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 چکیده

های اسایی و تعیین فراوانی صدفـدف شنـا هـر بـق حاضـتحقی

های منزوی ناحیه جزر و مدی پای اشغال شده توسط خرچنگشکم

در هشت ایستگاه انتخابی در جنوب جزیره قشم انجام گرفت. بدین 

انجام  1392در آذر ماه   نظر مورد هایبرداری  از ایستگاهمنظور، نمونه

درصد  70ها به منظور شناسایی در اتانول پذیرفت. تعدادی از نمونه

 605برداری، تعداد تثبیت و به آزمایشگاه انتقال یافتند. در این نمونه

داد ـتع ،نمونه خرچنگ منزوی مورد بررسی قرار گرفت. بر این اساس

، Clibanarius signatusزوی ـگ منـخرچنه ـت گونـهش

Clibanarius virescens ،Diogenes avarus ،Diogenes 

planimanus ،Dardanus tinctor ،Areopaguristes 

perspicax ،Pagurus kulkarnii  وCoenobita scaevola 

در ناحیه جزر و مدی جنوب این جزیره شناسایی شدند. نتایج نشان 

گونه  3و  4، 18، 4، 10، 24، 17، 28ا به ترتیب از هاین گونهکه داد 

کنند. پا به منظور حفاظت از بخش شکمی خود استفاده میصدف شکم

پا، مورد استفاده این هشت گونه گونه صدف شکم 50در مجموع نیز 

شده متعلق به منزوی قرار گرفته بود. بیشترین صدف اشغال خرچنگ

گونه بود. صدف شکم پای  28با  C. signatus خرچنگ منزوی

Thais lacera   های اشغال شدهدرصد از کل صدف 89/13با، 

بیشترین میزان اشغال شدن را به خود اختصاص داد. در ایستگاه پنج 

های منزوی و )جنگل دست کاشت حرا( نیز بیشترین فراوانی خرچنگ

 بیشترین تعداد صدف اشغال شده مشاهده شد.  
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Abstract 

This study was conducted to investigate the 

abundance of shell occupied by hermit crabs in 8 

selected stations located in the intertidal zones of 

southern Qeshm Island. Sampling was conducted 

during December, 2013. Some of samples of each 

station were separately fixed in 70% ethanol and 

were transported to the laboratory. In this study, 

605 samples of hermit crabs was surveyed. 

According to the results, eight hermit crab species 

(Clibanarius signatus, Clibanarius virescens, 

Diogenes avarus, Diogenes planimanus, Dardanus 

tinctor, Areopaguristes perspicax, Pagurus 

kulkarniii and Coenobita scaevola) were identified 

in the intertidal zones of southern Qeshm Island. 

The results showed these hermit crabs occupied 

28, 17, 24, 10, 4, 18, 4 and 3 species of gastropods 

respectively to protect their abdominal section. In 

general, 50 gastropod shell species were occupied 

by the 8 hermit crabs species. Highest number of 

shells were occupied by Clibanarius signatus with 

28 gastropod shell species. Thais lacera with 

13/89% occupations of all the shells was the 

highest frequently occupied shell. Station 5 

(Mangrove forest) had the highest abundance of 

the hermit crabs and shell occupation.   

 
Keywords: Gastropod Shells, Hermit Crab, 

Identification, Qeshm Island, Persian Gulf. 
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 مقدمه
های منزوی جانورانی هستند که با استفاده از خرچنگ

ا ـخود را ب اند توانسته ،خصوصیات رفتاری و فیزیولوژیک
د. ـار سازنـازگـلف سـای مختـهاهـگـی در زیستـدگـزن

وق ـو ف Decapodaمنزوی در راسته  های خرچنگ
، استکه شامل شش خانواده  Paguroideaخانواده 

از آنها در مناطق مختلف گونه  1117بندی شده و طبقه
 ,.McLaughlin et al)ده است ـایی شـاسـا شنـدنی

این جانوران به منظور حفاظت از بخش شکمی (. 2010
نرم، حفاظت در برابر شکارچیان، جلوگیری از خشک 
شدن بدن، از دست دادن آب و فراهم آوردن مکانی 

های خود صدف خالی شکم مناسب برای حفاظت از تخم
(. ولی این Hazlett, 1981نند )کاشغال می پایان را

جانوران به طور تصادفی و بدون در نظر گرفتن شرایط، 
کنند. صدف باید از نظر اندازه صدف آن را انتخاب نمی

در باعث ه ،زیرا صدف بزرگ با وزن زیاد ؛مناسب باشد
طور  مثل جانور را بهرفتن انرژی شده و رشد و تولید

(. همچنین Angel, 2000دهد )چشمگیری کاهش می
رشد جانور را دستخوش  ،ا اندازه کوچکـدف بـص

ن میزان حفاظت از جانور را ـده و همچنیکـرکاهش 
(. شکل، رنگ، Osorno et al., 1998دهد ) کاهش می

دف و میزان در دسترس ـگونه، شکل پیچش داخل ص
های منزوی بسیار حائز برای خرچنگ ،بودن صدف

 ;Scully, 1979; Hazlett, 1981ت )ـت اسـاهمی

McClintock, 1985پایان در چرخه (. صدف شکم
های منزوی نقش بسزایی داشته و عدم  زندگی خرچنگ

باعث محدودیت شدید و به  ،دسترسی به صدف مناسب
ود ـش های منزوی مییت خرچنگـادن جمعـر افتـخط

(Hazlett, 1981.) 
های منزوی گزینی خرچنگبررسی عادات صدف

 بسیاری از نقاط دنیا مورد بررسی قرار گرفته است.در 

 یپاهای صدف شکمگونه ،در بسیاری از مطالعات
های منزوی مورد بررسی اشغال شده توسط خرچنگ

 Turra & Leite, 2000; Suatقرار گرفته است )

Ates et al., 2007; Dominciano &. 

Mantelatto, 2004; Sallam et al., 2008. 
Ismail, 2010) تحقیقات . همچنین در بعضی 

های منزوی فقط مشخص شده است که خرچنگ
بلکه ممکن است در  ،دهکرپایان را اشغال نصدف شکم

)مانند  (Scaphopodaناوپایان ) صدفدر  ،مواردی
Dentaliumل حفرات ـا، داخـهاکلـارنـب دفـ(، ص

ها نیز یافت ایصدف دوکفهدر های مرده و یا مرجان
 (. Greenway, 2003; Garcia et al., 2003شوند )

های منزوی موجود در خلیج فارس و دریای خرچنگ
بیشتر از جنبه سیستماتیک مورد بررسی قرار  ،عمان

 38ایی منجر به شناس ،گرفته که مجموعه این مطالعات
گونه در  21فارس و گونه خرچنگ منزوی در خلیج

 ;Naderloo et al., 2012دریای عمان شده است )

Apel, 2001های (. در رابطه با صدف گزینی خرچنگ
نیز  دریای عمانفارس و خلیج هایدر آبمنزوی 

توان به مطالعاتی صورت گرفته است که از آن جمله می
 Coenobitaگزینی خرچنگ منزوی گونه مطالعه صدف

scaevola ره الرک )ـدر جزیSeyfabadi et al., 

منزوی در سواحل دریای (، هشت گونه خرچنگ 2013
گونه  12(، Moradmand & Sari, 2007عمان )

 Mirbagheri) خرچنگ منزوی در سواحل خلیج چابهار

et al., 2010ت گونه خرچنگ منزوی در ـ( و هش
 ;Kheirabadi et al., 2012) سواحل جزیره هرمز

Seyfabadi et al., 2014.اشاره کرد ) 
های ی صدفشناسای ،هـن مطالعـا در ایـدف مـه

های منزوی ناحیه جزر و ده توسط خرچنگـال شـاشغ
وص ـرا در خصـزی است؛مدی جنوب جزیره قشم 

های منزوی این منطقه و همچنین عادات  خرچنگ
ا اطالعات موجود بسیار محدود بوده و گزینی آنهصدف

با توجه به اهمیت بسیار زیاد این جانوران در منطقه 
 ،از فون جانوری یمهمجزر و مدی به عنوان بخشی 

 . انجام گرفت این مطالعه 
 

 هامواد و روش

واقع در ایستگاه برداری در هشت  نمونه ،در این مطالعه
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ناحیه جزر و مدی جنوب جزیره قشم انجام گرفت. این 
د که تمامی ـاب شدنـوی انتخـه نحـا بـهایستگاه

لی تحت پوشش قرار ـساحاوت ـهای متفوسیستمـاک
و (  GPSاده ازـا استفـ)بت ـامی، موقعیـاس .رندـیگ

ابی در ـهای انتخاهـدام از ایستگـر کـای هـه یـویژگ
 ارائه شده است. 1جدول 

آذر ماه در ای منزوی ـهگـاز خرچنرداری ـبنمونه
 یکبرداری نمونه انجام شد. در هر ایستگاه 1392

متر در نظر  100ترانسکت عمود بر دریا با عرض 
مدی،  ناحیه پایین جزر و سههر ترانسکت به  و گرفته شد

. با توجه شدمدی تقسیم  مدی و باال جزر و میان جزر و
در زمان  ،مدی به زمان ذکر شده در جداول جزر و

 متر 5/0×5/0حداکثر جزر با پرتاب تصادفی کوادرات 
آوری  عـجم، دهـادشـی یـک از نواحـر یـدر ه عـمرب

 .گرفتانجام  وادرات های منزوی داخل هر کخرچنگ
تکرار  سهدر هر ناحیه  ،به منظور دقت بیشتر در نتایج

کوادرات در هر ایستگاه(. با  نهانجام شد )در مجموع 
ها )خارج تر در هر یک از ایستگاهو دقیق بررسی کامل

هرچه  برای ،ها(وادراتـت و کـدوده ترانسکـاز مح
منزوی  های خرچنگای بودن شناسایی گونه تر دقیق

فردی د و منحصر به ـه جدیـر نمونـاگ ،رهـجزین ـای
شده و مورد بررسی قرار آوریجمعشد، می همشاهد

شده از درون هر آوریی جمعهانمونه گرفت.می
 گذاری و سپسکوادرات به تفکیک ایستگاه، برچسب

پس از شستشو، ها یافت. نمونهمی به آزمایشگاه انتقال
های خود قرار داده شد تا از صدفدر آب شیرین ولرم 

 ،به محض خروج از آنها و صدفشان .خارج شوند
در اتانول  ایستگاه، و به تفکیک هر شدهعکس تهیه 

(. Echsel & Racek, 1976تثبیت شدند ) درصد 70
های اشغال شده توسط های منزوی و صدفخرچنگ

های شناسایی معتبر در حد گونه آنها با استفاده از کلید
 Apel, 2001; Bosch et) ورد شناسایی قرار گرفتندم

al., 1995; Hosseinzadeh Sahafi et. al., 2001; 

Kazmi & Siddiqui, 2006;. McLaughlin et 

al., 2010های متاتیپیک موزه جانور شناسی  (. از نمونه
ای ه منظور تأیید شناسایی گونهـران بـگاه تهـدانش

 آنهاشده توسط  اشغال های صدفهای منزوی و خرچنگ
های های موجود در این موزه با نمونهد. نمونهشاستفاده 

فرانکفورت آلمان مورد تأیید واقع  Senckenbergموزه 
 اند.شده

 
 قشم جزیره جنوب مدی و جزر ناحیه در بردارینمونه ایستگاه هشت مشخصات .1 جدول

 توصیف ایستگاه طول جغرافیایی عرض جغرافیایی نام ایستگاه ایستگاهشماره 

 هایپوشش جلبکی پراکنده به همراه مرجان با ساحل قلوه سنگی N ″13 ′56 ˚26 E ″37 ′16 ˚56 پارک زیتون 1     
فراوان  گردشگر. وجود ایماسه -سخت، منطقه باال جزر و مدی شنی

 در ساحل

 ای. وجود گردشگر در ساحل منطقهماسه -ساحل شنی N ″45 ′54 ˚26 E ″20 ′10 ˚56 زیارتگاه شاه شهید 2

ای. وجود   صخره -ای. در مناطقی ساحل سنگیماسه -ساحل شنی N ″30 ′45 ˚26 E ″56 ′01 ˚56 سوزا 3
Back Barrier های سدی( )حوضچه 

 و، ساحل غیر یکنواخت شنی مسکونی روستاییساحل مجاور منطقه  N ″48 ′44 ˚26 E ″44 ′00 ˚56 مسن 4
 ایصخره -سنگی

  پایین جزر و مدیساحل در نواحی  -های حراوجود جنگل ،ساحل گلی N ″29 ′42 ˚26 E ″ 00 ′55 ˚55 جنگل دست کاشت حرا 5
 ایماسه -تا حدودی شنی

 . ناحیه پایین جزر و مدی گلی، مجاور اسکلهای صخره -ساحل سنگی  N ″11 ′40 ˚26 E ″30 ′46 ˚55 صلخ 6
  ایماسه -میان جزر و مدی قلوه سنگی و ناحیه باال جزر و مدی شنی

 ای. امالح نمکی فراوانصخره -ساحل سنگی N ″59 ′35 ˚26 E″14 ′30 ˚55 نمکدان قشم 7
 ساحل غیر یکنواخت قلوه سنگی با پوشش جلبکی.  N ″18 ′34 ˚26 E ″38 ′20 ˚55 دوستکو 8

 ساحل تقریباً بکر
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 نتایج
نمونه خرچنگ منزوی  605تعداد  ،برداریدر این نمونه

تعداد هشت  ،مورد بررسی قرار گرفت. بر این اساس
، Clibanarius signatusگ منزوی ـرچنـه خـونـگ

Clibanarius virescens ،Diogenes avarus ،
Diogenes planimanus ،Dardanus tinctor ،

Areopaguristes perspicax،Pagurus 

kulkarnii وCoenobita scaevola  در ناحیه جزر و
 ایی شدند. نتایج ـاسـم شنـقش رهـوب جزیـدی جنـم

، 10، 24، 17، 28نشان داد این گونه ها به ترتیب از 
گونه صدف شکم پا به منظور حفاظت از  3و  4، 18، 4

 50کنند. در مجموع نیز بخش شکمی خود استفاده می

این هشت گونه  ا، مورد استفادهـپدف شکمـه صـگون
ه بود. در ایستگاه پنج ـرار گرفتـزوی قـمن گـنخرچ
ی ـراوانـن فـریـرا( بیشتـح تـکاش تـدسل ـ)جنگ

منزوی و بیشترین تعداد صدف اشغال  های خرچنگ
پای صدف شکم ،شده مشاهده شد. در این مطالعه

Thais lacera   های از کل صدف درصد 89/13با
خود شده بیشترین میزان اشغال شدن را به اشغال

 اختصاص داد.
 ده توسط گونهـشالـای اشغـهدفـایی صـاسـشن

C. signatus گونه  28ه از ـن گونـایکـه ان داد ـنش
 پا در ناحیه جزر و مدی جنوب جزیره قشمصدف شکم

 (. 1کند )شکل به عنوان پناهگاه خود استفاده می

 

 
 گونه( و میزان استفاده از هر گونه صدف 28) C. signatus اشغال شده توسط گونه پاهای شکمصدف .1شکل 
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 Thais laceraبیشترین استفاده مربوط به صدف 
های از کل صدف درصد 43/28مورد اشغال بود ) 54با 

 یک بارتنها نیز پا شکم گونه اشغال شده( و هشت
 .استفاده قرار گرفته بودند مورد

 17از   Clibanarius virescensخرچنگ منزوی
 گونه صدف در ناحیه جزر و مدی جنوب جزیره قشم

 و (2ود استفاده کرده )شکل ـاه خـوان پناهگـعنهـب
 هـگون هـوط بـاده مربـورد استفـدف مـن صـریـبیشت

Rhiniclavis sinensis ودـال بـورد اشغـم 11ا ـب 
 گونه دو های اشغال شده(.از کل صدف 94/15٪)

های استفاده نمونه مورد یک بارهر کدام نیز پا شکم
 .قرار گرفته بودند خرچنگ منزویاین آوری شده جمع

گونه  24از   Diogenes avarusخرچنگ منزوی
صدف در ناحیه جزر و مدی جنوب جزیره قشم به 

بیشترین مورد ده بود. کرعنوان پناهگاه خود استفاده 
 Cerithidea cingulata ه صدفـوط بـاده مربـاستف

های از کل صدف ٪55/34مورد اشغال بود ) 47با 
ه(، کمتـرین استفـاده مربـوط بـه چهـار دـشالـاشغ

، Lunella cronataا )ـم پـدف شکـه صـونـگ
Architectonai laevigata،Nassarius 

coronatus  وAncilla frasianaکه تنها یک  ( بود
 D. avarusهای منزوی بار مورد استفاده خرچنگ

 (.3آوری شده قرار گرفته بودند )شکل جمع
 10از  Diogenes planimanusخرچنگ منزوی 

پا در ناحیه جزر و مدی جنوب جزیره گونه صدف شکم
ده بود )شکل کرقشم به عنوان پناهگاه خود استفاده 

ربوط به گونه مورد استفاده م (. بیشترین صدف4
Thais lacera  از  ٪18/30مورد اشغال بود ) 16با

شده( و همان طور که در شکل های اشغالکل صدف
 Nassarius  himeroessaگونه  ،شودمشاهده می 4

منزوی قرار  فقط دو بار مورد استفاده این خرچنگ
 گرفته بود.

 

 
 گونه( و میزان استفاده از هر گونه صدف 17) C. virescens اشغال شده توسط گونه یپاشکمهای صدف .2شکل 
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 گونه( و میزان استفاده از هر گونه صدف 24)D. avarus شده توسط گونه اشغال یپاهای شکمصدف .3شکل 

 

 
 استفاده از هر گونه صدفگونه( و میزان  10) D. planimanus شده توسط گونهاشغال یپاهای شکمصدف .4شکل 
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 شده توسط گونهای اشغالـهدفـی صـایـاسـشن
Areopaguristes perspicax ن ـان داد ایـنش

 ا در ـپدف شکمـه صـگون 18زوی از ـگ منـخرچن
 وب جزیره قشم به عنوان ـدی جنـزر و مـه جـناحی

ن ـ(. بیشتری5)شکل د ـکنپناهگاه خود استفاده می

 Trochusوط به گونه ـاده مربـورد استفـم دفـص

firmus ود. گونهـال بـورد اشغـم 19ا ـب Morula 

granulata  نیز فقط با یک بار اشغال، کمترین میزان
استفاده توسط این گونه خرچنگ منزوی را به خود 

 اختصاص داد.

 

 
 گونه( و میزان استفاده از هر گونه صدف 18)  A. perspicaxشده توسط گونهاشغال یپاهای شکمصدف .5شکل 

 
 Pagurusطـده توسـشهای اشغالشناسایی صدف

kulkarnii  گ منزوی از ـن خرچنـه ایـان داد کـنش
چهار گونه صدف شکم پا در ناحیه جزر و مدی جنوب 

مورد  کند. بیشترین صدفاستفاده می جزیره قشم
با  Cronia konkanensisاستفاده مربوط به گونه 
های از کل صدف ٪84/53هفت مورد اشغال بود )

)سه بار  Clavatula navarchusونه ـگ ؛شده(اشغال

)دو بار اشغال( و  Planaxis sulcatusاشغال(، 
Eucheles asper های )یک بار اشغال( سایر صدف

 منزوی بودند.   مورد استفاده این خرچنگ
های ده توسط نمونهـشهای اشغالشناسایی صدف

  Coenobita scaevolaهـونـده از گـشآوریعـجم
نشان داد این خرچنگ منزوی فقط از سه گونه صدف 

پا در ناحیه جزر و مدی جنوب جزیره قشم به شکم
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ها شامل ونهکند. این گعنوان پناهگاه خود استفاده می
Thais lacera و Hexaplex kuesterianus  هر(

)یک  Thais mutabilisکدام با چهار مورد اشغال( و 
 خرچنگ منزوی ،مورد اشغال( بودند و در نهایت

D. tinctor  فقط از چهار گونه صدف شکم پا استفاده
)با  Thais Mutabilisها شامل ده بود. این گونهکر

، Hexaplex kuesterianusچهار مورد اشغال(، 
Turbo radiatus  وTibia insulaechorab  هر(

 کدام با یک مورد اشغال( بودند.
 

 گیریو نتیجه بحث
ه خرچنگ ـت گونـی هشـگزینار صدفـرفت ررسیـب

شده در مطالعه حاضر نشان داد که منزوی شناسایی
گونه صدف شکم پا به عنوان  50ا از ـهن خرچنگـای

های مورد کنند. بیشترین صدفاده میـاستفاه ـپناهگ
 ،Thais laceraای ـههـونـه گـوط بـاده مربـاستف

Cerithidea cingulata،Cronia konkanensis  
بود که به ترتیب  Clypeomorous bifasciatusو 
بار مورد استفاده قرار گرفته بودند.  38و  39، 62، 84

فقط یک  پایان نیزهمچنین پنج گونه از صدف شکم
های منزوی قرار گرفته بار مورد استفاده خرچنگ

 Turritellaو  Turbo radiatusد گونه ـمانن ؛دـبودن

fultoni خرچنگ .C. signatus  وD. avarus  به
پا بیشترین تنوع را گونه شکم 24و  28ترتیب با اشغال 

در انتخاب صدف به خود اختصاص دادند. صدف 
ط ـاده توسـن استفـریـبیشت T. laceraا ـپمـشک

منزوی در جنوب جزیره قشم را داشته  های خرچنگ
توان فراوانی زیاد است. دلیل اصلی این موضوع را می

دانست. این خرچنگ  C. scaevolaمنزوی  خرچنگ
پا را منزوی بیشترین استفاده از این گونه صدف شکم

 داشته است.   
 های خرچنگشده توسط های اشغالتنوع در صدف

مل در رفتار مهمترین عاکه د ـدهان میـزوی نشـمن
مناسب بودن، زوی ـای منـهگـی خرچنـگزینصـدف

 ،خاصی از صدف و گونه استشکل، اندازه و وزن 

های های منزوی نیست، که با یافتهمدنظر خرچنگ
( در 2010) .Mirbagheri et alحاصل از مطالعه 

در  Moradmand & Sari (2007)خلیج چابهار و 
سواحل دریای عمان مطابقت دارد. بررسی عادات 

در سواحل  C. scaevolaگزینی خرچنگ صدف
نشان داد بیشترین اشغال صدف مربوط  ،دریای سرخ

است. همبستگی مثبت بین  Nerita undataبه گونه 
ابعاد صدف مورد استفاده و ابعاد خرچنگ منزوی وجود 

ل در انتخاب ترین عامگذارداشته و این ویژگی تأثیر
 ,.Sallam et alصدف توسط این گونه بوده است )

 .Cگ ـخرچن ،ره قشمـوب جزیـی در جنـ(، ول2008

scaevola دف ـر از صـبیشتThais lacera  و
Hexaplex kuesterianus  ده است؛ دلیل کراستفاده

های صدف در توان تفاوت گونهاصلی این تفاوت را می
سواحل جنوب  دسترس در سواحل دریای سرخ و

 .Kheirabadi et alجزیره قشم دانست. در مطالعه 
 .Cزوی ـگ منـخرچن ،زـره هرمـ( در جزی2012)

scaevola  بیشتر از صدفT. lacera  ده کراستفاده
بود که با نتایج حاصل از این مطالعه بر روی سواحل 

 .Seyfabadi et alجنوبی جزیره قشم مطابقت دارد. 
 15این گونه خرچنگ منزوی از ( نشان دادند 2013)

پا در سواحل جزیره الرک استفاده گونه صدف شکم
اشغال شده مربوط  یپاده که بیشترین صدف شکمکر

بود که با نتایج  Hexaplex kuesterianusبه گونه 
گ منزوی در جنوب ـه خرچنـن گونـی ایـگزینصدف

 Garcia & Mantellatoجزیره قشم مطابقت دارد. 
 ،ان دادند که فراوانی صدف در محیط( نش2001)

های گزینی خرچنگعامل بسیار مؤثری در رفتار صدف
 منزوی است. 

گ ـه خرچنـمشاب D. tinctor زویـگ منـرچنـخ
شناسایی شده در جزیره هرمز  D. tinctorمنزوی 

(Kheirabadi et al., 2012)  از چهار گونه صدف
شده نیز ای اشغالـهدفـده و صکـرپا استفاده شکم

شده در های اشغالصدفشباهت بسیار زیادی با 
جزیره قشم داشتند که این مسئله نشان از شباهت 
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بسیار زیاد دو منطقه با یکدیگر و در نتیجه شباهت در 
ه خرچنگ منزوی دارد. این ـن گونـی ایـگزینصدف

 Mirbagheri et)خرچنگ منزوی در سواحل چابهار 

al., 2010 ) از صدف جنسLinatella  نیز استفاده
 ده بود. کر

در جنوب  D. planimanusزوی ـگ منـخرچن
ولی در  ،دهکرگونه صدف استفاده  دهم از ـره قشـجزی

جزیره هرمز تنها از پنج گونه صدف شکم پا استفاده 
( که نشان از Kheirabadi et al., 2012ده بود )کر

های موجود و مناسب های صدفدسترسی بهتر اندازه
رای این گونه خرچنگ منزوی در جنوب جزیره قشم ب

این خرچنگ منزوی از  ،دارد. در سواحل خلیج چابهار
ده که باز هم نشان کرپا استفاده گونه صدف شکم 22
مناسب برای این خرچنگ  ایـهدفـی صـراوانـاز ف

 ,.Mirbagheri et al)منزوی در سواحل چابهار دارد 

در این مطالعه  P. kulkarni. خرچنگ منزوی (2010
ولی در  ،ده بودکرپا استفاده از چهار گونه صدف شکم

ط از ـ( فق2007) Moradmand & Sariه ـمطالع
در سواحل دریای عمان  Bursaس ـای جنـهدفـص

ه بود و این نشان از فراوانی بیشتر و شداستفاده 
های منزوی تر این گونه خرچنگگزینی متنوعصدف

 ی جزیره قشم دارد. خرچنگ منزویدر سواحل جنوب
A. perspicax  پا در ناحیه گونه صدف شکم 18از

بود و  کردهجزر و مدی جنوب جزیره قشم استفاده 
 T. firmusبیشترین اشغال شدن مربوط به صدف 

در صورتی که این خرچنگ منزوی در سواحل  ؛بود
اده ـپا استفدف شکمـه صـگون 22هار از ـج چابـخلی
 وط به صدفـدن مربـال شـن اشغـبیشتریده و کـر

C. bifasciatus  بود(Mirbagheri et al., 2010) .
گونه  22در جزیره هرمز نیز این خرچنگ منزوی از 

که بیشترین اشغال مربوط به  کردهصدف استفاده 
 Seyfabadiبود ) Cerithidea cingulataصدف 

et al., 2014.) 

گونه صدف در  24از  D. avarus خرچنگ منزوی

بود. این خرچنگ  کردهجنوب جزیره قشم استفاده 
گونه صدف  37منزوی در سواحل خلیج چابهار از 

پا، یک گونه مرجان و یک نمونه صدف شکم
Dentalium  ده بود که نشان از نوع بیشتر کراستفاده

ل خلیج چابهار دارد. ـود در سواحـای موجـهدفـص
دف ـص ،ادهـورد استفـم دفـرین صـن بیشتـهمچنی

bifasciatus C. ت ـوده اسـب(Mirbagheri et al., 

 دفـص ،مـره قشـوب جزیـی در جنـول ،(2010
C. cingulata ط این ـاده را توسـرین استفـبیشت

این خرچنگ  ،خرچنگ منزوی داشت. در جزیره هرمز
که  کردهپا استفاده گونه صدف شکم 28منزوی از 

 Cerithideaدف ـه صـوط بـمربال ـن اشغـریـبیشت

cingulata ( بودSeyfabadi et al., 2014 در .)
( در سواحل 2007)  Moradmand & Sariمطالعه 

دریای عمان این خرچنگ منزوی فقط دو جنس 
 ،پا معرفی شده که به احتمال فراوانمـدف شکـص

پا در حد گونه های شکمناشی از عدم شناسایی صدف
 .استآوری شده های جمعنهو یا تعداد کم نمو

گونه صدف  17از  C. virescens خرچنگ منزوی
این در حالی  .ده بودکراستفاده  در جنوب جزیره قشم

 22خلیج چابهار از  است که این خرچنگ منزوی در
و بیشترین استفاده کرده گونه صدف شکم پا استفاده 

بوده است  C. konkanensisنیز مربوط به صدف 
(Mirbagheri et al., 2010).  این در حالی است که

بیشترین  .sinensis Rصدف  ،در جنوب جزیره قشم
ط این گونه خرچنگ منزوی را داشت. ـاده توسـاستف

در  C. virescensر روی خرچنگ منزوی ـه بـمطالع
سواحل آفریقای جنوبی نشان داد مهمترین عامل در 

ت و پا اسوع و گونه شکمـه، نـن گونـی ایـگزینصدف
و  Burnupena cinctaهای گ، صدفـن خرچنـای

Burnupeana pubescens  را بیشتر مورد استفاده
که این  (Somers, 2007 Nakin &دهد )قرار می

نتایج با نتایج مطالعه حاضر در مورد این گونه مطابقت 
ه ـگون 28از  C. signatus زویـگ منـدارد. خرچن
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استفاده  جزیره قشمصدف در ناحیه جزر و مدی جنوب 
ه ـگون 45کند. در خلیچ چابهار این خرچنگ منزوی از می
ه ـوط بـده که بیشترین استفاده نیز مربکردف استفاده ـص
 Mirbagheri)ت ـاس ودهـب .bifasciatus Cدف ـص

et al., 2010)، صدف ،ولی در جنوب جزیره قشم  
T. lacera .بیشترین استفاده را داشته است 

بیشترین تعداد نمونه  ،ه پنج )جنگل حرا(در ایستگا
مورد شناسایی قرار گرفت. یکی از دالیل این موضوع 

پایان های ریز و کوچک شکمتوان فراوانی صدفرا می
، C. cingulata ،N. himeroessaهای مانند صدف

R. sinensis لی دارای جنگل حرا ـه ساحـدر منطق
ه هشت با توجه به کوچک بودن نسبی انداز دانست.

شده در سواحل جنوبی منزوی شناسایی گونه خرچنگ
دازه مناسبی برای ـا انـهدفـن صـای ،مـره قشـجزی

های منزوی داشته و در نتیجه میزان فراوانی خرچنگ
 Sallam etهای منزوی افزایش یافته است. خرچنگ

al. (2008نیز نشان دادند ابعاد صدف )  مورد استفاده
توسط خرچنگ منزوی بایستی متناسب باشد. همچنین 

ل ـه دلیـب ،حرا هستنددر سواحلی که دارای جنگل

 ،افزایش میزان مواد آلی بستر و بهبود زنجیره غذایی
های منزوی فراوانی موجودات بستر زی مانند خرچنگ

 (.Knox, 2000یابد )افزایش می
نزوی نوع و گونه های خرچنگ مدر بسیاری از گونه

پای مورد استفاده، عامل اصلی در صدف شکم
 & Nakinت )ـده اسـزارش شـگ یـزینـگ دفـص

Somers, 2007طور کلی (. در مطالعه حاضر نیز به
ا برای ـپدف شکمـه صـوع و گونـن تـگف وانـت می

های منزوی ناحیه جزر و مدی جنوب جزیره خرچنگ
های دسترس بودن صدفقشم مهم بوده و با توجه به 

پذیرد. همچنین در گزینی صورت میتوخالی، صدف
د میزان ـم باشـی کـمناطقی که میزان منابع صدف توخال

 یابد.   های منزوی کاهش میفراوانی و گسترش خرچنگ
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