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چکیده
به یابی دسـت Portunus جهت pelagicus شـناگر آبی خرچنگ صید ابزار نوع دو مقایسـه امکان و بررسـی مطالعه هدف از این
منطقه دو در 1380 آذرماه تا 1379 مهرماه سال از ماهانه بصورت برد اري اسـت. نمونه گونه این مناسـب صید اختصاصی وسـیله
قفس، نوع دو منظور این به گرفت. صورت عمان دریاي در سـواحل ایرانی چابهار شـرق در و پسـابندر کنارك در غرب مختلف،
که گرد ید آوري جمع P. pelagicus خرچنگ شـناگر 312 مجموعًا بررسـی این در اسـتفاده شـد. صید جهت و آکاردئونی ژاپنی
در و وزنی طولی مقایسـه میانگینهاي صید شـدند. آکاردئونی توسـط قفسهاي نمونه 110 و ژاپنی توسـط قفسهاي نمونه 202
صید نمونه هاي میانگینها در این که د اد نشان t استیودنت طریق آزمون از اسـتفاد ه نوع قفس مورد دو در شـده صید نمونههاي
صید ماده نر و فراوانی نمونههاي مقایسه .(p<0/05) است قفسهاي آکاردئونی از بیش طور معنیدار به قفس ژاپنی توسـط شـده
نیز بین دو و آکاردئونی قفسهـاي د ر فراوانیها این داد که نشـان کاي مجذور آزمون طریق از قفس نوع از دو هریـک در شـده
معنید ار طور به شـده صید نرهاي تعد اد در قفسهاي ژاپنی (p<0/05)، درحالی که نداشـت معنیداري اختالف مزبور قفس نوع
و برتري اختصاصی صید منظـور به رفته بکار قفسهاي بود ن مناسـب از حاکی نتایج مجموع د ر .(p<0/02) بود مادههـا بیـش از

بود. آکاردئونی به نسبت ژاپنی قفسهاي

عمان، ایران دریاي (اکارد ئونی)، تاشونده و ژاپنی قفس ،Portunus pelagicus آبی، خرچنگ شناگر کلیدي: کلمات
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A survey on specialized fishing gear of the blue swimming crab, Portunus pelagicus (Linnaeus, 1758) at Iranian 

seashores of Oman Sea

By : Hosseini, S. H.; Member of Scientific Board, Iranian Fisheries Research Organization, Tehran, Iran

 Mashaii, N.; Member of Scientific Board,Brackish Water Fisheries Research Station, Bafgh, Yazd, Iran

Specialized fishing methods of the blue swimming crab, Portunus pelagicus were studied from October 2000 to 

December 2001 in Chabahar at Iranian shores of Oman Sea. Total of 312 P. pelagicus crabs  were caught by two types 

of traps (202 specimens by Japanese pots and 110 specimens by the collapsible creels). T. student test showed The 

Mean carapace length and body weight of the crabs caught by Japanese pots were significantly higher than the samples 

caught by the collapsible creels. x2 test showed males and females caught by two types of traps was significanlty 

defferentes. however not significant difference between males and females frequencies captured by two traps, and 

collapsible creels, as well by. Both two types of the cages were useful, however results showed Japanese pots were 

more efficient.

Key words: Blue swimming crab, Portunus pelagicus, Collapsible, Creel, Japanese trap, Oman Sea, Iran

مقدمه
Portunus pelagicus (Linnaeus, ــی1(1758 آب ــناگر ش ــگ خرچن
از سواحل شنی ــیاري بس در و است خوراکی خرچنگهاي از (1 ــکل (ش
وجود و جهانی ــیع پراکنش وس علیرغم ــود . میش یافت جنوب ایران بوفور
ــکل (ش ایران ــواحل س جمله از و صیادي 51 منطقه توجه در قابل ذخایر
عادات جمله از توجه قابل ــتی ویژگیهاي زیس ــتن آن داش کنار و در (2
و علفهاي ــرگان مه بی انواع از ــواري همه چیزخ و ــادي صی اي ــه تغذی
در مثلی تولید ــت فعالی ،(10 جانوران(7، ــه الش کوچک، ماهیان ــی، دریای
صید ترویج جهت ریزي برنامه ،(14 ،13 ،7) سریع رشد و ــال س طول تمام
تعیین ــد م ع ــت. اس نگرفته صورت ــور در کش اقتصادي ارزش با گونه ــن ای
خوراکی مصرف ــدم ع و ــخص صید مش آمار نبودن اختصاصی، صید روش
محصول این به توجهی ــی ب عوامل عمد ه از را می توان ــزي در ایران آب این
از جهان کشورهاي ــیاري از بس در که است د رحالی این برشمرد. ــیالتی ش
آبی خرچنگ متحده امریکا ایاالت مناطق برخی و استرالیا هند، ژاپن، جمله

صید آن  د هه 1980 از و شده محسوب شیالتی ذخایر مهم از P. pelagicus

دیگر و صید فصل و حتی ــیده رس باثباتی مرحله به با روشهاي اختصاصی
مشخص آن زیستی ــاس ویژگیهاي براس گونه این صیادي محدودیتهاي
10 از 1972بیش سال در که میدهد نشان آمارها .(12 ،8) ــت گردیده اس
صید درصد مجموع 26/5 از ــش بی ــالهاي 1989 تا 1998 س در و درصد
بوده Portunidae ــواد ه ــه گونههاي مختلف خان ب خرچنگ مربوط ــی جهان
گونه این صید جهانی ,FIGIS/FAO). به عالوه آمار 2000-2006 ،9) است
بیش به ــی افزایش روند طی یک و توجه بوده قابل ــته گذش ــالهاي س طی
آبزي صید این .(3 ــکل است (ش ــید ه رس 2003 ــال س در تن از 180000
قفسهاي انواع جمله از گوناگون تلههاي ــط توس جهان مختلف مناطق در
برخی صیادان حتی میگیرد . صورت حلقه و تاشونده قفسهاي اي، استوانه
میشوند آنها خرچنگها یافت این انبوه که جمعیتهاي سواحلی مناطق در

.(12 ،7) مینمایند صید کش شن به شبیه ابزاري وسیله به را
به مربوط عمد تاً ایران در شناگر مورد خرچنگ در شده انجام مطالعات

ازطریق آن ذخایر وضعیت و شناسی زیست از جنبههایی پراکنش، ــی بررس
مورد در اي مطالعه ً ــرا اخی .(5 ،4 ،3 ،2 ،1) ــت اس بوده تور با ــد ضمنی صی
است شده انجام آب شیرین دریاچه مخزنی سد ارس میگوي صید شاه ابزار
سابقه کشور در شناگر خرچنگ اختصاصی صید روشهاي مورد در اما ،(6)

ندارد. وجود تحقیقاتی
مناطق ساحلی د ر خرچنگ صید اختصاصی ابزار معرفی عد م باتوجه به
به یابی دست منظور به قفس نوع دو بررسی با حاضر ــورمطالعه کش جنوب

گونه صورت گرفت. این ابزار صید اختصاصی

روش کار
از ماهانه ــورت ص به P. pelagicus ــی ــگ آب از خرچن ــرد اري ب ــه نمون
غرب د ر کنارك مختلف، سایت 1380 در دو آذرماه تا 1379 ــال مهرماه س
گرفت. صورت عمان دریاي ساحلی آبهاي در چابهار، شرق در ــابندر پس و
عینی نیز مشاهدات و مقدماتی برداريهاي نمونه دنبال سایتها به انتخاب
این از توجهی قابل جمعیتهاي که شنی سواحل در اي، منطقه اطالعات و

شد. انجام داشتند وجود خرچنگ گونه
د ر و خرچنگ صید جهت ــیا آس ــرقی جنوب ش قفسهاي ژاپنی در از
ــتفاده اس جنوبی ــتان هاي اس از برخی د ر مولد ــوي صید میگ براي ــران ای
به ــاره هند ق ــبه ش و امریکا از مناطقی در آکاردئونی ــاي قفسه ــود . می ش
جهت کشور ــمالی ش ــتانهاي اس از مناطقی در نیز و خرچنگ صید منظور
قفس هاي ــی کاربرد آزمایش به توجه با می روند. کار به خرچنگ دراز ــد صی
ــط آنها توس آبی صید خرچنگ از امکان حاکی چابهار که منطقه د ر ــور مزب
عدد قفس آکاردئونی و 7 ژاپنی عدد قفس 7 قفس شامل این دو نوع از بود

شد. استفاده ردیفی بصورت ب) و الف ،4 (شکل تاشونده یا
آغاز  قمري ماه روزهاي نیمه بعد از ظهر ــاعات س در قفس ها ــتقرار اس
در روز ــه س تا عملیات این و ــد میش آوري جمع به اقد ام بعد روز صبح و
ماهیان خارو، گربه ماهی عمدتاً استفاده مورد طعمههاي ادامه داشت. هرماه

بودند . کفشکها و

صید اختصاصی... دو قفس مقایسه
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آزمایشگاه د ر و صید شمارش ابزار هرنوع از آمده د ست به خرچنگهاي
به کاراپاس عرض و اندازه طول شد ند. زیست سنجی جنسیت، ثبت از پس
با دقت د یجیتال ترازوي وسیله به بدن وزن و میلیمتر 0/1 ــیله کولیس وس

گیري شد. اندازه 0/01 گرم
نرم ــیله وس و به ــت ثب کامپیوتر ــط آمد ه توس ــت د س به ــات اطالع

ــدند. ش تحلیل و تجزیه SPSS و Excel افزارهاي
بین  بدن وزن کاراپاس و و عرض د وگانه میانگین هاي طول  مقایسه

استیودنت، t از طریق آزمون قفس نوع ــط دو توس ــده ش صید نمونههاي
بدن وزن و کاراپاس عرض و طول فصلی میانگین هاي چندگانه ــه مقایس
تحلیل و ــیله تجزیه وس به قفس هرنوع توسط ــده ش صید خرچنگهاي
صید ترکیب در فراوانی جنسها ــه و مقایس ،HSD توکی آزمون و پراش
فراوانیهاي مقایسه ــد. ش (x2) انجام کاي مجذور آزمون ــط توس قفسها
روش به x2 آزمون ازطریق ژاپنی و ــی آکاردئون قفس نوع بین دو ــور مزب

گرفت. صورت متقاطع جداول

شناگر آبی خرچنگ جهانی پراکنش شکل 2.

.Portunus pelagicus آبی شناگر خرچنگ پشتی سطح .1 شکل
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نتایج
آوري جمع P. pelagicus شناگر خرچنگ 312 مجموعاً بررسی این در
قفسهاي توسط نمونه 110 و ژاپنی قفس هاي ــط توس 202 نمونه شد که
بدن وزن نیز عرض کاراپاس و و طول اندازه صید شدند. میانگین آکارد ئونی
شده صید نمونه هاي از بیشتر ژاپنی قفسهاي توسط ــده ش صید نمونههاي
سایت کنارك در نمونه 151 مجموع د ر .(1 بود (جدول قفس آکاردئونی با
161 و آکاردئونی)، قفس به وسیله 54 عد د و ژاپنی قفس توسط عد د 97)
عدد 56 ژاپنی و قفس توسط عد د 105) پسابندر ــایت س خرچنگ د ر عد د

.(2 گردید (جدول آکاردئونی) صید قفس وسیله به
ــده صید ش نمونههاي در بدن وزن و ــاس کاراپ طول میانگین ــر مقادی
میانگین هاي مقایسه بود . آکاردئونی قفس هاي از بیش ژاپنی قفس ــط توس
از ــتفاده مورد اس قفس نوع د و در ــده صید ش نمونههاي در وزنی ــی و طول
شده نمونههاي صید د ر مقاد یر داد که این نشان ــتیودنت t اس آزمون طریق
ــت اس قفس هاي آکاردئونی از بیش ــید ار معن طور به ــط قفس ژاپنی توس

.(p>0/05)
نوع د و از ــک هری در ــد ه صید ش و ماده نمونه هاي نر فراوانی ــه مقایس
و نرها فراوانی آکارد ئونی که در قفسهاي داد نشان x2 آزمون طریق از قفس
به ژاپنی نرها قفسهاي در اما ،(p>0/05) نداشت معنید ار اختالف مادهها
.(x2=05/07=  ، (p>0/02) بودند ــد ه صید ش ماده ها از بیش معنیدار طور
ماده هاي صید و نر که فراوانی داد ــان نش متقاطع جد اول بروش x2 آزمون
.(p>0/05) ــت نداش معنیداري اختالف مزبور قفس نوع د و ــط توس ــده ش
وزن بدن و کاراپاس عرض و طول فصلی میانگینهاي پراش تحلیل تجزیه و
اختالف وجود دهند ه نشان قفس نوع هردو توسط ــده صید ش خرچنگهاي
داد ــان توکی HSD نش (p>0/05). آزمون بین این میانگینها بود معنیدار
بودند فصول از دیگر کمتر زمستان در و بیشتر پاییز مقادیر در این کلیه که

.(p>0/05)

بحث
کاربرد که میدهد ــان نش آمده ــت دس به نتایج میرود، انتظار چنانکه
این ضمنی صید مقایسه با در آبی خرچنگ صید اختصاصی منظور به قفس

با مقایسه در قفس با صید است. د اشته برتري مختلف، تورهاي توسط گونه
کوچک ــیار بس نمونههاي قفسها در آنکه جمله از دارد فراوانی مزایاي تور
آسیبهاي بدون و ــالم س و زنده خرچنگهاي همچنین ــوند. ــیر نمیش اس
در خرچنگها ــدن ــیر ش اس کرد. صید قفس ــیله وس به میتوان فیزیکی را
مید هد. افزایش ــیار بس تور، زمان تخلیه صید را به صدمه از ــته گذش تورها
خرچنگها، جهت صید تور جاي به تله معرفی گذشته بدلیل سال 20 طی
داده نشان چشمگیري افزایش P. pelagicus آبی خرچنگ صید جهانی آمار
خرچنگ این گونه صید مورد مقایسه در ــده ش بررسی انجام در یک ــت. اس
از کاربرد ــل صید حاص نرخ ــترالیا، اس از منطقه د و در قفس و ــور ت ــط توس
آمده د ست به ــگیر گوش مترمربع تور کاربرد 1200 معادل با قفس 55-67

.(11) است
این د ر ــی آکاردئون و ژاپنی قفسهاي ــط توس خرچنگ صید ــه مقایس
آزمونها نتایج چنانکه است. ژاپنی قفسهاي نسبی برتري از حاکی بررسی
خرچنگ هاي بدن وزن و کاراپاس عرض و طول میانگینهاي میدهد، نشان
آکاردئونی قفسهاي با ــه مقایس در ژاپنی قفسهاي ــده توسط ش صید آبی
قفسهاي د ر شده اسیر ماده خرچنگهاي ــبت نس همچنین است.  ــتر بیش
ــت صید محد ود ی در آینده ــع قط طور به ــت. اس بوده نرها از کمتر ــی ژاپن
ــه -همانند گون مدیریتی صید این ــزء توصیههاي ج بارور ماد ه ــاي نمونهه
تعداد کاهش بنابراین  بود و خواهد پوستان مأکول- ــخت س گونه هاي دیگر
محسوب مهمی ویژگی مثبت و صید ابزار این وسیله صید شده به مادههاي
در و بود ه ژاپن از وارداتی ژاپنی قفس هاي که ــت اس ــایان ذکر ــود. ش میش
معادل که P. trituberculatus ــی خال ــه س آبی خرچنگ صید ــن جهت ژاپ

میروند. بکار است P. pelagicus اکولوژیک
موارد به ژاپنی میتوان ــاي مزایاي قفسه دیگر از فوق عوامل بر ــالوه ع
کاهش ــبب باال س ژاپنی د ر قفسهاي دهانه گرفتن : قرار ــتناد نمود زیر اس
دان طعمه گرفتن قرار وضعیت می گردد (15). ــده ش ــیر خروج نمونههاي اس
تعداد جذب طعمه موجب نبودن الوصول ــهل س دلیل به ژاپنی قفسهاي در
دلیل ژاپنی به قفسهاي استحکام همچنین میشود . خرچنگهاي بیشتري
باید وجود با این است. بیشتر این قفس ها ــتیک در پالس رفته بکار اولیه مواد
اشغال شناورها روي را بر کمتري حجم قفسهاي آکاردئونی که د اشت توجه

P. pelagicus آبی هاي شـناگر تعد ادخرچنگ و (g)، نسـبت جنسـی بدن (mm)، وزن عرض کاراپاس و اندازه طول معیار و خطاي مقاد یر میانگین .1 جدول
(1380 تا آذر 1379 (مهر مطالعه مجموع دوره و مختلف فصول آکاردئونی در و ژاپنی قفس هاي توسط چابهار سواحل شده در صید

صید اختصاصی... دو قفس مقایسه
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است. مؤثر صید میزان در نهایت و دریا قفس به انتقال در که میکنند
و ژاپنی قفس ــوع ن هردو ــاخت س و تهیه امکان باتوجه به ــوع مجم در
ادامه آنها، تعمیر سادگی مناسب و با هزینه هاي ــور کش داخل در آکاردئونی
است ذکر شایان میشود. توصیه قفسها این از ــتفاده اس زمینه در ــی بررس
صیادي، مختلف مراحل صید خرچنگ شناگردر ترویج و معرفی تنها نه که
و ساخت بلکه میشود، ایجاد شغل و موجب ارزآوري بازاریابی و آوري عمل

می کند. ایجاد را صیادي اشتغال زمینه نیز صید اد وات تعمیر
این ذخایر از ــرداري ب ــره جهت به ــی اصول ــزي ری ــور برنامه منظ ــه ب
صید گاههاي و زیستگاه شناسایی به مربوط مطالعات ــت اس الزم خرچنگها
تولید شناسی زیست بررسی شده و ایران تکمیل جنوب سواحل د ر مناسب
به مربوط مطالعات ادامه آن به موازات و جمعیتها، ــی پویای و تغذیه ــل، مث
موقعیت و ــکل، اندازه ش وضعیت ترین ــب مناس ــی بررس ازجمله صید ابزار
قفسها و تأثیر فواصل طعمه قفسها، پوشش و رنگ خروجی، جنس دهانه
پذیرد. صورت تالش صیادي میزان بررسی نیز صید و میزان بر یکد یگر از

قد ردانی و تشکر
ذخایر مدیریت محترم بخش مدیر ــاد کیمرام فره دکتر آقاي از جناب
رئیس ... اژدري حشمت و آقاي مهندس ــیالت ش تحقیقات آبزیان مؤسسه
انجام و تصویب در مساعدت خاطر به چابهار تحقیقات شیالت مرکز ــابق س
تحقیقات ــناس مرکز کارش رجب پور مهندس علیرضا آقایان تحقیق؛ از این
چاکري و عبدالغفور بیولوژي تکنیسین دلوکیان چابهار،امام بخش ــیالت ش
برداريها نمونه در فراوان همکاري بدلیل ــز مرک ترابري همچنین و ملوان،

سپاسگزاریم.
پاورقی

1- Blue swimmer crab
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P. pelagicus آبی شناگر هاي خرچنگ تعد اد و جنسی نسبت ،(g) وزن بدن ،(mm) کاراپاس عرض و طول اند ازه معیار خطاي و میانگین مقاد یر .2 جدول
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