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Abstract
This study was conducted to survey distribution
pattern and seasonal and spatial abundance of
hermit crabs in six stations located in the intertidal
zones of Hormuz Island. Sampling was conducted
during four seasons. Hermit crabs were fixed in
70% ethanol and were transported to the
laboratory. With valid identification key, nine
species in two families of hermit crabs were
identified. SPSS, PAST, TAL (4.2) and R software
were used for statistical analyses. ANOVA test
using LSD showed that the abundance of identified
species were significantly different among some of
the stations (P < 0/05) but seasonal changes had no
significant effect on abundance of the species.
Cluster analysis showed that stations five and six
had the highest likeness and station 4 had the
highest difference with the other stations. This
analysis also showed that summer had the highest
difference in abundance of hermit crabs compared
to other seasons. Also, comparison the frequency
and distribution of the species in all seasons and
stations with different measured environmental
parameters (pH, salinity, temperature, dissolved
oxygen, slope and the overall structure of the
substrate) showed that changes in abundance and
distribution of hermit crabs dependents only the
overall structure of the substrate and changes in
other parameters dot not significantly change their
frequency and distribution..
Keywords: Hermit crabs, Crustacean, Hormuz
Island, Distribution, Abundance
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چکیده
این مطالعه با هدف بررسی الگوی پراکنش و تعیین فراوانی فصلی و
زیستگاهی خرچنگهای منزوی در شش ایستگاه واقع در ناحیه جزر و
 نمونهبرداری در یک دوره یک ساله و.مدی جزیره هرمز انجام پذیرفت
 تثبیت و به%70  خرچنگ منزوی در اتانول.در چهار فصل انجام شد
 گونه9  با استفاده از کلیدهای شناسایی معتبر.آزمایشگاه منتقل شدند
.متعلق به دو خانواده از خرچنگهای منزوی مورد شناسایی قرار گرفت
TAL ،PAST ،SPSS آنالیزهای آماری با استفاده از نرم افزارهای
 آنالیز واریانس یکطرفه با استفاده از. انجام شدR ( و نرمافزار4.2)
 فراوانی این گونهها بین تعدادی از ایستگاهها، نشان دادLSD آزمون
 ولی تغییرات فصلی تأثیر،)P<0/05( دارای تفاوت معنادار است
 آنالیز خوشهای نشان داد.معناداری در فراوانی خرچنگهای منزوی ندارد
ایستگاههای پنج و شش دارای بیشترین شباهت و ایستگاه چهار دارای
بیشترین تفاوت با سایر ایستگاهها هستند و در مورد فصول مشخص شد
که فصل تابستان دارای بیشترین تفاوت از نظر فراوانی خرچنگهای
 همچنین با مقایسه فراوانی و پراکنش گونهها.منزوی با سایر فصول است
در فصول و ایستگاههای مختلف با پارامترهای محیطی اندازهگیری شده
) شیب بستر و ساختار کلی بستر، اکسیژن محلول، دما، شوری،pH(
 مشخص شد که تغییرات فراوانی و پراکنش فقطPCA توسط آنالیز
وابسته به ساختار کلی بستر است و تغییرات دیگر پارامترها اثر معنیداری
.در فراوانی و پراکنش خرچنگهای منزوی ایجاد نمیکند
 جزیره، سخت پوستان، خرچنگهای منزوی:واژههای کلیدی
. فراوانی، الگوی پراکنش،هرمز
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مقدمه
حضور گونههای مختلف جانوران در زیستگاههای
مختلف بستگی به مجموعه زیادی از عوامل فیزیکی،
شیمیایی و زیستی دارد .این عوامل عالوه بر حضور ،بر
فراوانی موجودات در طبیعت نیز نقش به سزایی دارند
( .)Odum, 2001بر اساس نظر محققان ،فراوانی و
الگوی پراکنش موجودات کفزی دریایی به وسیله
عواملی نظیر عمق ،دما ،pH ،اکسیژن محلول ،شوری،
بافت رسوبات ،میزان مواد آلی رسوبات و همچنین
روابط متقابل گونههای مختلف با یکدیگر تعیین می-
شود (.)Abele, 1974; Meireles et al., 2006
خرچنگهای منزوی متعلق به فوق خانواده
 Paguroideaاز راسته  Decapodaمیباشند که
بیش از  1117گونه از آنها تاکنون مورد شناسایی
قرار گرفته است (.)McLaughlin et al., 2010
مطالعه در رابطه با خرچنگهای منزوی به خصوص
در منطقه جزر و مدی به دلیل نقش بسیار مهم در
زنجیره غذایی آبزیان و پرندگان و کاربرد به عنوان
نماگرهای زیستی حائز اهمیت است ( & Fransozo
 .)Mantelatto, 1998از طرفی تعیین وابستگی
زیستگاهی ،فراوانی و پراکنش آنها میتواند در
شناخت اجزاء زیستی ،ایجاد شناسنامه مناطق مختلف
ساحلی و ارزیابی تأثیرات فعالیتهای انسانی بر روی
این مناطق نقش ارزندهای داشته باشد ( Mantelatto
.)et al., 2004
مطالعه در خصوص پراکنش و فراوانی
خرچنگهای منزوی مورد توجه محققین بسیاری قرار
گرفته است ( & Barnes, 1997; Fransozo
.)Mantelatto, 1998; Osawa & Fujita, 2005
همچنین مطالعاتی در زمینه ارتباط با تأثیرات ویژگیها
و شرایط محیطی بستر و آب دریا (شیب بستر ،مواد
آلی ،دانه بندی و نوع بستر ،شوری ،دما و عمق) ،با
فراوانی و پراکنش خرچنگهای منزوی انجام شده
است ).(Mantelatto et al., 2004
تاکنون  38گونه خرچنگ منزوی از مناطق مختلف

خلیج فارس گزارش شده است ،ولی در هیچ یک از
موارد فراوانی و الگوی پراکنش آنها مورد بررسی قرار
نگرفته است .در این تحقیقات بیشتر به جنبه
سیستماتیک و شناسایی گونهای پرداخته شده است
( Apel, 2001; Jones, 1986; Kazmi et al.,
 .)2007; Naderloo et al., 2012لذا با توجه به
موارد ذکر شده و اهمیت شناخت هر چه بیشتر این
گروه از جانوران ،این مطالعه بهعنوان اولین مطالعه
پیرامون فراوانی و الگوی پراکنش خرچنگهای
منزوی حوزه جزایر تنگه هرمز و خلیج فارس ،در
جزیره هرمز صورت گرفت.
البته به دلیل دخیل بودن تعداد زیادی از عوامل در
فراوانی و تأثیرات آن بر پراکنش موجودات دریایی
بسیاری از مطالعات در محیطهایی محصور مانند جزایر
و یا خلیجهای کوچک انجام میشود تا تحلیل
اطالعات حاصل از آن دقیقتر بوده و بتوان از نتایج
حاصل با اطمینان بیشتری استفاده کرد ( Mantelatto
 .)et al., 2004هدف از این مطالعه تعیین فراوانی و
پراکنش و بررسی اثرات برخی از پارامترهای محیطی
بر فراوانی و الگوی پراکنش خرچنگهای منزوی
جزیره هرمز است.
مواد و روشها
جزیره هرمز در شمال تنگه هرمز و در مختصات
جغرافیایی  27 01′تا  27 06 ′عرض شمالی و 25 ′
 56تا  56 30′طول شرقی واقع شده است .مساحت
این جزیره در حدود  42کیلومتر مربع و محیط آن
حدود  38کیلومتر است .آب و هوای آن گرم و خشک
کرانهای و درجه حرارت در تابستان تا  40درجه
سانتیگراد و در زمستان تا حدود  19درجه سانتیگراد
میرسد .این جزیره با توجه به قرار گرفتن در دهانه
تنگه هرمز و همچنین تنوع اکوسیستمی باال ،به
عنوان یکی از مهمترین جزایر ایرانی تنگه هرمز
شناخته میشود (.)Kamran, 2004
در این مطالعه شش ایستگاه در نواحی مختلف

خیرآبادی و همکاران :بررسی پراکنش و فراوانی فصلی و زیستگاهی خرچنگهای منزوی ...

ناحیه جزر و مدی جزیره هرمز با توجه به تغییرات
ناحیه ساحلی به لحاظ اکوسیستم ،عوارض طبیعی و
سازههای انسان ساخت ،انتخاب گردید .این انتخاب به
نحوی انجام گرفت که اکوسیستمهای مختلف ساحلی
تحت پوشش قرار گیرند (شکل  .)1مشخصات دقیق
هر ایستگاه پس از انجام بازدید میدانی اولیه مشخص
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و مختصات جغرافیایی آنها به وسیله  GPSثبت شد.
همچنین ویژگیهای بارز هر یک از ایستگاهها با توجه
به نوع اکوسیستمهای موجود در آنها بررسی شد.
مشخصات کامل هر یک از ایستگاهها در جدول 1
ارائه شده است.

شکل  .1نقشه جزیره هرمز و شش ایستگاه نمونه برداری در سواحل این جزیره
جدول  .1مشخصات مربوط به شش ایستگاه نمونه برداری در نواحی جزر و مدی جزیره هرمز (سال )1389
شماره
ایستگاه

نام ایستگاه

عرض
جغرافیایی

طول
جغرافیایی

توصیف ایستگاه

1

بخش شرقی مرکز
تحقیقات محیط زیست
دریایی هرمز

′03 ″01 N
27

′29 ″58 E
56

ساحل قلوه سنگی و پوشش جلبکی پراکنده به همراه
مرجانهای سخت در ناحیه پایین جزر و مدی ،منطقه باال
جزر و مدی شنی -ماسهای

2

جنگل حرا

3

ساحل شرقی شهر هرمز

′05 ″18 N
27
′05 ″31 N
27

′28 ″40 E
56
′27 ″49 E
56

4

بین اسکله هرمز و
تأسیسات پمپاژ آب

5

ساحل غربی جزیره هرمز

6

معدن خاک سرخ

′04 ″51 N
27
′03 ″27 N
27
′01 ″59 N
27

ساحل گلی ،وجود جنگلهای حرا -وجود خور

ساحل مجاور منطقه شهری ،ساحل غیر یکنواخت شنی قلوه
سنگی ،ناحیه پایین جزر و مدی گلی
وجود سازههای انسان ساخت ،ناحیه پایین جزر و مدی گلی،
′25 ″59 E
میان جزر و مدی قلوه سنگی و ناحیه باال جزر و مدی شنی-
56
ماسه ای
 ′25 16 ″ Eساحل شنی قلوه سنگی به همراه مرجانهای سخت در ناحیه
پایین جزر و مدی
56
 ′27 ″34 Eساحل سنگی صخرهای و وجود معدن خاک سرخ .امالح
56
معدنی بسیار فراوان به دلیل وجود معدن خاک سرخ
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نمونهبرداری از خرچنگهای منزوی در یک دوره
یک ساله (سال  )1389و به صورت فصلی انجام
گرفت .خرچنگهای منزوی در زمان حداکثر جزر با
استفاده از پرتاب تصادفی نه کوادرات  0/5×0/5متر
در منطقه جزر و مدی هر یک از ایستگاهها جمعآوری
شدند .این نمونهها در اتانول  %70تثبیت شدند.
نمونههای تثبیت شده به منظور شناسایی به آزمایشگاه
منتقل و بر اساس ویژگیهای ریختشناسی بدن و با
استفاده از استرئو -میکروسکوپ و کلیدهای شناسایی
معتبر ( Apel, 2001; Kazmi & Siddiqui,
 )2006; McLaughlin, 2003در حد گونه شناسایی
شدند .این شناسایی گونهای با نمونههای متاتیپیک
موجود در موزه دانشگاه تهران (شماره آرشیو ،ZUTC
 )1067 –1004تطبیق داده شدند و شناسایی گونهای
مورد تأیید قرار گرفت .خرچنگهای منزوی موجود در
این موزه با نمونههای موزه ( Senckenbergواقع در
فرانکفورت آلمان) تأیید شدهاند.
شیب بستر در هر ایستگاه با استفاده از دستگاه
شیب سنج لیزری مدل )STABILA (LD 500
اندازهگیری شد .بهمنظور دقت بیشتر در این
اندازهگیری ،سه ناحیه هر ایستگاه به صورت تصادفی
در نظر گرفته شد و شیب بستر در آنها با دقت (0/01
درجه) محاسبه شد .پارامترهای محیطی آب (شوری،
درجه حرارت ،اکسیژن محلول و  )pHدر هر یک از
فصلهای نمونهبرداری توسط دستگاه HORIBA-
 U-10اندازهگیری و ثبت شد .به منظور تعیین بافت
رسوبات از دو ناحیه هر کدام از مناطق جزر و مدی
ایستگاهها در حدود  0/5کیلوگرم رسوب برداشت شد و
با استفاده از روش هیدرومتری بایکاس و بر اساس
مدل  USDAبافت هر یک از رسوبات تعیین شد.
نمودار خوشهای ( )Clusterبر اساس ماتریس
شباهت  Bray-Curtisبا استفاده از نرمافزار PAST
جهت تعیین نوسانات فراوانی خرچنگهای منزوی در
ایستگاهها و فصول مختلف مورد استفاده قرار گرفت

( .)Mirbagheri, 2010از نرمافزار ( Rبا استفاده
آنالیز  )PCAبه منظور تجزیه و تحلیل ارتباط بین
فاکتورهای محیطی آب (شوری ،اکسیژن محلولpH ،
و دمای آب) و فاکتورهای بستر (شیب و بافت بستر) با
فراوانی و پراکنش فصلی و زیستگاهی خرچنگهای
منزوی استفاده شد .نرمافزار  SPSS. 16جهت بررسی
نرمال بودن دادهها با استفاده از آزمون
 Kolmogrov-Smirnovو انجام آنالیز واریانس یک
طرفه (با استفاده از آزمون  (LSDبه منظور بررسی
وجود یا عدم وجود تفاوت معنادار فراوانی فصلی و
ایستگاهی و مورد استفاده قرار گرفت ،همچنین از
نرمافزار  TALنسخه ( )4.2به منظور تحلیل اطالعات
حاصل از هیدرومتری رسوبات و تعیین بافت هر یک
از نمونههای رسوب استفاده شد.
نتایج
در مجموع از تعداد شش ایستگاه انتخابی واقع در
ناحیه جزر و مدی جزیره هرمز و در چهار فصل
نمونهبرداری 1620 ،نمونه خرچنگ منزوی مورد
بررسی و شمارش قرار گرفت .پس از بررسیهای
آزمایشگاهی نه گونه خرچنگ منزوی متعلق به ..
جنس و دو خانواده  Diogenidaeو Coenobitidae
شناسایی شدند .در جدول  2اسامی و فراوانی گونههای
شناسایی شده به تفکیک فصل و ایستگاه ارائه شده
است .فراوانترین گونه  Diogenes avarusو سپس
 Clibanarius signatusبود .خرچنگ منزوی
 Coenobita scaevolaنیز کمترین میزان فراوانی را
داشت .نتایج آنالیز واریانس یک طرفه نشان داد
فراوانی این گونه بین تعدادی از ایستگاهها دارای
تفاوت معنادار است ( .)P<0/05نتایج این آنالیز در
جدول  3مشاهده میشود .ایستگاه شماره چهار (بین
اسکله هرمز و تأسیسات پمپاژ آب) با تمامی ایستگاهها از
لحاظ فراوانی خرچنگهای منزوی دارای تفاوت معنادار
بود .ایستگاه شش (معدن خاک سرخ) نیز با ایستگاه دو
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(جنگل حرا) و ایستگاه پنج (ساحل غربی جزیره هرمز)
دارای اختالف معنادار در فراوانی خرچنگهای منزوی
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بود .اما نتایج آنالیز واریانس یک طرفه در مورد فصول
اختالف معناداری را نشان نداد (جدول .)4

جدول  .2فراوانی خرچنگهای منزوی در جزیره هرمز ،به تفکیک گونه ،فصل و ایستگاههای نمونه برداری (سال )1389
زمستان
3 4 5 6
42 45
1 3 56 58
67
12
2
3

تابستان

پاییز
5 6 1 2 3 4 5 6 1 2
4
4 60 26 39
21 81
48 20 17
1 12 64 65 34
37
75 4
3
6
2 2
1 1
10
1
4

بهار

گونهها

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4
26 58 5 39 8
54 67 37
Clibanarius signatus
53
8 4 27 45 23
1 2
Areopaguristes perspicax 13
68
114
Diogenes karwarensis
10
Diogenes planimanus
7
1
2
5
Diogenes avarus

Diogenes tirmiziae
Dardanus tinctor

2
1

5
1

2

فصل

Clibanarius longitarsus
Coenobita scaevola

1

جدول  .3نتایج آنالیز واریانس یک طرفه فراوانی خرچنگهای منزوی در شش ایستگاه مورد مطالعه با استفاده از آزمونLSD

در سطح معنیداری  : *( 0/05اختالف معنیدار :ns ،عدم وجود اختالف معنیدار)
شماره ایستگاهها
1
2
3
4
5
6

1
1

2
-14/5ns
1

3
12/5ns
27ns
1

4
*-83/76
*-69/25
*-96/25
1

5
-9/5ns
5ns
-22ns
*74/25
1

6
24/25ns
*38/75
11/75ns
*108
*33/75
1

جدول  .4نتایج آنالیز واریانس یک طرفه فراوانی خرچنگهای منزوی در چهار فصل مورد مطالعه (سال  )1389با استفاده از
آزمون LSDدر سطح معنیداری  :ns( 0/05عدم وجود اختالف معنیدار)
زمستان
پاییز
تابستان
بهار
فصول نمونهبرداری
-10/34ns
-2/17ns
-6/17ns
1
بهار
ns
ns
-4/17
4
1
تابستان
-8/17ns
1
پاییز
1
زمستان

پارامترهای محیطی (دما ،شوری ،اکسیژن محلول
و  )pHبه صورت ماهیانه در طول یک دوره یک ساله
نمونهبرداری اندازهگیری شده و نتایج حاصل از آن در
جدول  5ارائه شده است .نتایج حاصل از اندازهگیری

میزان ماسه  -شن ،سیلت ،و رس نمونهها و در نهایت
بافت رسوبات در هر یک از ایستگاهها نیز در جدول 6
ارائه شده است .بر این اساس بیشتربن نوع بافت
رسوب موجود در سواحل جزیره هرمز بافت sandy
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(ماسهای) بود .نتایج حاصل از اندازهگیری شیب بستر
نیز نشان داد ،ایستگاه شماره شش (معدن خاک سرخ)
با میانگین شیب  10/3درجه بیشترین شیب بستر و
ایستگاه شماره سه (ساحل شرقی شهر هرمز) با

میانگین شیب  1/95درجه کمترین شیب بستر را در
میان ایستگاهها دارا میباشد .ایستگاههای یک ،دو،
چهار و پنج نیز به ترتیب دارای میانگین شیب بستر
 °7/5 ،°48/5 ،°05/3و  2/88°بودند.

جدول  .5پارامترهای محیطی ( ،pHشوری ،دما و اکسیژن محلول آب) در دوره یک ساله نمونه برداری در جزیره هرمز (سال )1389
شوری ()ppt

اکسیژن محلول ()mg/L

دما ()C°

pH

ماههای سال

36/3
36
36/5
36/01
36/2
36
36/05
36/3
36/01
36/2
35/89
36/02

6/57
6
5/45
5/01
4/85
5/68
6/2
6/98
7/83
7/68
7/12
6/89

27/8
27/21
31/85
32/95
33/85
31/89
29/9
27/8
24/35
21/75
22/03
23/92

8/21
8/23
8/26
8/45
8/42
8/22
8/28
8/15
8/25
8/17
8/15
8/29

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند

فصل
بهار

تابستان
پاییز

زمستان

جدول  .6تعیین دانهبندی رسوبات شش ایستگاه و چهار فصل نمونه برداری در سواحل جزیره هرمز (سال )1389
قطر ذرات (به میکرومتر) ،مقدار عددی به در صد
شماره ایستگاه

نام ایستگاه

ماسه ،شن
0/05 -2000

1
2
3
4
5
6

بخش شرقی مرکز تحقیقات محیط زیست دریایی هرمز
جنگل حرا
ساحل شرقی شهر هرمز
بین اسکله هرمز و تأسیسات پمپاژ آب
ساحل غربی جزیره هرمز
معدن خاک سرخ

60
8
90
87
84
94

نتایج آنالیز خوشهای تغییرات فراوانی خرچنگهای
منزوی جمع آوری شده در شش ایستگاه (بر اساس
ماتریس  ،)Bray-curtisبیانگر بیشترین شباهت میان
ایستگاه شماره پنج و شش در سطح  %86بود (شکل.)2
ایستگاه دو و سه نیز در سطح  %67به یکدیگر شباهت
داشتند .ایستگاه شماره چهار در خوشهای جدا
قرارگرفته و در سطح  %43به ایستگاههای دو و سه

رس
سیلت
< 0/002 0/002 -0/05
24
49
4
8
10
5

16
43
6
5
6
1

بافت رسوب
(بر اساس مدل )USDA
Sandy loamy
Silty clay
Sandy
Sandy
Loamy sandy
Sandy

شباهت داشت .در مجموع ایستگاههای یک و پنج و
شش در یک خوشه و ایستگاههای دو ،سه و چهار در
خوشهای دیگر قرار گرفتهاند ،به نحوی که فقط در
سطح  %13به یکدیگر شباهت داشتند .نتایج همین
آنالیز در مورد فصول نمونه برداری نشان داد بیشترین
شباهت میان فصلهای بهار و پاییز در سطح %93
وجود دارد (شکل  .)3فصل زمستان نیز در سطح

خیرآبادی و همکاران :بررسی پراکنش و فراوانی فصلی و زیستگاهی خرچنگهای منزوی ...

 88%/5به این دو فصل شباهت داشت .اما فصل
تابستان در خوشهای جدا قرار گرفته و در سطح %78
با سه فصل دیگر شباهت نشان داد .در مجموع
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مشاهده میشود تفاوت بین فراوانی گونهها در فصول
مختلف بسیار کم است و حداقل شباهت بین فصول
مختلف  %78میباشد.

شکل  .2آنالیز خوشهای فراوانی خرچنگهای منزوی در شش ایستگاه نمونه برداری در سواحل جزیره هرمز (سال )1389

شکل  .3آنالیز خوشهای فراوانی خرچنگهای منزوی در چهار فصل نمونه برداری در سواحل جزیره هرمز (سال )1389

با اندازهگیری و ثبت پارامترهای محیطی در شش
ایستگاه و چهار فصل نمونهبرداری (با استفاده از آنالیز
 PCAدر نرم افزار  )Rارتباط این پارامترهای با پراکنش
و فراوانی خرچنگهای منزوی بررسی شد (شکل .)4
همانطور که مشاهده میشود پارامترهای شیب ،اکسیژن

محلول ،دما ،شوری و  pHهیچ کدام اثر معنیدار در
پراکنش و فراوانی خرچنگهای منزوی نداشتند و هیچ
یک از پارامترهای محیطی ثبت شده دارای بردار با طول
بیشتر از  ±0/5نیست ،که بیانگر عدم وجود همبستگی
بین فراوانی و پراکنش خرچنگهای منزوی با
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پارامترهای محیطی میباشد .البته نزدیک بودن (زاویه
کمتر) بردار مربوط به هر یک از پارامترهای محیطی به
بردار گونه خرچنگ مربوطه نشان میدهد که پارامتر
اصلی در تغییر فراوانی هر یک از گونهها کدام پارامتر
بوده است (البته نه به صورت معنیدار) .به عنوان مثال در
گونه  C. signatusشیب بستر فاکتوری مؤثرتر در تعیین
میزان فراوانی و پراکنش بوده است .نتایج این آزمون
نشان داد که ساختار بستر (رخساره بستر) مهمترین عامل

در تغییر فراوانی و پراکنش خرچنگهای منزوی است
(شکل  .)5بستر با پوشش ( silty clayایستگاه شماره
دو ،جنگل حرا) و بستر با پوشش  lomy sandهر دو
تغییرات معنیداری در فراوانی و پراکنش خرچنگهای
منزوی ایجاد کردهاند .تأثیر بستر با پوشش lomy sand
به صورت مثبت و در جهت افزایش فراوانی و بستر با
پوشش silty clayبه صورت منفی و در جهت کاهش
فراوانی بوده است.

شکل  .4نتایج آنالیز  PCAدر مورد گونههای مختلف خرچنگ منزوی و فاکتورهای محیطی در سواحل جزیره هرمز

شکل  .5نتایج آنالیز  PCAدر مورد گونههای مختلف خرچنگ منزوی و بافت رسوبات در سواحل جزیره هرمز

خیرآبادی و همکاران :بررسی پراکنش و فراوانی فصلی و زیستگاهی خرچنگهای منزوی ...

بحث و نتیجهگیری
در بررسی فراوانی خرچنگهای منزوی در تمامی
ایستگاهها و چهار فصل مورد مطالعه ،گونهD. avarus
بهعنوان گونه غالب بیشترین پراکنش را در ایستگاه
شماره دو (جنگل حرا) نشان داد .دلیل این امر را
میتوان تفاوتهای بسیار زیاد در جنس و پوشش
بستر در ایستگاههای مختلف دانست .بافت بستر در
ایستگاههای یک و پنج به صورت قلوه سنگی و یا
سنگی -صخرهای با پوششهای مرجانی در مناطق
پایین جزر و مدی است ،ولی مناطقی با بستر گلی در
هیچ یک از این سواحل وجود ندارد .در ایستگاه شش
(معدن خاک سرخ) که دارای بستری سنگی-
صخرهای است در هیچ یک از فصول نمونهای از این
گونه خرچنگ منزوی وجود نداشت .در حالیکه
ایستگاههای دو ،سه و چهار دارای بسترهای گلی
نسبتاًً وسیعی هستند .وجود این نوع سواحل به دلیل
دارا بودن مقادیر زیاد مواد آلی برای گونههای جنس
 Diogenesکه بیشتر از مواد آلی بستر تغذیه میکنند
بسیار با اهمیت است ( .)Knox, 2000عالوه بر بافت
بستر ،وجود صدف شکم پایان که از نظر اندازه و شکل
مناسب  D. avarusباشند (این گونه اندازهای کوچکتر
از یک سانتیمتر دارد) در ایستگاههای با بستر گلی بیشتر
بود ،زیرا در این نوع سواحل صدفهایی مانند
 Clypeomorus ،Cerithidaeو  Mitrellaکه
صدفهایی ریز هستند فراوانی بیشتری دارند .این یافتهها
با نتایج مطالعه  )2007( Moradmand & Sariدر
سواحل دریای عمان و  )2010( Mirbagheriدر
خلیج چابهار مطابقت دارد .پراکنش جهانی
 D. avarusدر سواحل تایلند ،اندونزی ،فیلیپین،
شمال دریای عرب (سواحل پاکستان) ،شمال غرب
استرالیا ،دریای سرخ ،دریای عمان و خلیج فارس
میباشد ( Tirmizi & Siddiqui, 1981; Apel,
;.2001; Moradmand & Sari, 2007
 .)Mirbagheri, 2010سه گونه دیگر شناساییشده از
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جنس ،D. planimanus( Diogenes
 )D. tirmiziae ،karwarenisنیز همانند D.
 avarusفراوانی باالیی در ایستگاههایی با بسترهای
گلی داشتند .پراکنش جهانی  D. planimanusدر
سواحل دریای آندمان ،شمال دریای عرب (سواحل
پاکستان) ،خلیج تایلند ،خلیج بنگال ،شمال استرالیا،
مالزی ،دریای عمان و خلیج فارس میباشد ( Tirmizi
;.& Siddiqui, 1981; Apel, 2001
.Moradmand & Sari, 2007; Mirbagheri,
 .)2010همچتین  D. tirmiziaeاز سواحل دلتای رود
سند در پاکستان ( ،)Siddiqui et al., 2004سواحل
خلیج چابهار ( )Mirbagheri, 2010و خلیج فارس
( )Naderloo et al., 2012گزارش شده است.
پراکنش جهانی  D. karwarensisدر سواحل قطر،
شمال دریای عرب (سواحل پاکستان) ،سواحل
هندوستان و دریای عمان میباشد ( & Tirmizi
D.

Siddiqui, 1981; Apel, 2001; Kazmi et al.,
.)2007; Mirbagheri, 2010

خرچنگ  C. signatusبیشتر در ایستگاههای
یک ،پنج و شش دارای فراوانی بود .این امر نشان
دهنده تراکم و فراوانی بیشتر این گونه در بسترهای
سنگی -صخرهای و قلوه سنگی با پوشش جلبکی
است ،و بسترهای با پوشش گلی و یا ماسهای را برای
زیستن بر نمیگزیند .این یافتهها با نتایج Apel
( )2007( Moradmand & Sari ،)2001و
 )2010( Mirbagheriمطابقت دارد .پراکنش جهانی
 C. signatusدر سواحل ،شمال دریای عرب (سواحل
پاکستان) ،خلیج عدن ،خلیج بنگال ،شمال استرالیا،
دریای سرخ ،دریای عمان و خلیج فارس میباشد
( ;Tirmizi & Siddiqui, 1981; Apel, 2001
.Moradmand & Sari, 2007; Mirbagheri,
 .)2010گونه  C. longitarsusبه صورت بسیار نادر
در ایستگاه شماره سه یافت شد .این ایستگاه دارای
منطقه پایین جزر و مدی گلی و منطقه میان جزر و
مدی قلوه سنگی است .این گونه در نواحی قلوه سنگی
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یافت شد چون در این منطقه جلبکهای مناسب برای
تغذیه و صدفهای نسبتاًً درشت برای صدفگزینی
وجود دارند .در مطالعات Tirmizi & Siddiqui
( )1981و  )2007( Moradmand & Sariنیز چنین
زیستگاهی برای این گونه معرفی شده است .پراکنش
جهانی  C. longitarsusدر سواحل منطقه اقیانوس
هند -آرام ،ژاپن ،شمال دریای عرب (سواحل
پاکستان) ،شمال استرالیا ،مالزی ،دریای سرخ ،دریای
عمان و خلیج فارس میباشد ( & Tirmizi
.Siddiqui, 1981; Apel, 2001; Moradmand
.)& Sari, 2007; Naderloo et al., 2012
گونه  D. tinctorدر ایستگاههای یک و چهار به
صورت بسیار نادر مشاهده شد .زیستگاه اصلی این
گونه در مناطق پایین جزر و مدی و مناطق مرجانی
است ،به دلیل همزیستی زیاد افراد این جنس با
شقایقهای دریایی (خصوصاًً جنس  ،)Calliactisاین
خرچنگ بیشتر در مناطق مرجانی پراکنش دارد
( .)Kazmi et al., 2007بنابر این میتوان گفت به
صورت تصادفی تعداد معدودی از این گونه در ناحیه
جزر و مدی (به خصوص در ایستگاه یک که دارای
بخش پایین جزر و مدی مرجانی است) مشاهده شده
است .این یافتهها با نتایج ،)2010( Mirbagheri
 )2003( Rahayuو  )2001( Apelمطابقت دارد.
پراکنش جهانی  ،D. tinctorسواحل دریای سرخ،
شمال دریای عرب ،جنوب دریای چین ،موزامبیک،
اندونزی ،دریای عمان و خلیج فارس میباشد
( ;Tirmizi & Siddiqui, 1981; Apel, 2001
.)Rahayu, 2003; Mirbagheri, 2010
گونه  A. perspicaxبیشترین فراوانی را در
ایستگاه شماره چهار داشت .دلیل اصلی حضور بسیار
فراوان این گونه در این ایستگاه را میتوان بستر این
ایستگاه که رخسارهای قلوه -سنگی همراه با نواحی
گلی و حتی بخش شنی -ماسهای در ناحیه باال جزر و
مدی ،دانست .این امر سبب شده است مواد آلی جهت
تغذیه و صدفهای با اندازه مناسب در اختیار این گونه

قرار بگیرد .دوری از بخش شهر نشین جزیره را نیز
میتوان از دیگر دالیل احتمالی حضور فراوان این
گونه در این ایستگاه دانست .پراکنش جهانی
 A. perspicaxدر سواحل شمال دریای عرب
(پاکستان) ،دریای عمان و خلیج فارس میباشد
( ;Tirmizi & Siddiqui, 1981; Apel, 2001
 .)Mirbagheri, 2010همچنین  C. scaevolaدر
منطقه باال جزر و مدی سواحل ماسهای و در
ایستگاههای یک ،چهار و شش که دارای بستری
ماسهای جهت زیست این گونه خرچنگ منزوی نیمه
خشکزی هستند ،مشاهده شد .در مطالعات
Sallam et al. ،)2007( Moradmand & Sari
( )2008و  )2010( Mirbagheriنیز زیستگاه این
گونه ،مناطق باال جزر و مدی سواحل ماسهای ذکر
شده است .تعداد بسیار کمی از این گونه در جزیره
هرمز یافت شد که میتوان دلیل اصلی این مسأله را
پنهان شدن در زیر ماسهها و کمتر در معرض دید
بودن در طول روز ذکر کرد ..این گونه در طول روز با
پنهان شدن در زیر ماسهها و حتی بوتههای علفی
کوتاه خود را از معرض دید دشمنان و گرمای آفتاب
حفظ میکند ( .)Sallam et al., 2008بنابراین ذکر
این نکته ضروری است که با توجه به این که بیشتر
نمونهبرداریها در طول روز و در زمان حداکثر جزر
انجام میشد؛ میتوان یکی از دالیل کم بودن فراوانی
این گونه را همین مسئله عنوان کرد .پراکنش جهانی
این گونه در سواحل دریای آندمان ،شمال دریای عرب
(سواحل پاکستان) ،دریای سرخ ،خلیج تایلند ،خلیج
عدن ،دریای عمان و خلیج فارس میباشد ( Tirmizi
.& Siddiqui, 1981; Apel, 2001; Sallam et
;.al., 2008; Moradmand & Sari, 2007
.)Mirbagheri, 2010
در مورد فراوانی خرچنگهای منزوی ایستگاه
چهار اختالف معناداری را با تمامی ایستگاهها نشان
میدهد .این مسأله نشان میدهد فراوانی گونههای
مختلف در این ایستگاه از تمامی ایستگاهها بیشتر بوده
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است و جنس بستر ،مواد غذایی و به طور کلی شرایط
سکونت در این ایستگاه نسبت به سایر ایستگاهها
مناسبتر بوده است .انجام آنالیز خوشهای بر روی
فراوانی فصلی و زیستگاهی خرچنگهای منزوی
بیانگر عدم تفاوت در فراوانی خرچنگهای منزوی در
فصول مختلف بود ،به نحوی که حتی کمترین شباهت
مشاهده شده در فصل تابستان و به میزان  %78بود.
دو فصل پاییز و بهار بیشترین شباهت را با یکدیگر
داشته و فصل تابستان کمترین شباهت را نشان داد.
این مسئله بیانگر این مطلب است که تغییرات فصلی
در پارامترهای محیطی مانند دما ،شوری pH ،و
اکسیژن محلول نتوانسته است تأثیر محسوسی در
فراوانی خرچنگهای منزوی داشته باشند و تغییرات در
فراوانی متأثر از نوع بستر است .فصل تابستان به دلیل
غالب بودن آب و هوای گرم و مرطوب در
سواحل جنوب کشور در خوشهای مجزا قرار گرفت
(البته نه به صورت محسوس و معنادار) .همچنین این
موضوع در آنالیز  LSDنیز نشان داده شد که
تفاوتهای فصلی در فراوانی خرچنگهای منزوی
جزیره هرمز معنادار نیستند .نتایج آنالیز خوشهای روی
شش ایستگاه نمونهبرداری نیز این موضوع را تأیید
میکند که ایستگاههایی که بیشترین شباهت را از
لحاظ نوع و خصوصیات کلی بستر با یکدیگر دارند
(ایستگاه پنج و شش) و (ایستگاه دو و سه) ،بیشترین
شباهت را از لحاظ فراوانی خرچنگهای منزوی دارند.
مطالعه  )2010( Mirbagheriدر خلیج چابهار بیانگر
تغییر در فراوانی خرچنگهای منزوی در فصل پاییز
(در آبان ماه) به دلیل وجود مانسون و تغییرات آب و
هوایی ناشی از آن بود .ولی این مسأله به دلیل
واقع شدن جزیره هرمز در دهانه تنگه هرمز که
محیطی دور از جریانات مانسون است اثر کمتری را
نشان داد.
آنالیز  PCAدر رابطه با فراوانی و پراکنش
خرچنگهای منزوی و ارتباط آن با عوامل محیطی
نشان داد تنها پارامتر مؤثر بر فراوانی و پراکنش
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خرچنگهای منزوی جزیره هرمز ساختار کلی بستر
است .بستر با پوشش ( silty clayایستگاه شماره دو،
جنگل حرا) و  lomy sandباعث تغییرات معنیداری
در فراوانی و پراکنش خرچنگهای منزوی شدند .تأثیر
پوشش بستر  lomy sandبه صورت مثبت و در جهت
افزایش فراوانی و پوشش بستر  silty clayبه صورت
منفی و در جهت کاهش فراوانی بود .هیچ یک از
پارامترهای محیطی مانند شوری ,دما ,شیب بستر و
اکسیژن محلول در تغییر فراوانی تأثیر معنیداری
نداشتند )2008( Ayres-peres & Mantelatto .در
مطالعهای مشابه ارتباط بین فاکتورهای فیزیکوشیمیایی
مثل شوری ،دما و ترکیب سازنده بستر را با پراکنش
گونه  Loxopagurus loxochelisدر دو ناحیه
ساحلی جنوب برزیل مورد بررسی قرار دادند .همچنین
 )2006( Meireles et al.به بررسی الگوی پراکنش
مکانی و فصلی گونه  Pagurus exilisدر سواحل
برزیل پرداختند .تنها مطالعه صورت گرفته در این
زمینه در داخل کشور توسط )2010( Mirbagheri
در سواحل خلیج چابهار انجام و مشخص گردید
شوری ،شیب و غیر یکنواختی بستر مهمترین عوامل
تأثیرگذار بر فراوانی و پراکنش خرچنگهای منزوی
این منطقه هستند .از جمله دالیل مهم در رابطه با این
تفاوت را میتوان تفاوت در شوری دو منطقه خلیج
فارس و دریای عمان ،تفاوت در نوع جریانات و امواج
و وجود جریانات مانسون در دریای عمان دانست که
در مجموع سبب تفاوت در سواحل خلیج چابهار با
سواحل جزیره هرمز شده است.
سپاسگزاری
از جناب آقای دکتر علیرضا ساری استاد محترم
دانشگاه تهران به سبب همکاری و مساعدت در جهت
تأیید شناسایی گونهای و از مسئولین دانشگاه تربیت
مدرس به جهت تأمین هزینه مالی و فراهم آوردن
امکانات آزمایشگاهی این پژوهش ،تشکر و قدردانی
میگردد.
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