ به جمعيت اضافه مي) مهر
ي گرمسيري شمال برزيل  زن منطقه هاي ويولن مقايسه با خرچنگ

در حوالي خط استوا از نظر رشد در طول سال از نرخ رشد 
هاي گرمسيري در طول  گكندتري برخوردار هستند، زيرا خرچن

در  1984در سال  Macintosh. كنند سال رشد بيشتري مي
هاي متعلق به  هاي مانگرو مالزي طول عمر خرچنگ جنگل
. سال برآورد كرده است 4تا  2را  Seasarmaو  Ucaهاي  جنس

ي اوج  در اين تحقيق، ركروتمنت ذخيره در هر دو جنس، نقطه
طور مشابه  هاي سال به تمام ماه منظمي را نشان داد كه اگرچه در

اتفاق افتاد، اما در انتهاي فصل توليد مثل، جمعيت جديد بيشتري 
در بررسي بر ) 1385( مختاري). 4نمودار (به ذخيره اضافه شد 

گزارش كرد كه Uca lactea زن  روي جمعيت خرچنگ ويولن
سال پس از استقرار بر روي بسترهاي   الرو جنس ماده يك

رسد كه در مقايسه با  سيريك به بلوغ جنسي مي مانگروهاي
با بررسي . شود هاي گرمسيري در سنين باالتري بالغ مي گونه

ركروتمنت ذخيره در  U. lacteaفعاليت توليد مثل در جمعيت 
هاي  سرتاسر سال نه فقط باال بلكه ثابت بوده و جمعيت خرچنگ

بوده است جوان در پايان فصل تابستان و زمستان افزايش يافته 
(Colpo and Negreiros- Fransozo, 2004; Costa and 

Negreiros- Fransozo, 2003(  
 شناخت ،پوستان مثل در سخت فصل توليد ي مطالعه

و مختلف هاي  مثل در گونه سازشي و پتانسيل توليد 1هاي راهبرد
 كند آسان ميرا ها  گونه سايرو خود همچنين ارتباط آنها با محيط 

)Litulo, 2005a .( در مثل  هاي توليدراهبرددر اختالفاتي
در مناطق گرمسيري زن  هاي ويولن هاي متفاوت خرچنگ جمعيت

تشخيص  Brachyuranهاي  در گروه خرچنگو نيمه گرمسيري 
دليل  بههاي گرمسيري  گونه). Hines, 1982(داده شده است 

شرايط محيطي مناسب از نظر دما و تغذيه جهت توسعه مطلوب 
كه،  صورتيدر ، كنند ميريزي  تخمدها در تمام طول سال گنا

 ندهستريزي فصلي  تخم ي دورهداراي گرمسيري  هاي نيمه گونه
(Mouton and Felder, 1995) .ريزي پيوسته  هر دو نوع تخم البته

 رخ دهدگرمسيري  تواند در مناطق گرمسيري و نيمه و فصلي مي
)Litulo, 2005 a,b .(متعلق به دار  هاي تخم در حقيقت، ماده

——— 
1 Strategy 
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گرمسيري  ماه پياپي در مناطق نيمه 7را فقط طي   U. thayeriگونه
 ي دهنده نشانخود يافت كه  توان مي در جنوب شرقي برزيل

است گرمسيري  در مناطق نيمه U. thayeriحضور جمعيت 
)Litulo, 2005 a,b( . 

هاي ماده بالغ داراي دو رويداد مهم و  زندگي خرچنگ
حمل و انكوباسيون تخم و  ي همرحل بوده كه شاملمشخص 

ها به  زمان تفريخ تخم. است ها آزاد كردن تخم ي ديگري مرحله
ترين شرايط براي رشد الروها  شود كه مناسب اي تنظيم مي گونه

. (Macintosh, 1984) و Adiyondi, 1988)(باشد شده فراهم 
و  U. dussumeri هاي هاي آزمايشگاهي بر روي گونه بررسي

U.rosea ها در زير شكم  انكوباسيون تخم ي كه دوره اند هنشان داد
هاي  كه خرچنگطوري   به. انجامد ميطول  روز به 17تا  14ها،  ماده

زن در جزر و مد بيشينه توليد تخم كرده و سپس در جزر و  ويولن
در اين گونه نيز در  .كنند ها را آزاد مي مد بيشينه بعدي تخم

هاي حامل تخم  تعداد ماده ،ي پس از جزر و مد بيشينهروزها
 .دوش كمتري يافت مي

تغييراتي نيز داراي  مثل پتانسيل توليد ،تحت نوسانات محيطي 
هاي بين جزر و مدي كه در نواحي  كه خرچنگ طوري به است،

مثل  كنند معموال داراي فصل خاصي براي توليد مي ندگيمعتدله ز
هاي خانواده  در خرچنگ .)Adiyondi, 1988( ندهست

Ocypodidae ، ي مثل داراي رابطه مدت زمان فصل توليد 
ي ياه گزارش .)Leme, 2002( استمعكوسي با عرض جغرافيايي 

در   U. lacteaي حامل تخم گونه هاي ماده ي خرچنگ از مشاهده
ه است كه اين شد ارائهبهار و تابستان در مانگروهاي سيريك 

فعاليت و زمان  و محدود شدن ي پايين زمستاندمادليل  رويداد به
مثل  الزم براي تغذيه در نتيجه انرژي موجود براي رشد و توليد

، )(Orians, 1986حسب گفته  .)1385مختاري، ( ذكر شده است
تدريج از تعداد  به  U. lacteaمثل گونه  فصل توليد اواخردر 
مثل كاسته ي توليد  بازدهكاهش دليل  به هاي حامل تخم، ماده
 ،مثل حاضر نشان داد كه در طول فصل توليد ي مطالعه .شود مي

در عالوه  به .ردوجود دا همچنان تخمحامل  ي هاي ماده خرچنگ
مثل  رفتارهاي توليد اگرچه بودند، ها فعال خرچنگنيز فصل پاييز 

نسبت به فصل زمستان  در فصل پاييز دما. شد آنها مشاهده نميدر 
انرژي  ي ها در حال تغذيه و احتماال ذخيره نگخرچبيشتر است و 

هاي خود  در طول زمستان نيز در تونلاين موجودات . بودند
ماندند و سپس با آغاز بهار شروع به  حالت غيرفعال باقي مي به

گزارش نموده است كه  )(Rodriguse, 1997 كردند تغذيه مي

تابستان در فصول بهار و  Uca tangeriهاي حامل تخم گونه  ماده
اين به آن معنا است كه فصول فوق براي . اند مشاهده گرديده

د و از جمله عواملي كه ظاهراً هستنو جنين مساعد  هاتكامل گناد
 ،زماني رشد الروي تاثير دارند ي ها و برنامه بر زادآوري خرچنگ

 ي دما، شوري، روشنايي، دامنه(توان به شرايط زيست محيطي  مي
فراهم ( شناختي زيستعوامل  و) هاي دريايي مدي، جريان و جزر

  .)(Rodriguezl, 1997 دكراشاره ) رقابت و بودن غذا
ها در  ي حاضر، بين عرض كاراپاس و تعداد تخم در مطالعه

ا ـطوري كه ب دست آمد، به ي خطي و مستقيم به ها يك رابطه ماده
). R2 = 0.87(ها نيز بيشتر گرديد  افزايش عرض كاراپاس تعداد تخم

همبستگي بين عرض كاراپاس با عرض شكمي  1همچنين نمودار 
افزايش عرض كاراپاس همراه با  .)R2 = 0.50(دهد  را نشان مي

سازي براي رسيدن به سن بلوغ  افزايش عرض شكمي، معرف آماده
 .است U .sindensisو توليدمثل در جنس ماده 

نتايج حاصل از اين مطالعه همچنين نشان داد كه فراواني  
با توجه به . هاي مهر و آبان نسبتا زياد است ها در ماه خرچنگ

، زمان )فصل توليد مثل(هاي فصل تابستان  ها در ماه اينكه ماده
گذرانند  هايشان مي ي خود براي نگهداري از تخم زيادي را در النه

خاطر  در صورتي كه آنها به. ستندنيازمند صرف انرژي زيادي ه
اند و  خوي تغذيه نشده ها به ماندن در النه و محافظت از تخم

در نتيجه، حضور و فعاليت زياد . انرژي بدنشان تحليل رفته است
تواند دليلي براي  هاي اوليه بعد از فصول توليد مثل مي آنها در ماه

  ).1385 مختاري،(ي آنها باشد  جبران انرژي از دست رفته
در ماه دي  U. sindensisانحراف معيار در جنس نر و ماده 

نمودار ( )7/6 ± 64/0(، )7/ 7 ± 11/1(بيشترين ميزان را داشت 
همچنين انحراف معيار زيادي در جنس ماده در ماه خرداد ) 7و  6

ي  دليل اين مسأله آن است كه گونه).  9/8 ± 56/0(مشاهده شد 
برد و همچنين  فصل توليد مثل بسر مي مورد بررسي در اين ماه در

هاي موردنظر به اعماق بيشتري خواهند  در اين فصل خرچنگ
هاي  هاي صيد شده با اندازه در نتيجه، تعداد كم نمونه. رفت

هرچه انحراف معيار . متفاوت انحراف معيار را باال خواهد برد
و  اما در ماه دي كم. بيشتر شود، پراكندگي هم بيشتر خواهد بود

بنابراين جمعيت كمتري از . ها هم كمتر بود تراكم نمونه
هاي  ها با اندازه ها صيد شد و احتمال صيد خرچنگ خرچنگ

هاي  ي خرچنگ  عبارتي پراكنش اندازه نزديك به هم كم و به
ها  بنابراين انحراف معيار زيادي در اين ماه. دست آمده زياد بود به

  ).7و  6نمودار (مشاهده شد 
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بين زادآوري و متغيرهاي  1ام آنكه روابط آلومتريكسرانج
ي  ي خرچنگ، به اين واقعيت نسبت داده مي شود كه توده اندازه

ي فضاي موجود براي تجمع ذخاير و توسعه  وسيله تخم به
تغييرپذيري پهنا در . گردد محدود مي 2گنادي درون سرسينه

 شكل كاراپاس، برحجم رزرو شده براي توسعه گنادي و در
ي تخمي و  گذارد، بنابراين توده ي تخم تاثير مي نتيجه، اندازه
هاي مشابهي را ارائه  ي بدني اغلب آلومتري حجم حفره

ي شكمي رسيده در طول پوست  در نتيجه، اندازه. نمايند مي
، با تعداد تخم 3هاي براچيورا اندازيِ وابسته به بلوغ در خرچنگ

كاراپاس تناسب خواهد  ي يك گونه و عرض وسيله توليد شده به
  .داشت
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