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پویایی جمعيت خرچنگ ماندابی ( )Scylla serrataدر ساحل بندر خمير
(استان هرمزگان)
علیرضا ساالرزاده ،فاطمه رضوانی
گروه شیالت ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد بندرعباس ،بندرعباس ،ایران
نوع مقاله:

چکيده

پژوهشی

نمونه برداری در طی دوره زمانی یک ساله از مهر ماه  92تا مهر ماه  93به صورت ماهانه با استفاده از
تورگوشگير و تله طعمه دار انجام شد 70 .درصد از نمونههای صيد شده با تور گوشگير در زمان مدّ،
خرچنگهای بالغ بودند .خرچنگهای نيمه بالغ و جوان به ترتيب  28و  4/5درصد از صيدهای صورت
گرفته را تشكيل میدادند .در طول مدت جزر به ترتيب  24/2 ،51/7و  24/1درصد از نمونهها را
خرچنگهای بالغ ،نيمه بالغ و جوان به خود اختصاص میدادند .مطالعه نشان داد تور گوشگير وسيله
انتخابی مناسبی از نظر اندازه صيد نبوده و در مقابل ،تلههای طعمه دار صرفاً خرچنگ های بالغ ( )90/5و
نيمه بالغ ( 9/5درصد) را صيد کرده بودند .پارامترهای ∞ CWو  Kبه ترتيب  21/147و  1/38برای جنس
نر و  21/023و  0/83جهت جنس ماده اندازه گيری گردید .در نرها ميزان مرگ و مير طبيعی (2/48 )M
و مرگ و مير ناشی از صيادی ( 1/2 )Fبود .در حالی که در ماده ها  M=1/78و  F=0/75برآورد گردید.
نتایج نشان داد جمعيت  Scylla serrataدر بندر خمير هنوز کمتر از حد مجاز مورد بهره برداری قرار
گرفته است.
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خرچنگهای ماندابی جهت آبزی پروری تجاری در مناطق ساحلی به ویژه در کشورهای جنوب شرقی آسيا از اهميت باالیی
برخوردارند ( ،)Cristensen et al., 2004این خرچنگ ها در حقيقت بزرگترین نمونه در گروه خرچنگ های  portunidبوده که در
مصب ها و باتالق های مانگرو (حرا) در سرتاسر مناطق گرمسيری تا اقيانوس هند و نيز منطقه هند -اقيانوس آرام ( C-AID
 )Consultants, 2001; Marichamy and Rajapackian, 2001; Chiou and Huang, 2003; Rodrigues et al., 2003از جمله ژاپن،
فيليپين ،اندونزی ،شرق و جنوب آفریقا ،دریای سرخ ( )Eldredge and Smith, 2001; Pavasovic, 2004و استراليا ( Gopurenko et
 ) al., 2003; Ward et al., 2008یافت می شوند .این گونه به طور روز افزونی به خاطر اندازه بزرگ آن و کيفيت گوشتش مقبوليت
یافته است ( .) Marichamy and Rajapackian, 2001در ژاپن ،این گونه منبع مهمی از منابع آبزی پروری محلی به شمار می رود و
 نویسنده مسئول ،پست الكترونيکreza1375bandar@yahoo.com :
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به عنوان یكی از گونه های هدف به منظور افزایش بازسازی ذخایر از طریق توليد و آزادسازی الرو در نظر گرفته شده است
( .)Fushimi and Watanabe, 2000پراکنش خرچنگ ها ی ماندابی به طور کلی در پناهگاه های آبی به خصوص مصب ها ،مناطق
ماندابی بين جزر و مدی ،پوشش های مانگرو ،آب بندانهای لب شور و حتی دریاها می باشد ( Marichamy and Rajapackian,
 ،)2001a( Sara .)2001; Chiou and Huang, 2003به این امر اشاره کرده است که این گونه خرچنگ در مصب رودخانه های جزر
و مدی و در مناطق زیر جزر و مدی نيز وجود دارند ،ولی اکثر خرچنگ های بالغ در مناطق زیر جزر و مدی زندگی می کنند .آنها
در طول روز در داخل لجن و باتالق ها به سر می برند ( Fisheries and Aquaculture Department, 2001; NSW Department of
 ) Primary Industries, 2008و برای تامين غذای خود در شب و هنگام غروب اقدام به خروج از مناطق یاد شده خواهند کرد
( .) Fisheries and Aquaculture Department, 2001از چنين مكان هایی خرچنگ های دارای تراکم جمعيتی و اندازه متفاوت
یافت می شوند.
خرچنگ های جوان تر در نواحی جزر و مدی مرتبط با بخش های رشد درخت حرا یافت می شوند؛ در حالی که خرچنگ های بالغ
بيش تر زندگی شان را محدود به پناهگاه های درون ساحل و مصب متصل با بخش های زیر جزر و مدی و عميق تر انتخاب
مینمایند ( .)Pillans et al., 2005; Ward et al., 2008در اندونزی ،چنين اندازه هایی از خرچنگ های ماندابی اساساً در نزدیكی
نواحی رشد حرا در طول جریان های سيالبی و جزر و مدی یافت می شوند ( )Alimuddin, 2000; Latif, 2000در حالی که
خرچنگ های جوان تر در پوشش های حرا در نواحی جزر و مدی زندگی کرده و از گياهان و مواد آلی پوسيده موجود در
پوششهای حرا تغذیه می کنند ( .)Ward et al., 2008عليرغم اهميت اقتصادی خرچنگ های ماندابی که معموالً در پوشش های
حرا  ،خليج ها و مصب های ناحيه هند و اقيانوس آرام یافت می شوند ،مطالب کمی در مورد تغييرات جمعيتی آن ها در اختيار
است (.)Moser and Macintosh, 2001; Zafar et al., 2006
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گونه  Scylla serrataدر استان هرمزگان ،توزیع وسيعی از غرب (بندر خمير) تا شرق (شهرستان ميناب) دارد .این گونه بخش
مهمی از ذخيره دریایی خرچنگ در بسياری از نواحی ساحلی را تشكيل می دهد که در آنها مناطق ماندابی گسترده حرا و آبهای
شور یافت می شوند .مدیریت آبزی پروری و شيالت در کشور جهت گيری روز افزونی به سمت استفاده و بهره برداری از آبزیانی
غير از ماهی و از آن جمله خرچنگ ها مانند خرچنگ ماندابی دارد .در جنوب کشور در بندر خمير و یا اطراف شهرستان ميناب
مناطق تياب و کالهی صيد این نوع خرچنگ به منظو ر طعمه جهت صيد و به ميزان کمتری به منظور مصارف خوراکی انجام
میگيرد امّا متاسفانه آمار دقيقی در این زمينه وجود ندارد و صرفاً بر اساس گفتگو با بوميان و ساکنان این مناطق می توان
اطالعات بسيار محدودی در رابطه با استفاده یا ميزان صيد این نوع خرچنگ به دست آورد .بر عكس در خارج از ایران خرچنگ
مزبور از ميزان تقاضای باالیی در سطح دنيا برخوردار بوده و مطالعات انجام شده توسط  Moser ،)2001( Le Vayو همكاران
( )2002و  ،)2008( Truongنشان داده است که حتی تقاضا براساس جنس خرچنگ نيز متفاوت است و در بعضی از مناطق جهان
جنس ماده این نوع خرچنگ از مقبوليت و قيمت بيشتری نيز برخوردار است .همين مسئله موجب شده تا در بعضی از مناطق
جهان صيد بی رویه این نوع خرچنگ حتی به ذخایر طبيعی آن نيز لطمه بزند ( .)Truong, 2008ميزان صيد این نوع خرچنگ در
مناطق مختلف جهان متفاوت است مثالً ميزان صيد خرچنگهای ماندابی  S. serrataدر نيو سوث ولز ()New South Wales
استراليا  160تن ( 145 ،)2000-1999تن ( 110 ،)2001-2000تن ( 140 ،)2002-2001تن ( 100 ،)2003-2002تن
( 90 ، )2004-2003تن ( 105 ،)2005-2004تن ( )2006-2005و  75تن ( )2007-2006بوده است ( NSW Department of
( )Primary Industries, 2008شكل .)1
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شكل  .1ميزان صيد خرچنگ ماندابی در
سال های  1999-2007در نيو سوث ولز
استراليا

یكی از قدرتمندترین روش های به کار رفته در مدیریت منابع شيالتی تحليل داده ها و کارهای صورت گرفته در یک دوره زمانی
خاص است ( )Sparre and Venema, 1992; Zafar et al., 2006; Ward et al., 2008ولی وضعيت سطح بهره برداری از منابع باید
ابتدا ارزیابی شده ،سپس در خصوص آن تصميم گيری مدیریتی لحاظ گردد (.)Zafar et al., 2006
براساس بازبينی قبلی پيشينه تحقيقات و اطالعات موجود ،نوعی کمبود اطالعاتی در ارتباط با خرچنگ ماندابی در کشور وجود
دارد و در نتيجه امكان کاربرد آن به عنوان پایه و اساس مدیریت این منبع آبزی وجود ندارد .صرفاً دو تحقيق تحت عنوان بررسی
الگوی توليد مثلی و الگوی بازسازی ذخيره خرچنگ ویولن زن ( )Uca sindensisدر منطقه بين جزر و مدی (بندر پل) توسط
 Lavajooو همكاران ( )2011و نيز تحقيقی دیگر تحت عنوان شناسایی و تعيين ميزان بيومس گونه های آبزی در جنگلهای مانگرو
منطقه سيریک استان هرمزگان توسط  Parvaershو همكاران ( ،)2012انجام شده که در تحقيق اول مراحل توليد مثلی خرچنگ
ویولن زن و در تحقيق دوم بيوماس آبزیان جنگل های مانگرو منطقه سيریک و از آن جمله خرچنگ ماندابی نيز مورد ارزیابی قرار
گرفته است .لذا هدف از این مطالعه تعيين اندازه جمعيت ،ساختار و پارامترهای پویایی جمعيت این گونه (رشد و مرگ و مير) در
ساحل بندر خمير به عنوان یكی از مهمترین زیستگاههای حرا در استان هرمزگان و نيز زندگی این نوع گونه خرچنگ می باشد.
مواد و روشها
مکان نمونه برداری

ابزار نمونه برداری
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نمونه برداری از خرچنگ ماندابی ( )Scylla serrataدر ساحل بندر خمير واقع شده در  85کيلومتری غرب شهرستان بندرعباس
( 26درجه و  57دقيقه عرض شمالی و  55درجه  35دقيقه طول شرقی) به صورت ماهانه (اواسط هر ماه) از مهر ماه  1392لغایت
مهر ماه  1393صورت گرفت .جهت انجام نمونه برداری دو ترانسكت عمود بر اسكله صيادی بندر خمير در سمت شرق و غرب در
نظر گرفته شد و به فاصله هر  10متر یک ایستگاه نمونه برداری و در مجموع  5ایستگاه در سمت غرب و  5ایستگاه درسمت شرق
اسكله صيادی بندر خمير لحاظ گردید .تمام ایستگاه ها به گونه ایی در نظر گرفته شد که در حریم پوشش جنگل های حرا قرار
داشته و عمق آب در زمان جزر کامل حدود  50تا  100سانتی متر باشد.
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برای نمونه برداری از خرچنگ ها از دو ابزار صيد استفاده شد :الف) تور گوشگير ثابت به طول  5متر ،عرض  2متر و اندازه چشمه
تور  30ميلی متر ب) تله طعمه دار به طول  1/2متر ،عرض  1متر و ارتفاع  0/5متر و اندازه چشمه تور  30ميلی متر در هر
ایستگاه نمونه برداری به هنگام جزر آب ،تله ها با قطعات دور ریز ماهی تون طعمه دار شده و سپس در ایستگاه قرار می گرفت؛
همچنين تور گوشگير نيز به فاصله  2متری از تله ها در هر ایستگاه نصب می گردید .نمونه ها بعد از مدّ و نيز جزر آب از تله ها و
نيز تور گوشگير جمع آوری و به صورت ماهانه ثبت می گردیدند .نمونه ها بعد از جمع آوری از نظر جنسيت ثبت و شمارش شده،
همچنين عرض کاراپاس ( )carapace widthو نيز طول کاراپاس ( )lengthcarapaceبا استفاده از کوليس با دقت  0/1ميلی متر و
وزن نمونه ها نيز با استفاده از ترازو با دقت  0/1گرم ثبت و اندازه گيری گردید .در نهایت توزیع فراوانی اندازه خرچنگهای ماندابی
به استناد تقسيم بندی انجام شده توسط Wardو همكاران ( ،)2008به صورت نمودار ترسيم گردید.
تجزیه و تحليل دادهها

داده های صيد از هر ایستگاه از نظر ساختار اندازه ( ،)CWپارامترهای رشد ( )Kو ميزان مرگ و مير کل ( ،)Zبا استفاده از
فرمولهای ذکر شده در زیر و نيز نرم افزار  FiSAT IIمحاسبه شد .همچنين دامنه اندازه هر دو جنس از نظر توزیع فراوانی عرض
کاراپاس ( )CWبررسی شدند .پارامترهای رشد هریک از جنسيت های خرچنگ ماندابی نيز از ایستگاه های مختلف با استفاده از
تابع رشد وان برتاالنفی ( )von Bertalanffyبرآورد گردید:

])e-k(t –to

CWt = CW∞[1-

در اینجا  CWtعرض کاراپاس در سن  CW∞ ،tمقدار بی نهایت عرض کاراپاس و یا طول مجانب  t،سن خرچنگ و  toسن در نقطه
صفر خواهد بود و  kثابت منحنی رشد است.
این پارامترها از جدول فراوانی عرض کاراپاس به دست آمده از صيد با ابزارهای متفاوت به دست آمدند و با استفاده از روش
 ELEFAN Iو در قالب برنامه  FiSAT IIمحاسبه شدند (.)Gayanilo et al., 1996
فراوانی عرض کاراپاس نمونه های جمع آوری شده ،برای تخمين  Zبه کار گرفته شدند .این کار با اضافه کردن تمامی داده های
فراوانی عرض کاراپاس و سپس تبدیل آنها به روش منحنی صيد صورت گرفت .عالوه بر این نسبت  Z/Kبا فرض وجود جمعيت
دارای حالت پایدار ( )Sparre and Venema, 1992; Ingles, 1996; Lavapie-Gonzales et al., 1997با استفاده از رابطه ارائه شده
توسط  )1980( Paulyمحاسبه گردید:
'Loge (N/∆t) = a + b.t

برای محاسبه  ∆tو ' tاز معادله زیر استفاده گردید (:)Sparre and Venema, 1992
= 't
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در این رابطه  ،Nتعداد خرچنگ های ماندابی در یک گروه عرضی خاص ∆t ،زمان الزم برای رشد در آن گروه عرضی خاص ، t ،سن
نسبی  aو  bکه ثابت هستند.

پویایی جمعیت خرچنگ ماندابی ...

ساالرزاده و رضوانی

در این رابطه CW∞ ,و  Kپارامترهای تابع رشد وان برتاالتفی بوده و  CW1و  CW2به ترتيب حدود پایين تر و باالتر عرض کاراپاس
هستند.
بهترین روش برآورد ∞ CWنمودار پاول -ودرال ( )Powell- Wetherall plotاست که در مطالعه حاضر از این روش محاسبه گردید.
∞ CWبا استفاده از اطالعات فراوانی عرض کاراپاس خرچنگهای زیست سنجی شده و رسم رگرسيون پاول  -ودرال به دست آورده
شد .برای محاسبه  Kنيز از نرم افزار  )Gayanilo et al., 1996( FiSAT IIاستفاده گردید .در این روش پس از مشخص شدن ميزان
∞ CWاین مقدار به عنوان ورودی به برنامه  ELEFAN Iداده شده و ميزان  Kبرآورد گردید.
نتایـج
ساختار اندازه

توزیع فراوانی اندازه خرچنگ های ماندابی صيد شده توسط تور گوشگير (شكل 2و  )3و تله طعمه دار (شكل 4و  ) 5به سه دسته
تقسيم شد :جوان ها (عرض کاسه سنگ کمتر از  70ميلی متر) ،نيمه بالغ ها (عرض کاسه سنگ  70تا ميلی متر )120و بالغ
(عرض کاسه سنگ بيش از  120ميلی متر).

شكل .2توزیع فراوانی عرض کاراپاس
خرچنگ ماندابی جنس نر و ماده
گونه  S. serrataصيد شده توسط
تور گوشگير در طول مدت مدّ آب در
ساحل بندر خمير.

برخالف تور گوشگير ،تله های طعمه دار هيچ خرچنگ جوانی را نگرفته بودند .صيدها اساسا شامل خرچنگ های بالغ می شدند .در
طول مدّ آب ،گونه های نيمه بالغ تنها  9/5درصد از کل صيد را شكل می دادند و ميزان خرچنگ های بالغ به  90/5درصد رسيد.
(شكل  .)4در مدت جزر نيز فقط  8عدد نمونه در مجموع توسط تله های طعمه دار صيد گردید که در شكل  5توزیع فراوانی طول
کاراپاس نمونه ها نشان داده شده است.
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داده های تلفيقی به دست آمده از همه ایستگاه ها و جنسيت ها نشان داد که  68/5درصد از صيد با تور گوشگير در زمان مدّ شامل
افراد بالغی با عرض کاراپاس مساوی با  200-120ميلی متر می شد .کمتر از یک درصد افراد بالغ ،عرض کاراپاس بيش از 200
ميلی متر داشتند .خرچنگهای نيمه بالغ و جوان به ترتيب تنها  28/0و  4/5درصد باقی مانده را شامل می شدند (شكل .)2
وضعيت در مورد صيدهای صورت گرفته با تور در طول جزر نيز به همين صورت بود .گونه های بالغ تنها  51/7درصد از صيد را در
بر میگرفتند ،در حالی که گونههای نيمه بالغ و جوان به تدریج تنها  24/2و  24/1درصد را به خود اختصاص می دادند ( شكل .)3

دانشگاه هرمزگان
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شكل  .3توزیع فراوانی عرض کاراپاس
خرچنگ ماندابيجنس نر و ماده گونه
 S. serrataصيد شده توسط تور
گوشگير در مدت جزر آب در ساحل بندر
خمير.

شكل  .4توزیع فراوانی عرض کاراپاس
خرچنگ ماندابی جنس نر و ماده گونه
 S. serrataصيد شده با تله طعمه دار
در مدت مدّ آب در ساحل بندر خمير

6
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شكل  .5توزیع فراوانی عرض
کاراپاس خرچنگ ماندابی جنس نر
و ماده گونه  S. serrataصيد شده
با تله طعمه دار در مدت جزر آب در
ساحل بندر خمير

پویایی جمعیت خرچنگ ماندابی ...

ساالرزاده و رضوانی

بر اساس توزیع گروهی اندازه در هر دو جنس ،بيشترین نسبت صيد (باالتر از  10درصد) در طول مدّ آب اندازه هایی بين  140و
 170ميلی متر برای صيدهای صورت گرفته با تور گوشگير و برای تله های طعمه دار نيز ،اندازه خرچنگ ها از  140ميلی متر و
 190ميلی متر ثبت گردید .در مجموع نسبت صيدهای صورت گرفته با تله های طعمه دار همگی باالتر از  10درصد بودند.
پارامترهای رشد

توزیع ماهانه فراوانی عرض کاراپاس خرچنگ ماندابی در جنسهای نر و ماده با استفاده از  ELEFAN Iتحليل شد .نتایج بهترین
منحنی رشد از نمودار فراوانی بازسازی شده از تحليل ،توسط برنامه  ELEFAN Iمورد تجزیه و تحليل قرار گرفتند.
جدول شماره  1مقادیر محاسبه شده پارامترهای رشد را در هر دو جنس خرچنگ نشان می دهد و بيانگر آن است که پارامتر رشد
(∞ )CWخرچنگ های نر از ماده باالتر بوده و این مسئله در منحنی نمودار رشد ( )Kوان برتاالنفی نيز به همين گونه به دست آمده
است.
جدول  .1پارامترهای رشد  Scylla serrataدر ساحل بندر خمير

جنس ماده

جنس نر

پارامتر

21/023
0/83

21/147
1/38

∞CW
K/year

مرگ و مير کل

تخمين ميزان  Zبا استفاده از منحنی طول تبدیل شده ،براساس موقعيت جمعيتی ثابت برآورد گردید .تخمين  Zبرای
خرچنگهای نر باالتر از ماده ها بود (جدول  .)2لذا می توان نتيجه گرفت که ميزان  Mدر گونه  S. serrataدر خرچنگ های نر
بيش از نصف ( 67/39درصد) و جهت خرچنگ های ماده حدود دو سوم ( 70/36درصد) براساس تخمين  Zمی باشد.
جدول  .2مجموع مرگ و مير ( )Zو مرگ و مير طبيعی ( )Mمربوط به  S. serrataدر ساحل بندر خمير

2/53

3/68

Z

1/78

2/48

M

بحث
ساختار اندازه

به طور کلی ،اندازه خرچنگ های ماندابی صيد شده در مناطق مختلف جهان متفاوت بوده و اندازه آنها بستگی به نوع وسيله صيد،
زمان و نيز منطقه محل صيد داشته و می توان بر اساس اندازه آنها را به سه گروه ( )1با متوسط وزن بيش از  800گرم گروه ()2
بين  500تا  800گرم و گروه ( )3کمتر از  500گرم طبقه بندی نمود ( .)Sara, 2001bدر منطقه مورد مطالعه در ساحل بندر
خمير اندازه نمونه های برداشت شده بر اساس نوع وسيله صيد و نيز زمان جزر و مدّ متفاوت بوده و همانطور که در شكلهای  2و 3
7
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جنس ماده

جنس نر

پارامتر
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نشان داده شده است ،توزیع فراوانی  CWبراساس صيد توسط تور نشان دهنده این بود که بهره برداری از  S. serrataاز  30تا 220
ميلی متر را در بر می گرفت .این امر همچنين نشان می داد که تور صيادی یک ابزار صيد غير گزینشی است.
تله های طعمه دار طراحی شده برای اندازه های بزرگتر خرچنگها تنها خرچنگ های نيمه بالغ و بالغ را می گرفتند (شكل های  4و
 )5که اندازه آنها از  80تا  220ميلی متر متفاوت است .برای اهداف مدیریتی ،استفاده از تله های طعمه دار که می تواند اطالعات و
آگاهی ما را از پایداری منابع بيشتر نماید ارجحيت خواهند داشت.
در همين زمينه مطالعه مشابهی در تانزانيا انجام شده که در آن خرچنگ های ماندابی بالغ ولی کوچكی از محيط طبيعی زیست
آنها صيد شده اند که از نظر اندازه بيشتر از  300گرم ولی طول کاراپاس خرچنگ ها بيشتر از  120ميلی متر بودند ( Moksnes,
 .)2002در استراليا نيز خرچنگ های ماندابی تا  4سال زندگی می کنند و شيالت یكی از سه گروه سنی خرچنگ ماندابی را هدف
فعاليت خود قرار داده ( )Department of Primary Industry and Fisheries, 2001و این مسئله نيز خاطر نشان گردیده است که
صرفا جهت صيد خرچنگ زنده از تله طعمه دار استفاده گردد .خرچنگ ماندابی  99 S. serrataدرصد صيد نمونه های خرچنگ را
در استراليا تشكيل می دهد ( .)Department of Primary Industry and Fisheries, 2001در استراليا شيوه مدیریتی بر روی این
خرچنگ حتی به گونه ای است که صرفا اجازه صيد خرچنگ هایی ماده ایی داده می شود که اندازه کاراپاس آنها بين  130تا
 140ميلی متر باشد .بنابراین بر اساس این استراتژی احتياطی بيش از  70درصد از خرچنگ های ماده از مرگ و مير ناشی از
ماهيگيری مستقيم حفاظت شده و فرصت خواهند یافت تا بلوغ جنسی برسند ( Department of Primary Industry and
.)Fisheries, 2001
در مطالعه حاضر در ساحل بندر خمير ،بزرگترین اندازه خرچنگ صيد شده ،یک خرچنگ ماده دارای عرض کاراپاس  212/45ميلی
متر بود ( 1550گرم وزن) و نيز یک خرچنگ نر با عرض کاراپاس  210ميلی متری ( 1700گرم وزن بدن) بود .با این حال یک
خرچنگ نر با عرض کاراپاس مساوی با  199/05ميلی متر و وزن  2110گرم هم مشاهده و صيد گردید .خرچنگ نر مزبور در
مرداد ماه  93و جنس ماده ذکر شده در شهریور  93صيد گردیدند.
جمعيت خرچنگ ماندابی  S. serrataدر پوشش های حرای بندر خمير در کل سال پراکنش دارند؛ حداکثر جمعيت در تير ماه و
حداقل در بهمن ماه دیده شد .بررسی ها نشان داد که فراوانی نسبی خرچنگ های با اندازه نيمه بالغ و بالغ در تير ماه بيشتر و
نمونه های با اندازه کوچک عمدتاً در بهمن ماه مشاهده شدند .فراوانی باالی اندازه های بزرگ (شكل های  2تا  )5به وضوح نشان
میدهد که این گونه مجاورت با پوشش های حرا و مكانهایی با آب کم عمق را ترجيح می دهد.

پارامترهای رشد
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فراوانی درصدی پایين تر هر گروه اندازه در مورد جنس ماده در کل دوره نمونه برداری در مقایسه با خرچنگ های نر در گروه
اندازه مشابه را می توان به این صورت تبيين نمود که( :الف) احتماالً خرچنگ های ماده آشيان اکولوژیک خاصی مانند گودال های
جزر و مدی را اشغال می نمایند و (ب) خرچنگ های ماده از خوریات ،مصب ها و پوشش های حرا به سمت آب دریا قبل از تخم
ریزی مهاجرت می نمایند ( Department of Primary Industry and Fisheries, 2001; Bishop Museumand University of
 .)Hawaii, 2002; Ward et al., 2008لذا آ نها سطوح تغذیه کمتری داشته و در نتيجه جذب تله طعمه دار نمی شوند ( Jebreen et
 .)al., 2008این مسئله در استخرهای خاکی نيز که خرچنگ های ماده حامل تخم نگهداری می شوند نيز مشاهده می گردد،
خرچنگ های ماده حامل تخم معموالً در طول روز آرام در بستر باقی مانده و به ندرت آزادانه شنا می نمایند (.)Sara, 2001b

پویایی جمعیت خرچنگ ماندابی ...

ساالرزاده و رضوانی

ماهيت رشد سخت پوستان با پوست اندازی ،تعيين نرخ رشد واقعی در شرایط طبيعی را کمی دشوار می نماید (
 .) 2006بيشتر مطالعات صورت گرفته در زمينه رشد در مورد سخت پوستانی صورت گرفته است که در سيستم های کشت در
قفس و یا حوضچه (تانک) نگهداری می شوند ( Millamena and Bangcata, 2001; Mwaluma, 2002; Trino and Rodriguez,
 ) 2001; Mirera and Mtile, 2009و یا از برچسب و نشانه گذاری برای آنها استفاده می شود ( Moser et al., 2002; Ward et al.,
 Zafar .)2008و همكاران ( ،)2006گزارش کردند که رشد خرچنگ ماندابی با موفقيت در استخرهای خاکی و قفس های نواحی
ساحلی بنگالدش براساس منابع تغذیه طبيعی الرو صورت گرفت ،در حالی که  ،)2002( Moksnesرشد خرچنگ ماندابی نگهداری
شده در حصار پرورشی ( )pen cultureرا گزارش نموده است Moser .و همكاران ( ،)2002رشد خرچنگ ماندابی گونه S. olivacea
را براساس نشانه گذاری و انجام مطالعات با استفاده از ماتریس تغيير اندازه تخمين زدند و پی بردند که ماهيت تصادفی و گسسته
رشد خرچنگ ماندابی مقوله های متفاوت از اندازه را در بر خواهد گرفت و مقادیر احتمالی انتقال از یک گروه اندازه خاص به گروه
دیگر را به دست می دهد.
Zafar et al.,

Gayanilo ( ELEFANI

در مطالعه حاضر ،پارامترهای رشد (جدول  )1از جدول فراوانی عرض کاراپاس خرچنگ با استفاده از روش
 )et al., 1996به دست آمدند .همين روش توسط  Zafarو همكاران ( ،)2006در تعيين پارامترهای جمعيت و ارزیابی موجودی و
ميزان  S. serrataدر بنگالدش به کار رفته است.

مجموع مرگ و مير

بسياری از عوامل در محيط آبی سبب کاهش فرصت بقای گونه ها در یک جميعت می شوند .این موارد شامل شرایط نامطلوب،
نبود غذا ،رقابت و شكار هستند ( .)King, 1995در نتيج ه ،اطالع در مورد نرخ کلی مرگ و مير و مولفه های مرگ و مير طبيعی و
مرگ و مير ناشی از ماهيگيری برای درک درست تغييرات جمعيت یک جمعيت مورد بهره برداری قرار می گيرد Haddon .و
همكاران ( ،)2005به این امر اشاره کردند که مرگ و مير ناشی از صيادی به سختی قابليت تخمين در مقادیر بزرگ را دارد.
عليرغم اهميت اقتصادی خرچنگ ماندابی گونه  S. serrataپویایی جمعيت آن به خوبی درک و تفهيم نشده است چرا که هيچ
اطالعاتی در مورد مرگ و مير و ارزیابی موجودی آن در نواحی استوایی و گرمسيری وجود ندارد .بنابراین با توجه به این مسئله باید
به مجموع تخمين های مرگ و مير در این گونه توجه خاص مبذول گردد.
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همانطور که در جدول  1نشان داده شده است ،خرچنگ های نر رشد سریعتری دارند .با این حال ،مطالعه صورت گرفته توسط
 Mireraو  ،)2009( Mtileنشان داد که خرچنگ های نر به نظر می رسد که نرخ رشد مشابهی با خرچنگ های ماده داشته باشند.
این مطالعه در تضاد با کار  ،)2002( Mwalumaاست که در آن خرچنگ های ماده نرخ رشد سریعتری از جنس نر داشتند .تفاوت
در  Kبين این جنسيت ها احتماالً عدم تناسب جنسيتی را توضيح می دهد ( .)Ingles, 1996مقدار نسبتاً باالی  Kو نسبتا کم
طول ،ویژگی های رایج بسياری از گونه های گرمسيری است ( .)Pauly, 1984مقادیر  Kدر مطالعه حاضر متفاوت از مطالعه Zafar
و همكاران ( )2006بوده ،که تحقيقی را در چاکاریا ساندرابان ( )ChakariaSundarbanو نواحی اطراف آن یعنی  Moheskhiو
کانال  Kutubdiaدر بنگالدش انجام دادند Zafar .و همكاران ( ،)2006تنها طول کاراپاس خرچنگ را اندازه گيری کرده بودند در
حالی که در مطالعه حاضر عرض کاراپاس ( )CWاین موجود اندازه گيری شد .تفاوت هر دو  CWمجانب ( 211/47ميلی متر برای
خرچنگ نر و  210/33برای خرچنگ ماده) در مطالعه حاضر و  CLمجانب در مطالعه  Zafarو همكاران ( 105/9( ،)2006ميلی
متر برای خرچنگ نر و  105/0ميلی متر برای خرچنگ ماده) تفاوت معناداری دارند .ظاهرا ،پارامترهای رشد  S. serrataدر ساحل
بندر خمير کامالً مشابه با پورتونيدهای دیگر است (جدول  .)3این داده ها منجر به این نتيجه گيری خواهد شد که تفاوت های
منطقی بين گونه ها از نظر  Kکاتابوليكی و نه در ∞ Lوجود دارند.
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مجله بوم شناسی آبزیان

تخمين  Zمرتبط با  S. serrataجنس نر بيشتر از جنس ماده آن بود و ميزان  67/39 ،Mدرصد جهت جنس نر و  70/36درصد
برای جنس ماده در جدول  2ذکر شده است .مقدار  Mباالتر برای جنس ماده به ویژه بعد از جفت گيری و بعد از مهاجرت آنها به
آب دریا برای تخم گذاری بيشتر مشهود بوده؛ در حالی که  Fباالتر ،عمدتاً به خاطر پهنه جزر و مدی و یا آبهای کم عمق  ،همراه
با فعاليت های صيادی می باشد.
همچنين مطالعات صورت گرفته بر روی جنس  Portunusنشان داد که  Zو  Mجنس های نر از جنس های ماده باالتر هستند.
(جدول  ،)1996( Ingles .)4به تحليل  Mدر  P. pelagicusموجود در بانتایان فيليپين پرداخت و نشان داد که ميزان آن از  Fکمتر
است Sukumaran .و  ،)1996( Neelakantanداده هایی از متوسط ميزان  Mجهت گونه  M= 1/08( P. sanguinolentusبرای
جنس نر و  M= 0/96برای جنس ماده) و گونه  M= 1/15( P. pelagicusبرای جنس نر و  M= 1/04برای جنس ماده) در آب های
اقيانوس هند ارائه داده که این مقادیر کمتر از  Fبودند.
مقادیر  Fکمتر از  Mدر ساحل بندر خمير ممكن است درست باشد ،چرا که فعاليت های صيادی در مقایسه با فعاليت های صيادی
بر روی جنس  Portunusدر آبهای بانتایان فيليپين ( )Ingles, 1996و آبهای هند ( )Sukumaran and Neelakantan, 1996پایين
می باشد .در بيشتر گونه های خرچنگ ،جنس نر نسبت به جنس ماده به حداکثر اندازه خود می رسد (جدول  )1و در نتيجه
آسيب پذیری بيشتری نسبت به ماهيگيری و صيد شدن دار د؛ اگرچه جنس های نر با رشد مشابه با ماده هم وجود دارند ( Mirera
 .)and Mtile, 2009به خصوص ،در مورد این گونه می توان گفت که تفاوت در  Zبين جنس ها را می توان به  Kباالتر در بين
جنس نر نسبت داد .با این حال ،مطالعه صورت گرفته روی سایر سخت پوستان مانند پانوليروس ( )Panulirusنشان داد که Z
ظاهراً در مكان های متفاوت یكسان نيست .همه محققين ظاهراً با این امر موافقند که عامل اصلی  Zمنتج از  Fبوده ،در حالی که
عامل و ریشه  Mنامشخص است اگرچه کمک شایانی به  Zکرده است .عالوه بر این  ،)1995( Kingاذعان نموده است که  Mتا حد
زیادی به واسطه خطر شكارچيان است.
جدول  .3پارامترهای معادله رشد وان برتاالنفی برای پورتونيدها در بعضی از مكانهای مختلف مورد بررسی در دنيا

منبع
Ingles, 1996
Sukumaran and
Neelakantan, 1997

Zafer et al., 2006
Ward et al., 2008
مطالعه انجام شده

∞L

22/5
22/5
19/5
18/8
21/1
20/4
10/59
10/5
15/25
18/54
21/1
21/0

0/98
0/70
0/99
0/82
1/14
0/97
0/28
0/36
1/46
0/81
1/38
0/83

نر
ماده
نر
ماده
نر
ماده
نر
ماده
نر
ماده
نر
ماده

P. Pelagicus

Bantayan, Philippines

P. sanguinolentus

Mangalore, Malpe and
Karwar, India

P. Pelagicus

Mangalore, Malpe and
Karwar, India

S. serrata

ChakariaSundarban, India

S. serrata

Northern Territory,
Australia

S. serrata

ساحل بندر خمير

در ارتباط با  S. serrataدر ساحل بندر خمير و سایر مكان های زیست این گونه در دنيا ،بارناکل ها و حواصيل ها دشمنان طبيعی
آنها می باشند  .در بعضی از مناطق استراليا ،اندونزی و هندوستان عالوه بر این ،کوسه ها و تمساح ها نيز دشمنان و شكارچيان
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Sukumaran and
Neelakantan, 1997

K/year

جنس

گونه

محل مطالعه

پویایی جمعیت خرچنگ ماندابی ...

ساالرزاده و رضوانی

دیگری بر عليه  S. serrataمحسوب می شوند .احتماالً کوسه ها تنها جنس ماده این گونه را در طول حرکت آن به سمت دریا برای
تخم گذاری هدف قرار می دهند Mirera .و  ،)2009( Mtileبه این امر اشاره کرده اند که مرگ و مير مشاهده شده در مدت مطالعه
آنها ،ناشی از ناتوانی در پوست اندازی ،مرگ در طول فرآین د پوست اندازی و مدت کوتاهی بعد از آن و یا حمله به این گونه توسط
خرچنگ های دیگر به واسطه پوسته نرم آن است.
جدول  .4مقادیر  Z ,Mو  Fپورتونيدها در مكان های متفاوت اطراف آب های آسيا و استراليا

منبع
()Ingles, 1996
( Sukumaran and
)Neelakantan, 1996
( Sukumaran and
)Neelakantan, 1996
( Sukumaran and
)Neelakantan, 1996
( Sukumaran and
)Neelakantan, 1996
()Zafer et al., 2006
()Ward et al., 2008
مطالعه انجام شده

F

M

Z

جنس

3/15
1/38

2/36
1/37

na
na
na
na
na
na
na

na
na
na
na
na
na
na

5/51
2/75
3/49
2/64
6/85
5/31
5/22
3/84
4/29

na

na

3/55

نر
ماده
نر
ماده
نر
ماده
نر
ماده
نر
ماده

0/35
0/38
na
na

0/49
0/58
na
na

1/15

2/53

0/84
0/96
12/2-6/6
4/6-3/2
3/68

نر
ماده
نر
ماده
نر

0/70

1/78

2/48

ماده

گونه

محل مطالعه

P. Pelagicus

Bantayan,
Philippines

P. sanguinolentus

Mangalore, India

P. Pelagicus

Mangalore, India

P. sanguinolentus

Karwar, India

P. Pelagicus

Karwar, India

S. serrata
S.serrata
S.serrata

Chakaria Sundarban,
India
Northern Territory,
Australia
ساحل بندر خمير

داده وجود نداشته است =na

بحث
دوره آسيب پذیری  S. serrataمرتبط با زمان پوست اندازی آن است که در این زمان این گونه بسيار ضعيف بوده و پوسته نرمی
دارد .عوامل مرگ و مير خرچنگ ماندابی را می توان هم جنس خواری ،شكارچيان طبيعی آنها و یا صيادی دانست .جنس ماده
بيشترین آسيب پذیر ی را بعد از پوست اندازی و در طول تخم ریزی دارد ،همانطور که مقدار  Mباالی  70/36درصد از  Zاین امر را
نشان می دهد ،در حالی که جنس نر آسيب پذیری بيشتری به ماهيگيری و صيد دارد ( ،)Fچرا که سریع تر از جنس مخالفش
رشد نموده و ناحيه جزر و مدی را اشغال می کند و همين مسئله باعث می گردد تا در فعاليت ماهيگيری بيشتری به چشم آید.
ميزان  Mتخمينی برای جنس نر کمتر از جنس ماده و مساوی با  67/39درصد از  Zبود.
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 ،)1996( Inglesمعتقد است که ميزان مرگ و مير باالی  P. pelagicusمرتبط با مرحله پالنكتونی و یا پوست اندازی این گونه
خواهد بود .مشاهدات انجام شده در مطالعه حاضر نشان داد که شرایط  S. serrataدر طول پوست اندازی که معموالً شب است،
سبب آسيب پذیری باالی آن ن سبت به حمله دشمنان می شود چرا که این گونه در چنين زمانی بویی قابل ردیابی از خود منتشر
می کند و ممكن است سبب جذب حيوانات همگونه وی و حمله به آن شود .این گونه خرچنگ رفتار تهاجمی شدیدی داشته ،به
گونه ایی که  48ساعت بعد از پوست اندازی کاراپاس قدیمی خود را نيز خواهد خورد.

1395  پاییز،2  شماره،6 دوره
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. توزیع اندازه و نسبت جنسيت این خرچنگ شده است،مرگ و مير باالی هر دو جنس منجر به بهره برداری بيشتر و تاثير بر تعداد
 فعاليتها، داشته استF  تاثير بيشتری ازM  باید ادامه یابد و نظر به اینكهS. serrata تالش های موجود برای حفظ هر دو جنسيت
.و دغدغه بيشتر باید معطوف به مدیریت زیستگاهها گردد
تشکر و قدردانی
در خاتمه از همكاری مسئولين محترم اداره محيط زیست شهرستان بندر خمير به واسطه مساعدت در امر نمونه برداری در
مجاورت پوشش های حرا و نيز مسئولين محترم آزمایشگاه ماهی شناسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد بندرعباس که امكانات
.آزمایشگاهی الزم را در اختيار ما قرار دادند نهایت قدردانی و سپاس را داریم
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