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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.
Keywords: Identification, abundance, Hermit
crab, Clibanarius virescens, Qeshm Island,
Persian Gulf

 دانشکده علوم، دانش آموخته کارشناسی ارشد زیستشناسی دریا.1
 دانشگاه تربیت مدرس،دریایی
 دانشگاه دریانوردی و علوم، دانشکده علوم دریایی، کارشناسی ارشد.2
دریایی چابهار
 دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده علوم پایه، گروه زیستشناسی، کارشناسی.3
 دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده علوم پایه، گروه زیستشناسی، کارشناسی.4
)1331/83/80 : تاریخ تصویب- 1333/80/21 :(تاریخ دریافت

چکيده
این مطالعه با هدف تعیین فون خرچنگهای منزوی و بررسی فراوانی
 بدین منظور پس از گشت.آنها در جنوب جزیره قشم انجام گرفت
اول و بازدید میدانی هشت ایستگاه در ناحیه جزر و مدی جنوب
 نمونه برداری از ایستگاههای یاد شده در.جزیره قشم انتخاب گردید
 نمونه خرچنگ منزوی581  در مجموع. انجام گرفت1332 پاییز
جمعآوری و مورد بررسی و شمارش قرار گرفتند و تعدادی از آنها نیز
%08 جهت شناسایی و انجام بررسیهای دقیقتر آزمایشگاهی در اتانول
 با استفاده از کلیدهای شناسایی.تثبیت و به آزمایشگاه انتقال یافتند
،Clibanarius signatus معتبر تعداد هشت گونه با اسامی
Diogenes ،Diogenes avarus ،Clibanarius virescens
Areopaguristes

،Dardanus tinctor ،planimanus

Coenobita scaevola  وPagurus kulkarnii ،perspicax
 از سه خانواده خرچنگهای منزوی در ناحیه جزر،در قالب شش جنس
Clibanarius  همچنین گونه.و مدی جنوب این جزیره شناسایی شد
 برای اولین بار در خلیج فارسvirescens (Krauss, 1843)
 تمامی گونههای شناسایی شده با نمونههای متاتیپیک.معرفی میگردد
موجود در موزه جانورشناسی دانشگاه تهران مقایسه شده و مورد تأیید
 با مقایسه گونههای شناسایی شده در این مطالعه با.گونهای قرار گرفتند
سایر مطالعات مشخص شد که شباهت زیادی میان گونههای شناسایی
شده در جنوب جزیره قشم (هشت گونه) با آبهای دریای عمان و
 به عالوه ایستگاه شماره پنج (جنگل.شمال دریای عرب وجود دارد
.دست کاشت حرا) بیشترین تعداد نمونه را به خود اختصاص داد
Clibanarius ، خرچنگ منزوی، شناسایی:واژههای کليدی
. خلیج فارس، جزیره قشم،virescens
 نبیاله خیرآبادی:* نویسنده مسئول
E-mail: nabi_kheirabadi@yahoo.com
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مقدمه
خرچنگهای منزوی در قالب فوق خانواده
 Paguroideaو از سختپوستان راسته Decapoda
میباشند ( .)Davis & Martin, 2001تعداد
گونههای این موجودات را بیش از  688گونه در قالب
شش خانواده معرفی کردند ( & Lemaitre
 .)McLaughlin, 2001خانوادهای جدید به نام
 Pylojacquesidaeرا با یک جنس و یک گونه
کشف و به مجموعه خرچنگهای منزوی اضافه
نمودند .در جدیدترین ردهبندی بیش از  5588گونه
خرچنگهای منزوی در قالب شش خانواده در نقاط
مختلف جهان معرفی شدهاند ( McLaughlin et
 .)al., 2010بنابر این در  58سال اخیر حدود 988
گونه خرچنگ منزوی جدید در دنیا شناسایی شده
است و این مسأله نشان دهنده اهمیت مباحث
سیستماتیک و تا حدودی ناشناخته بودن این گروه
بوده ،لذا مطالعات در خصوص سیستماتیک
خرچنگهای منزوی میتواند در جهت شناخت هر
چه بهتر فون جانوری مناطق دریایی و تهیه شناسنامه
موجودات این نواحی و شناخت تأثیرات انسانی بر
روی این مناطق و در نهایت مدیریت مناطق دریایی
بسیار حائز اهمیت باشد ( Mantelatto et al.,
 .)2004خرچنگهای منزوی گروه بزرگی از سخت
پوستان بوده و پراکنشی وسیعی در زیستگاههای
دریایی دارند .آنها با تولید الروهای فراوان نقشی
مهم در زنجیره غذایی دریایی دارند ( & Fransozo
.)Mantelatto, 1998
همگام با سایر مناطق دریایی جهان ،مطالعاتی نیز
توسط محققین ایرانی بر روی خرچنگهای منزوی
سواحل جنوبی ایران (خلیج فارس و دریای عمان)
صورت گرفته است که میتوان به مطالعات صورت
گرفته در سواحل دریای عمان ( & Moradmand
 ،)sari, a,b 2007سواحل بوشهر ( Hosseini,
 ،)2009سواحل خلیج چابهار ( Mirbagheri et al.,
 ،)2010بخشهایی از سواحل خلیج فارس و دریای

عمان ( ،)Naderloo et al., 2012سواحل جزیره
قشم ( ،)Asghari et al., 2012سواحل جزیره هرمز
(Kheirabadi, 2012; Kheirabadi etal., 2012
.Seyfabadi et al., 2014; Kheirabadi et al.,
 )2014و سواحل جزیره الرک ( Seyfabadi et al.,
 ،)2013در این زمینه اشاره کرد.
خلیج فارس با مساحتی در حدود 898618
کیلومتر مربع ،یکی از شورترین و گرمترین آبهای
دنیا محسوب میشود .تنگه هرمز به عنوان دهانه
ورودی خلیج فارس با عرضی در حدود  78کیلومتر
یکی از پرترافیکترین و مهمترین آب راهههای
جهان محسوب میشود ( ;Sheppard et al., 1992
 .)Reynold, 1993جزیره قشم با مساحت 5935
کیلومتر مربع واقع در دهانه تنگه هرمز بوده و
بزرگترین جزیره ایران و خلیج فارس میباشد .این
جزیره در مختصات جغرافیایی  88˚ 98′ 88″تا ˚87
عرض شمالی و  11˚ 58′ 96″تا  18˚ 58′ 18″طول
شرقی واقع شده است .فاصله این جزیره تا بندرعباس
در حدود  88کیلومتر است .این جزیره با توجه به قرار
گرفتن در دهانه تنگه هرمز و همچنین تنوع
اکوسیستمی باال ،یکی از مهمترین جزایر ایرانی تنگه
هرمز محسوب میشود (.)Sheppard et al., 1992
هدف از این مطالعه شناسایی سیستماتیک
خرچنگهای منزوی ناحیه جزر و مدی جنوب جزیره
قشم به عنوان بخش مهمی از فون جانوران ناحیه
جزر و مدی این جزیره و تکمیل فهرست گونهای
خرچنگهای منزوی در این منطقه میباشد .همچنین
در این مطالعه فراوانی گونهای خرچنگهای منزوی
در اکوسیستمهای مختلف ساحلی در جنوب جزیره
قشم مورد مقایسه و بررسی قرار گرفته است.
مواد و روشها
در این مطالعه بهمنظور شناسایی فون خرچنگهای
منزوی ناحیه جزر و مدی جنوب جزیره هرمز تعداد
هشت ایستگاه در این ناحیه انتخاب شد .انتخاب این
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ایستگاهها به نحوی بود که تمامی اکوسیستمهای
مختلف ناحیه ساحلی تحت پوشش قرار گرفتند
(شکل  .)5ویژگیهای هر یک از ایستگاهها در جدول
 5ارائه شده است .نمونهبرداری در آذرماه  5938و در
زمان حداکثر جزر در ایستگاههای یاد شده با پرتاب
کوادرات  8/1×8/1متر انجام گرفت .در هر ایستگاه
تعداد سه ترانسکت عمود بر دریا (با عرض حدود 588
متر) در نظر گرفته شد و در هر ترانسکت تعداد چهار
عدد کوادرات پرتاب شد (در مجموع  58کواردات در
هر ایستگاه) .تعدادی از نمونهها به تفکیک هر
ایستگاه جهت انجام شناسایی و بررسیهای دقیقتر
در ظروف حاوی اتانول  %78فیکس شده ( Echsel
 )& Racek, 1976و به آزمایشگاه مرکزی دانشکده
علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس منتقل شدند.
سپس این نمونهها با استفاده از خصوصیات
ریختشناسی و با استفاده از استرئو -میکروسکوپ و
کلیدهای شناسایی معتبر در حد گونه مورد شناسایی قرار
گرفتند .کلیدهای شناسایی مورد استفاده در این مطالعه
شامل :کلید شناسایی خرچنگهای منزوی شمال
اقیانوس اطلس و دریای مدیترانه (،)Ingle, 1993

73

خانوادههای  Paguridaeو  Porcellanidaeخلیج
فارس ( ،)Apel, 2001خرچنگهای منزوی فوق
خانواده  ،)McLaughlin, 2003( Paguroideaکلید
شناسایی جنس  Clibanariusاندونزی ( Rahayu,
 Anomura ،)2003شمال دریای عرب ( Siddiqui
 ،)& Kazmi, 2003کلید شناسایی جنس
 Diogenesپاکستان (،)Siddiqui et al., 2004
کلید شناسایی دهپایان دریای عرب ( & Kazmi
 ،)Siddiqui, 2006فهرست و کلید شناسایی
خرچنگهای منزوی دنیا ( McLaughlin et al.,
 )2010و فهرست خرچنگهای منزوی خلیج فارس
و دریای عمان به همراه کلید شناسایی (در حد جنس)
خرچنگهای منزوی شمال اقیانوس هند
( )Naderloo et al., 2012بودند .در نهایت به
منظور تأیید نهایی ،این نمونهها با نمونههای
متاتیپیک موجود در موزه دانشگاه تهران مقایسه شده
و مورد تأیید گونهای قرار گرفتند .الزم به ذکر است
که نمونههای موجود در موزه این دانشگاه با
نمونههای موزه ( Senckenbergواقع در فرانکفورت
آلمان) تأیید گونهای شدهاند.

شکل  .1نقشه جزیره قشم و هشت ایستگاه نمونهبرداری در ناحیه جزر و مدی این جزیره
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جدول  .1مشخصات هشت ایستگاه نمونهبرداری در ناحیه جزر و مدی جنوب جزیره قشم
ایستگاه

نام ایستگاه

عرض جغرافیایی

طول جغرافیایی

5

پارک زیتون

88˚ 18′ 59″ N

18˚ 58′ 97″ E

8

زیارتگاه شاه شهید

88˚ 19′ 91″ N

18˚ 58′ 88″ E

9

سوزا

88˚ 91′ 98″ N

18˚ 85′ 18″ E

9

مسن

88˚ 99′ 96″ N

18˚ 88′ 99″ E

1

جنگل دست کاشت
حرا

88˚ 98′ 83″ N

11˚ 11′ 88″ E

8

صلخ

88˚ 98′ 55″ N

11˚ 98′ 98″ E

7

نمکدان قشم

88˚ 91′ 13″ N

11˚ 98′ 59″E

6

دوستکو

88˚ 99′ 56″ N

11˚ 88′ 96″ E

نتایج
در این مطالعه از مجموع هشت ایستگاه در ناحیه جزر
و مدی جنوب جزیره قشم ،تعداد  881عدد خرچنگ
منزوی مورد شمارش قرار گرفت و تعدادی از
آنها جهت انجام شناسایی جمعآوری شدند

توصیف ایستگاه
ساحل قلوه سنگی و پوشش جلبکی پراکنده به همراه
مرجانهای سخت در ناحیه پایین جزر و مدی ،منطقه باال
جزر و مدی شنی -ماسهای .وجود توریست فراوان
ساحل شنی -ماسهای .وجود گردشگر در ساحل منطقه
ساحل شنی -ماسهای .در مناطقی ساحل سنگی-
صخرهای .وجود ( Back Barrierحوضچههای سدی) در
ساحل این منطقه
ساحل مجاور منطقه مسکونی روستایی ،ساحل غیر
یکنواخت شنی و سنگی -صخرهای ،وجود سازههای
انسان ساخت
ساحل گلی ،وجود جنگلهای حرا -ساحل در نواحی پایین
جزر و مدی تا حدودی شنی -ماسهای
ساحل سنگی  -صخرهای مجاور اسکله .ناحیه پایین جزر
و مدی گلی ،میان جزر و مدی قلوه سنگی و ناحیه باال
جزر و مدی شنی -ماسه ای
ساحل سنگی -صخرهای .رسوبات موجود در بستر بسیار
شور و با امالح نمکی فراوان
ساحل غیر یکنواخت قلوه سنگی و پوشش جلبکی .ساحل
تقریباً بکر و دست نخورده

(جدول .)8تعداد هشت گونه در قالب شش جنس ،از
سه خانواده خرچنگهای منزوی شناسایی شدند.
در ذیل ردهبندی این گونهها ،و در شکل 8
تصاویر هر هشت گونه شناسایی شده ارائه 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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...  شناسایی و فراوانی خرچنگهای منزوی:خیرآبادی و همکاران

 هشت گونه خرچنگ منزوی شناسایی شده در ناحیه جزر و مدی جنوب جزیره قشم.2 شکل
) از مجید مرادمندG  وC  عکسهای، از نبی اله خیرآبادیH  وF ،E ،D ،B ،A (عکسهای
Diogenes avarus )C
Clibanarius virescens )B
Clibanarius signatus )A
Areopaguristes perspicax)F
Dardanus tinctor )E
Diogenes planimanus )D
Coenobita scaevola )H
Pagurus kulkarnii )G
 گونههای شناسایی شده به تفکیک هشت ایستگاه نمونه برداری در ناحیه جزر و مدی جنوب جزیره قشم.2 جدول
ایستگاهها

5

8

9

9

1

8

7

6

جمع کل

Clibanarius signatus

89

58

99

1

5

91

8

88

538

Clibanarius virescens

55

8

51

8

8

88

8

51

83

Diogenes avarus

9

9

1

9

67

1

1

89

598

Diogenes planimanus

9

9

55

8

58

9

8

57

19

Areopaguristes perspicax

9

9

89

9

19

8

9

99

586

Pagurus kulkarnii

8

8

1

8

8

9

8

9

59

Coenobita scaevola

8

9

9

8

8

8

8

8

3

Dardanus tinctor

9

8

8

8

9

8

8

8

7

جمع کل

18

97

587

55

516

75

57

519

881

گونههای خرچنگ منزوی
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فراوانترین گونه شناسایی شده خرچنگ منزوی
 C. signatusبود که  538نمونه از این گونه در
ایستگاههای نمونهبرداری شمارش شد .کمترین نمونه
نیز مربوط به گونه  D. tinctorبا هفت نمونه بود.
بیشترین فراوانی گونهها در ایستگاه شماره پنج
(جنگل دست کاشت حرا) مشاهده شد زیرا در این
ایستگاه تعداد بسیار زیادی از گونه  D. avarusوجود
داشت .کمترین تعداد نمونه در ایستگاه شماره چهار
(مسن) مشاهده شد (جدول  .)8همچنین خرچنگ
منزوی  Clibanarius virescensبرای اولین بار در
خلیج فارس شناسایی و معرفی میگردد که
ویژگیهای نامگذاری ،ریختشناسی ،پراکنش جهانی
و زیستگاه این خرچنگ منزوی به شرح ذیل میباشد:
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.
ویژگیهای ریختشناسی

خرچنگ منزوی  C. virescensدارای بدنی با رنگ
نارنجی تیره و یا کرم و پاهای حرکتی با نوارهای
عرضی سفید و یا کرم رنگ و آنتنهای نارنجی و یا
در مواردی آبی کمرنگ میباشدAntennal acicle .
کوتاه و قطور Ocular acicle ،در انتها دارای
خارهای کوچک ،ساقههای چشمی طویل (طول آنها
 8/6طول سپر است) ،آنتنهای کوچک طویلتر از
ساقههای چشمی ،مفصل  Carpusدر چنگکها در
سطح پشتی خود دارای یک خارهای ریز ،طول سپر
بیشتر از پهنا ،مفصل  Dactylusدر پاهای حرکتی
کوتاهتر از مفصل  ،Propodusچنگکها هم اندازه،
ولی گاهی چنگک راست کمی بزرگتر ،روی مفصل
متحرک چنگکها یک یا دو ردیف خار به صورت

نامنظم و نوک چنگکها نیز تیرهرنگ استTelson .

در انتها فاقد قرینه و لوب انتهایی آن با یک شکاف
میانی به دو ناحیه تقسیم و لبه جانبی  Telsonدارای
خارهای حاشیهای است.
پراکنش جهانی

سواحل اقیانوس هند ،سواحل شرقی آفریقا ،سواحل
شمالی استرالیا ،سواحل دریای عمان .جنوب جزیره
قشم (ایستگاههای  8 ،9 ،8 ،5و .)6
زیستگاه

سواحل سنگی -صخرهای و قلوه سنگی ،مناطق باال
جزر و مدی مناطق مرجانی.
بحث و نتيجهگيری
هدف از این مطالعه شناسایی و بررسی فراوانی
خرچنگهای منزوی جنوب جزیره قشم بود و در این
راستا هشت گونه خرچنگ منزوی در این ناحیه
شناسایی و معرفی گردید .خرچنگهای منزوی
شناسایی شده از سه خانواده ،Diogenidae
 Paguridaeو  Coenobitidaeبودند .خانواده
 Diogenidaeبا اختصاص دادن شش گونه به خود،
بیشترین فراوانی را دارا بود .در میان هشت گونه
مشاهده شده ،فقط گونه  C. scaevolaجزء
خرچنگهای منزوی نیمه خشکی زی است و بیشتر
در بسترهای ماسهای ناحیه باال جزر و مدی پراکنش
دارد .هفت گونه دیگر ،که متعلق به خانوادههای
 Diogenidaeو  Paguridaeهستند در نواحی جزر
و مدی پراکنش داشتند ،که این یافتهها با نتایج
محققانی که در آبهای جنوبی ایران و آبهای هم
جوار به مطالعه پرداختهاند ( ;Kheirabadi, 2012
& .Mirbageri et al., 2010; Moradmand
 )Sari, 2007a,bمطابقت دارد .البته گونه
 Dardanus tinctorدر نواحی پایین جزر و مدی
(بهخصوص در سواحل مرجانی) نیز پراکنش دارد.

خیرآبادی و همکاران :شناسایی و فراوانی خرچنگهای منزوی ...

ایستگاه پنج (جنگل دست کاشت حرا) به دلیل بستر
مناسب ،صدفهای ریز مناسب و مواد آلی فراوان
تعداد بسیار زیادی از گونه  D. avarusرا در خود
جای داده بود .در ایستگاه چهار (مسن) نزدیک بودن
به منطقه شهری و نبود صدف مناسب را میتوان از
عوامل اصلی کاهش تعداد و فراوانی گونهها در این
ایستگاه دانست ( Kheirabadi, 2012; Wang et
.)al., 2009
خرچنگ منزوی  C. virescensبرای اولین بار
در نواحی جزر و مدی خلیج فارس شناسایی شد .این
گونه در سال  5699توسط  Kraussبا نام Pagurus
 virescensنیز معرفی شده است ( Moradmand
 .)& sari, 2007a ;Krauss, 1843این گونه با
نمونههای خرچنگ منزوی  C. virescensموجود در
موزه جانورشناسی دانشگاه تهران با شمارههای آرشیو
 ZUTC Anom 1003و ZUTC Anom 1004
که از سواحل دریای عمان جمعآوری شده بودند مورد
تأیید قرار گرفت .خرچنگ منزوی C. virescens
بیشتر در ایستگاههای شماره یک و شش یافت شد.
این ایستگاهها دارای مناطق جزر و مدی قلوه سنگی
و سنگی -صخرهای هستند .از دالیل حضور این
گونه در این نواحی را میتوان وجود جلبکهای
مناسب برای تغذیه و صدفهای نسبتاً درشت برای
صدفگزینی دانست .در مطالعات ( & Moradmand
;.Sari, 2007a; Kazmi et al., 2007
 )Mirbagheri et al., 2010نیز چنین زیستگاهی
برای این گونه در سواحل دریای عمان و سواحل
پاکستان معرفی شده است .این گونه دارای پراکنش
وسیع در سواحل اقیانوس هند ،سواحل شرقی آفریقا،
شمال دریای عرب (سواحل پاکستان) و دریای عمان
میباشد ( ;Moradmand & Sari, 2007a
 .)Kazmi et al., 2007; Apel, 2001بنابراین
میتوان گفت پراکنش جهانی این گونه در مناطق
اطراف حوضه شمال و غرب اقیانوس هند (دریای
عرب ،دریای عمان) است .دو گونه خرچنگ منزوی
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 Diogenes planimanusو
 kulkarniiنیز برای اولین بار در سواحل جنوبی
جزیره قشم شناسایی شدند.
مقایسه گونههای شناسایی شده در این تحقیق با
سایر تحقیقات در آبهای جنوبی ایران و یا آبهای
همجوار نشان داد که ( Moradmand & sari,
 )2007a,bدر مجموع نه گونه خرچنگ منزوی را در
سواحل ایرانی دریای عمان شناسایی کردند .این
گونهها مطابقت زیادی با گونههای شناسایی شده در
این تحقیق دارند ،به نحوی که شش گونه مشابه بوده
و فقط گونههای  D. tinctorو  A. perspicaxدر
تحقیقات آنها شناسایی نشده بود .در مطالعه
( )Asghari et al., 2012هفت گونه خرچنگ
منزوی را در سواحل جزیره قشم با اسامی
،Diogenes avarus ،Clibanarius signatus
Areopaguristes
،Dardanus tinctor
Diogenes ،Diogenes tirmiziae ،perspicax
 karwarensisو  Coenobita scaevolaشناسایی
نموده ،که پنج گونه از گونه های شناسایی شده در
مطالعه آنها در جنوب جزیره قشم نیز شناسایی
شدند )2013( Seyfabadi et al. .خرچنگ منزوی
نیمهخشکیزی  Coenobita scaevolaرا در جزیره
الرک شناسایی و رفتار صدفگزینی آن را بررسی
نمودند .همچنین خرچنگ منزوی  C. signatusدر
سواحل بوشهر شناسایی شده است ( Hosseini,
 58 )2010( Mirbagheri et al. .)2009گونه
خرچنگ منزوی را در سواحل خلیج چابهار شناسایی
نمودند و تراکم ،صدف گزینی و پراکنش آنها را
مورد بررسی قرار دادند .تمامی گونههای شناسایی
شده در تحقیق  )2010( Mirbagheri et al.که در
سواحل خلیج چابهار انجام پذیرفته است ،در مطالعه
حاضر (جنوب جزیره قشم) نیز مورد شناسایی قرار
گرفتند .همچنین تمامی گونههای شناسایی شده در
مطالعه حاضر با گونههای شناسایی شده در شمال
دریای عرب تشابه دارند ( Kazmi & Siddiqui,
Pagurus
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مطالعه یک گونه از خانواده 53 ،Coenobitidae
گونه از خانواده  Paguridaeو هشت گونه از خانواده
 Diogenidaeشناسایی و معرفی شدهاند .در رابطه با
معرفی گونههای جدید در خلیج فارسKazmi et ( ،
 )al., 2007مناطق پراکنش خرچنگ منزوی
 Diogenes karwarensisرا تعیین ،گونه
 D. tinctorرا برای اولین بار در سواحل قطر
شناسایی و معرفی کردند .گونه  D. tinctorدر
جنوب جزیره قشم نیز شناسایی شد .بنابر این میتوان
گفت شباهت زیادی میان گونههای شناسایی شده در
جنوب جزیره قشم (هشت گونه) با آبهای دریای
عمان و شمال دریای عرب وجود دارد.

 .)2006همچنین  )2012( Kheirabadiدر ناحیه
جزر و مدی جزیره هرمز ،نه گونه خرچنگ منزوی را
شناسایی نموده و صدفگزینی ،پراکنش و برخی
دیگر از ویژگیهای اکولوژیک این موجودات را مورد
بررسی قرار داد .در مطالعه حاضر نیز تشابه زیادی با
گونههای شناسایی شده در جنوب هرمز مشاهده
میشود به نحوی که فقط گونههای C. virescens
و  P. kulkarniiدر جزیره هرمز شناسایی نشده
بودند )2012( Naderloo et al. .مروری جامع بر
خرچنگهای منزوی خلیج فارس و دریای عمان
داشته و عالوه بر معرفی پنج گونه جدید برای این
مناطق ،چکلیست خرچنگهای منزوی شناخته شده
خلیج فارس و دریای عمان و همچنین کلید شناسایی
(در حد جنس) خرچنگهای منزوی شمال اقیانوس
هند را ارائه نمودند .در مطالعه آنها دو گونه خرچنگ
منزوی  Calcinus latensو Diogenes tirmiziae
در جنوب جزیره قشم معرفی شدهاند ولی این دو گونه
در جنوب جزبره قشم شناسایی نشدند.
میتوان گفت جامعترین مطالعه در خلیج فارس
مربوط به مطالعه ( )Apel, 2001است .در این

سپاسگزاری
از همکاریها و مساعدتهای جناب آقای دکتر
علیرضا ساری استاد محترم دانشگاه تهران به جهت
تأیید شناسایی گونهای و همچنین از همکاریهای
صمیمانه سرکار خانم مهندس زهرا میرباقری
(دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر) ،تشکر و
قدردانی میگردد.
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