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 چکيده
و بررسی فراوانی  های منزوی این مطالعه با هدف تعیین فون خرچنگ

جنوب جزیره قشم انجام گرفت. بدین منظور پس از گشت ها در آن
اول و بازدید میدانی هشت ایستگاه در ناحیه جزر و مدی جنوب 

های یاد شده در انتخاب گردید. نمونه برداری از ایستگاهجزیره قشم 
نمونه خرچنگ منزوی  581. در مجموع گرفتانجام  1332پاییز 
نیز ها مورد بررسی و شمارش قرار گرفتند و تعدادی از آنآوری و جمع

 %08تر آزمایشگاهی در اتانول دقیق هایجهت شناسایی و انجام بررسی
های شناسایی با استفاده از کلید. یافتند انتقال آزمایشگاه به و تثبیت
، Clibanarius signatus اسامی باتعداد هشت گونه  معتبر

Clibanarius virescens ،Diogenes avarus ،Diogenes 

planimanus ،Dardanus tinctor ،Areopaguristes 

perspicax ،Pagurus kulkarnii  وCoenobita scaevola 
های منزوی در ناحیه جزر ، از سه خانواده خرچنگالب شش جنسقدر 

 Clibanarius و مدی جنوب این جزیره شناسایی شد. همچنین گونه

virescens (Krauss, 1843)  برای اولین بار در خلیج فارس
های متاتیپیک های شناسایی شده با نمونهگردد. تمامی گونهمعرفی می

ن مقایسه شده و مورد تأیید موجود در موزه جانورشناسی دانشگاه تهرا
های شناسایی شده در این مطالعه با با مقایسه گونه ای قرار گرفتند.گونه

های شناسایی شباهت زیادی میان گونه سایر مطالعات مشخص شد که
های دریای عمان و شده در جنوب جزیره قشم )هشت گونه( با آب

ره پنج )جنگل به عالوه ایستگاه شما  شمال دریای عرب وجود دارد.
 دست کاشت حرا( بیشترین تعداد نمونه را به خود اختصاص داد.

 
 Clibanariusشناسایی، خرچنگ منزوی،  کليدی: هایهواژ

virescensجزیره قشم، خلیج فارس ،. 
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Abstract 
The present work aims to determine fauna and 

abundance of hermit crabs in the southern Qeshm 

Island. For these aims, after preview of coastal 

zone, eight stations were selected in the intertidal 

zones of southern Qeshm Island. Sampling in 

these stations was conducted during the Dec. 

2013. Totally, 605 specimens of hermit crabs 

were studied and calculated. For identification 

and accurate laboratory analysis, some of these 

specimens were fixed in 70% ethanol and 

transported to the laboratory. Base on valid 

identification keys, eight hermit crab species 

Clibanarius signatus, Clibanarius virescens, 

Diogenes avarus, Diogenes planimanus, 

Dardanus tinctor, Areopaguristes perspicax, 

Pagurus kulkarnii and Coenobita scaevola from 

six geneses and three families were identified in 

the intertidal zones of southern Qeshm Island. 

Also, Clibanarius virescens (Krauss, 1843), was 

reported in the Persian Gulf for the first time. All 

identified species were compared with the 

metatypical hermit crab samples in the Zoological 

Museum, University of Tehran and the species 

were verified. Compare the identified species in 

this study with the other studies showed that 

identified species in this study are so the same as 

the Oman Sea and north coast of Arabian Sea 

species. In addition, Station five (Mangrove 

Forest) had the highest rate of abundance of 

hermit crabs. 
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 مقدمه
الب فوق خانواده قهای منزوی در خرچنگ

Paguroidea پوستان راستهو از سختDecapoda  
 تعداد .(Davis & Martin, 2001) باشندمی

الب قگونه در  688های این موجودات را بیش از  گونه
 & Lemaitre) شش خانواده معرفی کردند

McLaughlin, 2001). ای جدید به نام خانواده
Pylojacquesidae  را با یک جنس و یک گونه

های منزوی اضافه کشف و به مجموعه خرچنگ
گونه  5588بندی بیش از نمودند. در جدیدترین رده

الب شش خانواده در نقاط قهای منزوی در خرچنگ
 McLaughlin et) اندمختلف جهان معرفی شده

al., 2010.)  988سال اخیر حدود  58بنابر این در 
منزوی جدید در دنیا شناسایی شده گونه خرچنگ 

مباحث اهمیت  دهنده و این مسأله نشان است
این گروه  و تا حدودی ناشناخته بودن سیستماتیک

در خصوص سیستماتیک مطالعات  بوده، لذا
تواند در جهت شناخت هر میهای منزوی  خرچنگ

جانوری مناطق دریایی و تهیه شناسنامه  چه بهتر فون
ی و شناخت تأثیرات انسانی بر موجودات این نواح

روی این مناطق و در نهایت مدیریت مناطق دریایی 
 ,.Mantelatto et al) بسیار حائز اهمیت باشد

های منزوی گروه بزرگی از سخت . خرچنگ(2004
های پوستان بوده و پراکنشی وسیعی در زیستگاه

های فراوان نقشی ها با تولید الرودریایی دارند. آن
 & Fransozo) زنجیره غذایی دریایی دارندمهم در 

Mantelatto, 1998  .) 

همگام با سایر مناطق دریایی جهان، مطالعاتی نیز 
های منزوی توسط محققین ایرانی بر روی خرچنگ

سواحل جنوبی ایران )خلیج فارس و دریای عمان( 
صورت  مطالعاتتوان به که می صورت گرفته است

 & Moradmandن )گرفته در سواحل دریای عما

sari, a,b 2007سواحل بوشهر ،) (Hosseini, 

 ,.Mirbagheri et al(، سواحل خلیج چابهار )2009

هایی از سواحل خلیج فارس و دریای (، بخش2010

(، سواحل جزیره Naderloo et al., 2012) عمان
سواحل جزیره هرمز  (،Asghari et al., 2012قشم )

(., 2012etal adiKheirab ;, 2012Kheirabadi 
.,et al Kheirabadi; ., 2014al etSeyfabadi .
 et alSeyfabadi ,.( و سواحل جزیره الرک )4201

 زمینه اشاره کرد. در این(، 2013
 898618خلیج فارس با مساحتی در حدود 

های ترین آبکیلومتر مربع، یکی از شورترین و گرم
دهانه تنگه هرمز به عنوان  .شوددنیا محسوب می

کیلومتر  78ورودی خلیج فارس با عرضی در حدود 
های ترین آب راههترین و مهمیکی از پرترافیک
 ;Sheppard et al., 1992) شودجهان محسوب می

Reynold, 1993.) 5935قشم با مساحت  جزیره 
متر مربع واقع در دهانه تنگه هرمز بوده و کیلو

باشد. این بزرگترین جزیره ایران و خلیج فارس می
 87˚ تا 88˚ 98′ 88″جزیره در مختصات جغرافیایی 

 طول 18˚ 58′ 18″ تا 11˚ 58′ 96″ و شمالی عرض
. فاصله این جزیره تا بندرعباس است شده واقع شرقی

کیلومتر است. این جزیره با توجه به قرار  88در حدود 
تنوع  گرفتن در دهانه تنگه هرمز و همچنین

ترین جزایر ایرانی تنگه ز مهماکوسیستمی باال، یکی ا
 (. Sheppard et al., 1992)شود هرمز محسوب می

از این مطالعه شناسایی سیستماتیک هدف 
های منزوی ناحیه جزر و مدی جنوب جزیره خرچنگ

قشم به عنوان بخش مهمی از فون جانوران ناحیه 
ای جزر و مدی این جزیره و تکمیل فهرست گونه

باشد. همچنین این منطقه میهای منزوی در خرچنگ
های منزوی ای خرچنگگونهفراوانی در این مطالعه 

مختلف ساحلی در جنوب جزیره  هایدر اکوسیستم
 است.  قشم مورد مقایسه و بررسی قرار گرفته

 

 هامواد و روش

های منظور شناسایی فون خرچنگبهدر این مطالعه 
تعداد  منزوی ناحیه جزر و مدی جنوب جزیره هرمز

ناحیه انتخاب شد. انتخاب این این هشت ایستگاه در 
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های ها به نحوی بود که تمامی اکوسیستمایستگاه
مختلف ناحیه ساحلی تحت پوشش قرار گرفتند 

ها در جدول های هر یک از ایستگاه(. ویژگی5)شکل 
و در  5938ماه برداری در آذرارائه شده است. نمونه 5

با پرتاب  های یاد شدهیستگاهزمان حداکثر جزر در ا
در هر ایستگاه انجام گرفت. متر  1/8×1/8کوادرات 

 588تعداد سه ترانسکت عمود بر دریا )با عرض حدود 
متر( در نظر گرفته شد و در هر ترانسکت تعداد چهار 

کواردات در  58عدد کوادرات پرتاب شد )در مجموع 
ر ها به تفکیک هتعدادی از نمونههر ایستگاه(. 

تر های دقیقایستگاه جهت انجام شناسایی و بررسی
 Echsel)% فیکس شده 78در ظروف حاوی اتانول 

& Racek, 1976 مرکزی دانشکده ( و به آزمایشگاه
 .دنمنتقل شدعلوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس 

ها با استفاده از خصوصیات سپس این نمونه
کوپ و میکروس -شناسی و با استفاده از استرئو ریخت

های شناسایی معتبر در حد گونه مورد شناسایی قرار کلید
های شناسایی مورد استفاده در این مطالعه کلیدگرفتند. 

های منزوی شمال خرچنگشامل: کلید شناسایی 
(، Ingle, 1993اقیانوس اطلس و دریای مدیترانه )

خلیج  Porcellanidaeو  Paguridaeهای خانواده
های منزوی فوق خرچنگ (،Apel, 2001فارس )

(، کلید McLaughlin, 2003) Paguroidea خانواده
 ,Rahayuاندونزی ) Clibanariusشناسایی جنس 

2003،)Anomura  ( شمال دریای عربSiddiqui 

& Kazmi, 2003 کلید شناسایی جنس ،)
Diogenes  پاکستان(Siddiqui et al., 2004)، 

 & Kazmi) پایان دریای عربدهکلید شناسایی 

Siddiqui, 2006،)  و کلید شناسایی فهرست
 ,.McLaughlin et alهای منزوی دنیا )خرچنگ

های منزوی خلیج فارس ( و فهرست خرچنگ2010
کلید شناسایی )در حد جنس(  و دریای عمان به همراه

های منزوی شمال اقیانوس هند خرچنگ
(Naderloo et al., 2012) در نهایت به بودند .

های ها با نمونه، این نمونهنهاییأیید منظور ت
دانشگاه تهران مقایسه شده  متاتیپیک موجود در موزه

ای قرار گرفتند. الزم به ذکر است و مورد تأیید گونه
های موجود در موزه این دانشگاه با که نمونه

)واقع در فرانکفورت  Senckenbergهای موزه  نمونه
 اند.ای شدهآلمان( تأیید گونه

 

 
 در ناحیه جزر و مدی این جزیرهبرداری نمونه ایستگاههشت  قشم و نقشه جزیره .1شکل 
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 قشم جزیرهجنوب جزر و مدی  احیهبرداری در نایستگاه نمونه هشتمشخصات  .1جدول 

 توصیف ایستگاه طول جغرافیایی عرض جغرافیایی نام ایستگاه ایستگاه

 N ″59 ′18 ˚88 E ″97 ′58 ˚18 پارک زیتون 5

و پوشش جلبکی پراکنده به همراه  ساحل قلوه سنگی
های سخت در ناحیه پایین جزر و مدی، منطقه باال مرجان

 . وجود توریست فراوانایماسه -جزر و مدی شنی

 ای. وجود گردشگر در ساحل منطقهماسه -ساحل شنی N ″91 ′19 ˚88 E ″88 ′58 ˚18 زیارتگاه شاه شهید 8

 N ″98 ′91 ˚88 E ″18 ′85 ˚18 سوزا 9

 -ای. در مناطقی ساحل سنگیماسه -ساحل شنی
های سدی( در )حوضچه Back Barrierای. وجود صخره

 ساحل این منطقه

 N ″96 ′99 ˚88 E ″99 ′88 ˚18 مسن 9

، ساحل غیر مسکونی روستاییساحل مجاور منطقه 
های ، وجود سازهایصخره -سنگی ویکنواخت شنی 

 تانسان ساخ

1 
جنگل دست کاشت 

 حرا
N ″83 ′98 ˚88 E ″88 ′11 ˚11 

پایین ساحل در نواحی  -های حراوجود جنگل ،ساحل گلی
 ایماسه -تا حدودی شنی جزر و مدی

 N ″55 ′98 ˚88 E ″98 ′98 ˚11 صلخ 8

. ناحیه پایین جزر مجاور اسکلهای صخره -ساحل سنگی 
حیه باال و مدی گلی، میان جزر و مدی قلوه سنگی و نا

 ایماسه  -جزر و مدی شنی

 N ″13 ′91 ˚88 E″59 ′98 ˚11 نمکدان قشم 7
ای. رسوبات موجود در بستر بسیار صخره -ساحل سنگی

 شور و با امالح نمکی فراوان

 N ″56 ′99 ˚88 E ″96 ′88 ˚11 دوستکو 6
ساحل غیر یکنواخت قلوه سنگی و پوشش جلبکی. ساحل 

 تقریباً بکر و دست نخورده

 

 نتایج
در این مطالعه از مجموع هشت ایستگاه در ناحیه جزر 

عدد خرچنگ  881و مدی جنوب جزیره قشم، تعداد 
 منزوی مورد شمارش قرار گرفت و تعدادی از 

آوری شدند ها جهت انجام شناسایی جمعآن

الب شش جنس، از ق(. تعداد هشت گونه در 8)جدول
 شدند.  های منزوی شناساییسه خانواده خرچنگ

  8و در شکل  ،هابندی این گونه در ذیل رده
 ارائه شده تصاویر هر هشت گونه شناسایی شده 

 است:
Phylum: Arthropoda 

     Subphylum: Crustacea   
          Class: Malacostraca 
               Order: Decapoda   
                     Superfamily: Paguroidea Latreille, 1802   
                              Family: Diogenidae Ortmann, 1892      
                                      Genus: Clibanarius (Dana, 1852) 

Species: Clibanarius signatus Heller, 1861 
Species: Clibanarius virescens (Krauss, 1843)  

                                      Genus: Diogenes (Dana, 1851) 
Species: Diogenes avarus Heller, 1865  
Species: Diogenes planimanus Henderson, 1893  

                                       Genus: Dardanus Paul son, 1875
Species: Dardanus tinctor (Forskal, 1775)

                                        Genus: Areopaguristes (Dana, 1851) 
Species: Areopaguristes perspicax (Nobili, 1906) 

                             Family: Paguridae Latreille, 1802 
                                             Genus: Pagurus (Latreille, 1802) 

Species: Pagurus kulkarnii (Sankolli, 1961) 
                            Family: Coenobitidae Dana, 1851                
                                      Genus: Coenobita Latreille, 1829

Species: Coenobita scaevola (Forskal, 1775)
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  هشت گونه خرچنگ منزوی شناسایی شده در ناحیه جزر و مدی جنوب جزیره قشم .2شکل 
 از مجید مرادمند( Gو  Cهای از نبی اله خیرآبادی، عکس Hو  A ،B ،D ،E ،Fهای )عکس

A )Clibanarius signatus                B )Clibanarius virescens                C )Diogenes avarus 
D)E               Diogenes planimanus  )Dardanus tinctor         F) Areopaguristes perspicax 

G ) Pagurus kulkarnii                    H )Coenobita scaevola 
 

 قشم جزیرهجنوب جزر و مدی  احیهندر ایستگاه نمونه برداری  شده به تفکیک هشت های شناساییگونه .2جدول 

 5 8 9 9 1 8 7 6 لجمع ک
 هاایستگاه

 های خرچنگ منزویگونه

538 88 8 91 5 1 99 58 89 Clibanarius signatus 

83 51 8 88 8 8 51 8 55 Clibanarius virescens 

598 89 1 1 67 9 1 9 9 Diogenes avarus 

19 57 8 9 58 8 55 9 9 Diogenes planimanus 

586 99 9 8 19 9 89 9 9 Areopaguristes perspicax 

59 9 8 9 8 8 1 8 8 Pagurus kulkarnii 

3 8 8 8 8 8 9 9 8 Coenobita scaevola 

7 8 8 8 9 8 8 8 9 Dardanus tinctor 

 جمع کل 18 97 587 55 516 75 57 519 881
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ترین گونه شناسایی شده خرچنگ منزوی فراوان
C. signatus   مونه از این گونه در ن 538بود که

برداری شمارش شد. کمترین نمونه های نمونهایستگاه
با هفت نمونه بود.  D. tinctorنیز مربوط به گونه 

ها در ایستگاه شماره پنج بیشترین فراوانی گونه
)جنگل دست کاشت حرا( مشاهده شد زیرا در این 

وجود  D. avarusایستگاه تعداد بسیار زیادی از گونه 
کمترین تعداد نمونه در ایستگاه شماره چهار  داشت.

خرچنگ  (. همچنین8)مسن( مشاهده شد )جدول 
برای اولین بار در   Clibanarius virescensمنزوی

گردد که شناسایی و معرفی می خلیج فارس
شناسی، پراکنش جهانی گذاری، ریختهای نام ویژگی

 باشد:و زیستگاه این خرچنگ منزوی به شرح ذیل می
Clibanarius virescens (Krauss, 1843): 

Pagurus virescens (Krauss, 1843): 56-57, 

pl. 4 fig. 3. 

Clibanarius virescens: Dana, 1852: 466; 

Nobili, 1906: 86-87; Tirmizi & Siddiqui, 

1982: 77-79, fig. 40 J; Rahayu & Komai, 

2000: 28-29; Apel, 2001: 30- 31, 214;  

McLaughlin & Dworschak, 2001: 161; 

McLaughlin, 2002: 397; Moradmand & 

Sari, 2007a: 29, fig. 2 F.  

 
 شناسیهای ریختویژگی

دارای بدنی با رنگ  C. virescensخرچنگ منزوی 
های نارنجی تیره و یا کرم و پاهای حرکتی با نوار

ای نارنجی و یا هعرضی سفید و یا کرم رنگ و آنتن
 Antennal acicleباشد. رنگ میدر مواردی آبی کم
در انتها دارای  Ocular acicleکوتاه و قطور، 

ها ویل )طول آنهای چشمی طچک، ساقههای کوخار
تر از های کوچک طویلآنتن، طول سپر است( 6/8

ها در در چنگک Carpusهای چشمی، مفصل ساقه
طول سپر  ،های ریزسطح پشتی خود دارای یک خار

در پاهای حرکتی  Dactylusمفصل  ،بیشتر از پهنا
، ها هم اندازهچنگک ،Propodusتر از مفصل کوتاه

روی مفصل ، اهی چنگک راست کمی بزرگترولی گ
ت ها یک یا دو ردیف خار به صورمتحرک چنگک

 Telsonرنگ است. ها نیز تیرهنامنظم و نوک چنگک
در انتها فاقد قرینه و لوب انتهایی آن با یک شکاف 

دارای  Telsonلبه جانبی  ومیانی به دو ناحیه تقسیم 
 .ای استهای حاشیهخار
 

 پراکنش جهانی

احل اقیانوس هند، سواحل شرقی آفریقا، سواحل سو
شمالی استرالیا، سواحل دریای عمان. جنوب جزیره 

 (.6و  8، 9، 8، 5های قشم )ایستگاه
 

 زیستگاه

ی و قلوه سنگی، مناطق باال اصخره -سواحل سنگی
 .جزر و مدی مناطق مرجانی

 

 گيریبحث و نتيجه
نی هدف از این مطالعه شناسایی و بررسی فراوا

های منزوی جنوب جزیره قشم بود و در این خرچنگ
 این ناحیههشت گونه خرچنگ منزوی در راستا 

 منزوی های. خرچنگگردیدشناسایی و معرفی 
، Diogenidaeشناسایی شده از سه خانواده 

Paguridae  وCoenobitidae  .خانواده بودند
Diogenidae  ،با اختصاص دادن شش گونه به خود

اوانی را دارا بود. در میان هشت گونه بیشترین فر
جزء  C. scaevolaمشاهده شده، فقط گونه 

های منزوی نیمه خشکی زی است و بیشتر خرچنگ
ای ناحیه باال جزر و مدی پراکنش های ماسهدر بستر

های دارد. هفت گونه دیگر، که متعلق به خانواده
Diogenidae  وPaguridae  هستند در نواحی جزر

ها با نتایج راکنش داشتند، که این یافتهو مدی پ
های هم های جنوبی ایران و آبمحققانی که در آب

Kheirabadi ,2012 ;) اندجوار به مطالعه پرداخته

&Moradmand ., 2010; et al Mirbageri. 

Sari, 2007a,b )البته گونه  .مطابقت دارد
Dardanus tinctor  در نواحی پایین جزر و مدی

در سواحل مرجانی( نیز پراکنش دارد.  خصوص)به
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ایستگاه پنج )جنگل دست کاشت حرا( به دلیل بستر 
های ریز مناسب و مواد آلی فراوان مناسب، صدف

را در خود  D. avarusتعداد بسیار زیادی از گونه 
جای داده بود. در ایستگاه چهار )مسن( نزدیک بودن 

ن از توابه منطقه شهری و نبود صدف مناسب را می
ها در این عوامل اصلی کاهش تعداد و فراوانی گونه

et Wang 2012; , Kheirabadi)ایستگاه دانست 

al., 2009.)  
برای اولین بار  C. virescensخرچنگ منزوی 

این  در نواحی جزر و مدی خلیج فارس شناسایی شد.
 Pagurusبا نام   Kraussتوسط 5699گونه در سال 

virescens ده است )نیز معرفی شMoradmand 

& sari, 2007a ;Krauss, 1843 این گونه با .)
موجود در  C. virescensهای خرچنگ منزوی نمونه

 های آرشیوموزه جانورشناسی دانشگاه تهران با شماره

ZUTC Anom 1003   وZUTC Anom 1004 
بودند مورد  آوری شدهکه از سواحل دریای عمان جمع

 C. virescensمنزوی  تأیید قرار گرفت. خرچنگ
های شماره یک و شش یافت شد. بیشتر در ایستگاه

ها دارای مناطق جزر و مدی قلوه سنگی این ایستگاه
ای هستند. از دالیل حضور این صخره -و سنگی

های توان وجود جلبکگونه در این نواحی را می
های نسبتاً درشت برای مناسب برای تغذیه و صدف

 & Moradmand) گزینی دانست. در مطالعاتصدف

Sari, 2007a; Kazmi et al., 2007;. 
Mirbagheri et al., 2010 ) نیز چنین زیستگاهی

در سواحل دریای عمان و سواحل برای این گونه 
پراکنش دارای معرفی شده است. این گونه پاکستان 

وسیع در سواحل اقیانوس هند، سواحل شرقی آفریقا، 
ن شمال دریای عرب )سواحل پاکستان( و دریای عما

 ;Moradmand & Sari, 2007a) باشدمی

Kazmi et al., 2007; Apel, 2001.)  بنابراین
توان گفت پراکنش جهانی این گونه در مناطق می

اطراف حوضه شمال و غرب اقیانوس هند )دریای 
دریای عمان( است. دو گونه خرچنگ منزوی  عرب،

Diogenes planimanus  وPagurus 

kulkarnii جنوبی ین بار در سواحل نیز برای اول
 شناسایی شدند. قشمجزیره 

های شناسایی شده در این تحقیق با مقایسه گونه
های های جنوبی ایران و یا آبسایر تحقیقات در آب

 ,Moradmand & sari) جوار نشان داد کههم

2007a,b)  گونه خرچنگ منزوی را در  نهدر مجموع
د. این سواحل ایرانی دریای عمان شناسایی کردن

های شناسایی شده در ها مطابقت زیادی با گونهگونه
این تحقیق دارند، به نحوی که شش گونه مشابه بوده 

در  A. perspicaxو  D. tinctorهای و فقط گونه
ها شناسایی نشده بود. در مطالعه تحقیقات آن

(Asghari et al., 2012)  هفت گونه خرچنگ
اسامی  منزوی را در سواحل جزیره قشم با

Clibanarius signatus ،Diogenes avarus ،
Dardanus tinctor ،Areopaguristes 

perspicax ،Diogenes tirmiziae ،Diogenes 

karwarensis  وCoenobita scaevola  شناسایی
نموده، که پنج گونه از گونه های شناسایی شده در 

ها در جنوب جزیره قشم نیز شناسایی مطالعه آن
 خرچنگ منزویSeyfabadi et al. (2013 )شدند. 

را در جزیره  Coenobita scaevolaی زخشکینیمه
گزینی آن را بررسی الرک شناسایی و رفتار صدف

در  C. signatusخرچنگ منزوی  همچنین. ندنمود
 ,Hosseiniشده است )سواحل بوشهر شناسایی 

2009).  Mirbagheri et al.(2010) 58  گونه
ا در سواحل خلیج چابهار شناسایی خرچنگ منزوی ر

ها را نمودند و تراکم، صدف گزینی و پراکنش آن
های شناسایی تمامی گونه د.مورد بررسی قرار دادن

( که در 2010) .Mirbagheri et al شده در تحقیق
در مطالعه  سواحل خلیج چابهار انجام پذیرفته است،

)جنوب جزیره قشم( نیز مورد شناسایی قرار حاضر 
در های شناسایی شده تمامی گونههمچنین . ندگرفت

شمال شناسایی شده در های با گونهمطالعه حاضر 
 ,Kazmi & Siddiqui)دریای عرب تشابه دارند 
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در ناحیه Kheirabadi (2012 )همچنین . (2006
گونه خرچنگ منزوی را  نه، جزر و مدی جزیره هرمز

 گزینی، پراکنش و برخیشناسایی نموده و صدف
های اکولوژیک این موجودات را مورد دیگر از ویژگی

نیز تشابه زیادی با مطالعه حاضر داد. در بررسی قرار 
مشاهده هرمز های شناسایی شده در جنوب گونه
 C. virescensهای وی که فقط گونهشود به نح می
در جزیره هرمز شناسایی نشده  P. kulkarniiو 

روری جامع بر مNaderloo et al. (2012 )بودند. 
های منزوی خلیج فارس و دریای عمان خرچنگ

داشته و عالوه بر معرفی پنج گونه جدید برای این 
های منزوی شناخته شده لیست خرچنگمناطق، چک

خلیج فارس و دریای عمان و همچنین کلید شناسایی 
های منزوی شمال اقیانوس )در حد جنس( خرچنگ

ها دو گونه خرچنگ آن در مطالعه .هند را ارائه نمودند
 Diogenes tirmiziaeو  Calcinus latensمنزوی 

اند ولی این دو گونه در جنوب جزیره قشم معرفی شده
 در جنوب جزبره قشم شناسایی نشدند. 

ترین مطالعه در خلیج فارس توان گفت جامعمی
در این  .( استApel, 2001)مربوط به مطالعه 

 Coenobitidae ،53مطالعه یک گونه از خانواده 
و هشت گونه از خانواده  Paguridaeگونه از خانواده 
Diogenidae اند. در رابطه با شناسایی و معرفی شده

 Kazmi et)های جدید در خلیج فارس، معرفی گونه

al., 2007 ) مناطق پراکنش خرچنگ منزوی
Diogenes karwarensis را تعیین، گونه 

D. tinctor در سواحل قطر  را برای اولین بار
در  D. tinctorشناسایی و معرفی کردند. گونه 

توان جنوب جزیره قشم نیز شناسایی شد. بنابر این می
های شناسایی شده در گفت شباهت زیادی میان گونه

های دریای جنوب جزیره قشم )هشت گونه( با آب
 عمان و شمال دریای عرب وجود دارد.

 

 سپاسگزاری
های جناب آقای دکتر دتو مساع هااز همکاری

علیرضا ساری استاد محترم دانشگاه تهران به جهت 
های همچنین از همکاریو  ایتأیید شناسایی گونه

صمیمانه سرکار خانم مهندس زهرا میرباقری 
 ، تشکر و)دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر(

 گردد.قدردانی می

 

REFERENCES 

Apel, M.; (2001). Taxonomie und 

Zoogeographie der Brachura, 

Paguridea und Porcellanidae 

(Crustacea: Decapoda) des Persisch-

Arabischen Golfes. Ph.D. Thesis, 

Johann Wolfgang Göthe-Universität, 

Frankfurt am Main, Germany, 268 P.  

Asgari, M.; Amini Yekta, F.; Izadi, S.; 

(2012). Dominant intertidal crustaceans 

and gastropod species in Qeshm Island, 

Iran, northern Persian Gulf, Marine 

Biodiversity Records; 5: 1-8. 

Dana, J.D.; (1852). Crustacea, Part I. In: 

United States Exploring Expedition 

during the years 1838 to 1842, under 

command of Charles Wilkes, U.S.N., 

C. Sherman, Philadelphia; 13: 1-685.  

Echsel, H.; Racek, M.; (1976). Biologische 

Präparation, Verlag Jugend und Volk, 

Wien-München, 246 P. 
Fransozo, A.; Mantelatto, FL.; (1998). 

Population structure and reproductive 

period of the tropical hermit crab 

Calcinus tibicen (Decapoda: 

Diogenidae) in the region of Ubatuba, 

São Paulo. Brazil, J. Crust. Biol.; 18: 

738-745. 
Hosseini, S.H.; (2009). The intertidal 

decapods of Bushehr, northern part of 

the Persian Gulf, Iranian Journal of 

Fisheries Sciences; 8(1): 37-46. 

Ingle, R.; (1993). Hermit crabs of 

northeastern Atlantic Ocean and 

Mediterranean Sea. London, England, 

National History Museum Publication, 

495 P. 

Kazmi, Q.B.; Siddiqui, F.A.; (2006). An 

illustrated key to the malacostraca 

http://www.cabdirect.org/search.html?q=do%3A%22Iranian+Journal+of+Fisheries+Sciences%22
http://www.cabdirect.org/search.html?q=do%3A%22Iranian+Journal+of+Fisheries+Sciences%22


 61 ... یمنزو هایخرچنگ یو فراوان ییشناسا و همکاران: رآبادییخ 

(crustacean) of the northern Arabian 

Sea, Part VI: Decapoda, Anomura, 

Pakistan Journal of Marine Sciences; 

15(1): 11-79. 

Kazmi, Q.B.; Siddiqui, F.A.; Kazmi, M.A.; 

(2007). Range Extension of Diogenes 

karwarensis Nayak & Neelakantan and 

a Report on Dardanus tinctor Forskal, 

1775 (Crustacea: Decapoda: Anomura: 

Diogenidae) from the Persian Gulf, 

Turkish Journal of Zoology; 31: 95-98. 

Kheirabadi, N.; (2012). Identification, 

abundance, distribution and shell 

selection behaviour of the dominant 

hermit crabs in the intertidal zones of 

Hormuz Island. M.Sc. thesis, Tarbiat 

Modares University, Iran. 108P. (in 

Persian) 

Kheirabadi, N.; Seyfabadi, J.; Owfi, F.; 

Mahvari, A.; (2012). Shell selection 

behavior in five rare hermit crabs in 

the intertidal zones of Hormoz Island, 
Journal of Marine Biology; 4(15): 45-

52. (in Persian) 

Kheirabadi, N.; Seyfabadi, J.; Owfi, F.; 

Mahvari, A.; (2014). Identification of 

a hermit crab, Clibanarius signatus, in 

Hormuz Island; abundance, sex ratio 

and shell selection behaviors, Iranian 

Journal of Fisheris Siences; 22(4): 

119-128. (in Persian) 

Krauss, F.; (1843). Die Südafrikanischen 

Crustaceen. Eine Zusammenstellung 

aller bekannten Malacostraca. 

Bemerkungen über deren Lebensweise 

und geographische Verbreitung, nebst  

Beschreibung und Abbildung mehrerer 

neuer Arten. Stuttgart, 1-68, pls. 1–4.  

Mantelatto, F.L.; Martinelli, J.M.; 

Fransozo, A.; (2004). Temporal-spatial 

distribution of the hermit crab 

Loxopagurus loxochelis (Decapoda, 

Diogenidae) from Ubatuba Bay, Sao 

Paulo. Brazil, Rev. Biol. Trop.; 52(1): 

47-55. 

Martin, J.W.; Davis, G.E.; (2001). An 

updated classification of recent 

crustacea, No. 39 Science Series. 

Scientific Publications Committee, 

USA, 132 P. 
McLaughin, P.A.; Dworschak, P.C.; 

(2001). Reappraisal of hermit crab 

species (Decapoda: Anomura: 

Paguridea) reported by Camill Heller 

in 1861, 1862 and 1865. Annalen des 

Naturhistorische Museums, Wien; 

103B: 135-176.  

McLaughlin, P.A.; Lemaitre, R.; (2001). 

A new family for a new genus and 

new species of hermit crab of the 

superfamily paguroidea (Decapoda: 

Anomura) and its phylogenetic 

implications, Journal of Crustacean 

Biology; 21(4): 1062-1076. 

McLaughin, P.A.; (2002). A review of 

the Hermit crab (Decapoda: Anomura: 

Paguridea) Fauna of southern 

Thailand, with particular emphasis on 

the Andaman sea, and descriptions of 

three new species, Phuket Marine 

Biological Center: Special publication; 

23(2): 385-460.    

McLaughlin, P.A.; (2003). Illustrated 

keys to families and genera of the 

superfamily Paguroidea (Crustacea: 

Decapoda: Anomura), with diagnoses 

of genera of Paguridae, Memoirs of 

Museum Victoria; 60(1): 111-144.  

McLaughlin, P.A.; Komai, T.; Lemaitre, 

R.; Rahayu, D.L.; (2010). Annotated 

checklist of anomuran decapod 

crustaceans of the world (exclusive of 

the kiwaoidea and families chirostylidae 

and Galatheidae of the Galatheoidea), 

(part i-lithodoidea, lomisoidea and 

Paguroidea), The Raffles Bulletin of 

Zoology Supplement; 23: 5-107. 

Mirbagheri, Z.; McLaughlin, P.A.; Savari, 

A.; Sari, A.; Safahiyeh, A.; Owfi, F.; 

(2010). Study on identification of hermit 

crab species (Anomura: Paguroidea) in 

the intertidal zones of Chabahar Bay, 

Oman Sea, Seventh International 

Crustacean Congress. Qingdao, China, 

207 

Moradmand, M.; Sari, A.; (2007a). Littoral 

hermit crabs (Decapoda: Anomura: 

Paguroidea) from the Gulf of Oman, 



 5931 پاییز، هجدهم، پیاپی دوم، شماره پنجمسال شناسی جانوری تجربی، علمی ـ پژوهشی زیستمجله   68

Iran, Iranian Journal of Animal 

Biosystematics (IJAB); 3(1): 25-36. 

Moradmand, M.; Sari, A.; (2007b). New 

record of the hermit crab Pagurus 

kulkarnii Sankolli, 1961 (Anomura: 

paguridae) from the Gulf of Oman, 

Iran, Zoology in the Middle East; 42: 

112-114.  

Naderloo, R.; Moradmand, M.; Sari, A.; 

Turkay, M.; (2012). An annotated 

check list of hermit crabs (Crustacea, 

Decapoda, Anomura) of the Persian 

Gulf and the Gulf of Oman with five 

new records and an identification key 

to the North Indian Ocean genera, 

Journal of Zoological Systematics and 

Evolutionary Research; 88(1): 63-70. 

Nobili, G.; (1906). Crustacés décapodes et 

stomatopodes. In: Mission J. Bonnier et 

Ch. Perèz (Golfe Persique, 1901), 

Bulletin Scientifique de la France et de 

la Belgique; 40: 13-159, pls. 2-7.  

Rahayu, D.L.; (2003). Hermit crab species 

of the genus Clibanarius (Crustacea: 

Decapoda: Diogenidae) from mangrove 

habitats in Papua, Indonesia, with 

description of a new species, Memoirs 

of Museum Victoria; 60(1): 99-104. 

Rahayu, D.L.; Komai, T.; (2000). Shallow-

water hermit crabs (Crustacea: 

Decapoda: Anomura: Diogenida and 

Paguridae) of Phuket, Thailand, Phuket 

Marine Biological Centre Research 

Bulletin; 63: 21-44. 

Reynolds, R.M.; (1993). Physical 

oceanography of the Gulf, Strait of 

Hormuz, and the Gulf of Oman-results 

from the Mt Mitchell expedition, 

Marine Pollution Bulletin; 27: 35-59. 
Seyfabadi, J.; Motazedi, M.; Khodabandeh, 

S.; Kheirabadi, N.;  Safaei, M.; (2013). 

Shell selection in the Land Hermit Crab, 

Coenobita scaevola (Forskål, 1775), 

from Larak Island, Persian Gulf 

(Decapoda: Coenobitidae), Zoology in 

the Middle East; 59(1): 59-65. 
Seyfabadi, J.; Kheirabadi, N.; Owfi, F.; 

Mahvary, A.; (2014). Shell selection 

behavior and spatial distribution of three 

species of intertidal hermit crabs from 

Hormuz Island, Persian Gulf, Zoology 

in the Middle East; 60(4): 327-334. 
Sheppard, C.R.C.; Price, A.R.G.; Roberts, 

C.M.; (1992). Marine ecology of the 

Arabian region: patterns and processes 

in extreme tropical environments. 

London, England: Academic Press, 

336P. 

Siddiqui, F.A.; Kazmi, Q.B.; (2003). A 

checklist of marine anomurans 

(Crustacea: Decapoda) of Pakistan, 

northern Arabian Sea, Memoirs of 

Museum Victoria; 60(1): 87-89.  

Siddiqui, F.A.; Kazmi, Q.B.; McLaughlin, 

P.A.; (2004). Review of the Pakistani 

species of Diogenes Dana 1851 

(Decapoda, Anomura, Paguroidea, 

Diogenidae), Tropical Zoology; 17: 

155-200. 

Tirmizi, N.M.; Siddiqui, F.A.; (1982). 

The marine Fauna of Pakistan: 1. 

Hermit crabs (Crustacea, Anomura). 

Saad Publications, Karachi, 103 pp.  

Wang, X.; Li, X.; Li, B.; Wang, H.; (2009). 

Summertime community structure of 

intertidal macrobenthos in Changdao 

Archipelago, Shandong Province, 

China. Oceanology and Limnology; 27: 

425-434. 

 

 

http://www.tandfonline.com/action/doSearch?action=runSearch&type=advanced&searchType=journal&result=true&prevSearch=%2Bauthorsfield%3A(Seyfabadi%2C+J)
http://www.tandfonline.com/action/doSearch?action=runSearch&type=advanced&searchType=journal&result=true&prevSearch=%2Bauthorsfield%3A(Motazedi%2C+M)
http://www.tandfonline.com/action/doSearch?action=runSearch&type=advanced&searchType=journal&result=true&prevSearch=%2Bauthorsfield%3A(Khodabandeh%2C+S)
http://www.tandfonline.com/action/doSearch?action=runSearch&type=advanced&searchType=journal&result=true&prevSearch=%2Bauthorsfield%3A(Kheirabadi%2C+N)
http://www.tandfonline.com/action/doSearch?action=runSearch&type=advanced&searchType=journal&result=true&prevSearch=%2Bauthorsfield%3A(Safaei%2C+M)
http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/09397140.2013.795066
http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/09397140.2013.795066
http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/09397140.2013.795066
http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/09397140.2013.795066
http://www.tandfonline.com/toc/tzme20/current
http://www.tandfonline.com/toc/tzme20/current
http://www.tandfonline.com/action/doSearch?action=runSearch&type=advanced&searchType=journal&result=true&prevSearch=%2Bauthorsfield%3A(Seyfabadi%2C+J)
http://www.tandfonline.com/action/doSearch?action=runSearch&type=advanced&searchType=journal&result=true&prevSearch=%2Bauthorsfield%3A(Kheirabadi%2C+N)
http://www.tandfonline.com/action/doSearch?action=runSearch&type=advanced&searchType=journal&result=true&prevSearch=%2Bauthorsfield%3A(Kheirabadi%2C+N)
http://www.tandfonline.com/toc/tzme20/current
http://www.tandfonline.com/toc/tzme20/current

