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  چكيده
مدي جزيره الرك  و هاي منزوي و ارتباط آن با برخي متغيرهاي محيطي در ناحيه جزر پراكنش زماني و مكاني خرچنگ

شد. ميزان تراكم اجتماع انجام  1391تا بهار  1390برداري فصلي در پنج ايستگاه و از تابستان  صورت نمونه به
هاي منزوي بين  برآورد شد. نتايج نشان داد كه تراكم گونه غالب و نيز اجتماع خرچنگ 53/6 ±8/0 هاي منزوي خرچنگ

 دست جزر )، همچنين، تراكم در فصل زمستان و ناحيه ميانP>05/0دار است ( ها داراي اختالف معني تعدادي از ايستگاه
ها از نظر  اي نشان داد كه ايستگاه آناليز خوشه ).P>05/0دار با ساير فصول و نواحي است ( معنيمدي داراي اختالفي  و

ها است. بررسي ارتباط تراكم و  گيرند و فصل بهار داراي بيشترين تفاوت با ديگر فصل تراكم در دو خوشه قرار مي
ده آلي كل، درصد الي و شوري همبستگي ، شيب، ماpHهاي منزوي با متغيرهاي محيطي نشان داد كه  پراكنش خرچنگ

  هاي منزوي دارند. موثري بر تراكم و پراكنش خرچنگ
  مدي، جزيره الرك، خليج فارس. و هاي استاندارد، ناحيه جزرپراكنش، خرچنگ منزوي، آناليز مولفه كلمات كليدي:

  
  
  مقدمه. 1

مطالعات پيرامون شناسايي و پراكنش موجودات دريايي در 
هاي انساني بر مناطق ساحلي و شناخت پويايي  رديابي اثر فعاليت

). (Mantelatto et al., 2004 اين مناطق داراي اهميت فراوان است
هاي بند  زير شاخهترين  ترين و بزرگ پوستان يكي از متنوع سخت

هاي مختلف دريايي هستند.  پايان با پراكنشي وسيع در زيستگاه
 پوستان در راسته هاي منزوي گروهي از سخت خرچنگ

Decapoda  خانواده و فوق  Paguroidea باشند كه تاكنون  مي
 ,.Mclaughlin et al(ها شناسايي شده است  گونه از آن 1117

ترين جوامع جانوري در  مهمها يكي از  اين خرچنگ). 2010
 ).(Fransozo and Mantelatto, 1998 مدي هستند و نواحي جزر
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ها به لحاظ قرار گرفتن در زنجيره غذايي  مطالعه اين خرچنگ
ها در  نيز نقش قابل توجه آن و آبزيان و پرندگان ساحلي

سازي محيط، در چند سال اخير مورد توجه قرار گرفته است.  پاك
شناسي و  هاي زيست بررسي اي از طيف گستردهاين مطالعات 

شناسي اين جانوران را شامل است، كه از جمله به شناسايي و  بوم
، و ارتباط آن با عوامل )(Hewitt, 2004; Rahayu, 2004پراكنش 
 ,Imazo and Asakura, 1994; Osawa and Fujita(محيطي 

2005; Ayres-peres and Mantelatto, 2008 مهاجرت ،()Bell, 

  توان اشاره كرد. مي Gherardi, 2006)(و رفتارشناسي  2009)
منظور حفاظت از بخش شكمي خود  هاي منزوي به خرچنگ 

پايان متكي هاي شكم كه نرم و بدون محافظ است، به صدف
هستند. اين صدف محافظي در برابر دشمنان، خشك شدن بدن و 

 Hazlett, 1981). (شود  هاي فيزيكي و جسماني محسوب مي تنش

ها در خليج  ين خرچنگااز جمله مطالعات صورت گرفته روي 
)؛ 1386توان به صمدي كوچكسرايي (فارس و درياي عمان مي

؛ et al., 2007  Kazmi)؛1390)؛ خيرآبادي (1389ميرباقري (
Moradmand and Sari., 2007؛Naderloo and Turkay, 2013 ؛

Naderloo et al., 2012؛ (Seyfabadi et al., 2013  .اشاره كرد  
شناسي يكي از مناطق مهم  هاي بوم خليج فارس از ديدگاه

 21'عرض شمالي و  26° 51'شود. جزيره الرك ( محسوب مي
كيلومتر مربع، و محيط  7/48 وسعت حدود با طول شرقي)، °56

كيلومتر، در جنوب تنگه هرمز و در جنوب شرقي  38حدود 
(سازمان جغرافيايي وزارت دفاع،  استجزيره قشم واقع شده 

هاي  شناسي خرچنگ ). اگرچه بررسي سيستماتيك و بوم1382
منزوي خليج فارس در چند سال اخير مورد توجه قرار گرفته 

هاي منزوي جزيره الرك هنوز  است، الگوي پراكنش خرچنگ
  شناخته نشده است.

مدي  و هفت گونه خرچنگ منزوي در ناحيه جزيره جزر
الرك شناخته شده است. اين هفت گونه از طريق مطابقت  جزيره

هاي موجود در موزه جانورشناسي دانشگاه تهران با نمونه
)ZUTCاند () تاييد شدهSeyfabadi et al., 2013 ،اين بررسي .(

هاي  تنها مطالعه انجام شده روي پراكنش زماني و مكاني خرچنگ
نظر گرفته شده در منزوي جزيره الرك است. از جمله اهداف در 

هاي منزوي  اين مطالعه، مقايسه تراكم و پراكنش اجتماع خرچنگ
ها و نواحي و نيز ارتباط پراكنش با متغيرهاي  بين فصول، ايستگاه

  محيطي است.

  ها مواد و روش .2

ايستگاه در  5ساحلي، تعداد   هاي ناحيه با توجه به ويژگي
هاي ساحلي  تيپ منطقه مورد بررسي طوري انتخاب شد تا كليه

زير پوشش قرار گيرد. موقعيت دقيق هر ايستگاه پس از انجام 
  ). 1ثبت شد (شكل  GPSوسيله  اولين بازديد ميداني مشخص و به

  
  برداري  هاي نمونه : موقعيت جزيره الرك و ايستگاه1شكل 

تا بهار  1389برداري در يك دوره يك ساله از تابستان  نمونه
برداري در هر يك از فصول چهار  بار نمونه و به صورت يك 1390

برداري، سه ترانسكت عمود بر  گانه انجام شد. در هر ايستگاه نمونه
متر در نظر گرفته شد و هر ترانسكت به سه ناحيه  50دريا با عرض 

مدي پاييني، مياني و بااليي تقسيم شد. با توجه به جداول  و جزر
 5/0رتاب تصادفي كوادرات مدي، در زمان حداكثر جزر با پ و جزر

هاي  آوري خرچنگ متر در هر يك از نواحي ياد شده و جمع 5/0× 
 et al., 2009( برداري صورت گرفت منزوي داخل هر كوادرات نمونه

Wang.( منظور دقت بيشتر در نتايج، در هر ناحيه سه تكرار نيز  به
كوادرات در هر ايستگاه). همچنين  27(در مجموع  انجام شد

فعال  هاي شب شد كه فون خرچنگ صورتي انجام  ها به برداري ونهنم
آوري شده از درون هر كوادرات  هاي جمع . نمونهشامل شودرا نيز 

به تفكيك هر ناحيه و هر ايستگاه برچسب گذاري شده، سپس به 
محل ايستگاه تحقيقات محيط زيست دريايي جزيره هرمز منتقل و 

شيرين ولرم قرار داده شده تا از ها پس از شستشو، در آب  نمونه
ها و صدفشان  هاي خود خارج شوند. به محض خروج از آن صدف

عكس تهيه شد و به تفكيك هر ايستگاه، هر ناحيه و هر كوادرات در 
). 1976داده شدند (اكسل و راچك،  % قرار70ظروف حاوي الكل 

يي ها به آزمايشگاه دانشكده منابع طبيعي و علوم دريا اين نمونه
  شدند.  مدرس) منتقل   (دانشگاه تربيت
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گيري ماده آلي، از دو نقطه هر  منظور تعيين بافت و اندازه به
شد  كيلوگرم نمونه رسوب نيز برداشت  5/0ايستگاه حدود 

)Hahn, 1998( بافت رسوب با استفاده از روش هيدرومتري .
) و ماده آلي كل با استفاده از روش 1368بايكاس (معتمد، 

. جهت )Wackely and Black, 1943(راسون سنجيده شد تيت
 SUUNTOسنج  گيري شيب بستر از دستگاه شيب اندازه

صورت  استفاده شد، بدين ترتيب كه سه ناحيه هر ايستگاه به
ها با دقت  تصادفي در نظر گرفته شده و شيب بستر در آن

هاي  گيري شد. در هر يك از فصل درجه) اندازه 01/0(
ري پارامترهاي محيطي آب (دما، شوري، اكسيژن بردا نمونه

 Horiba –U-10) توسط دستگاه pHمحلول، كدورت و 
   .شدگيري و ثبت  اندازه

) جهت بررسي نرمال بودن داده ها 16(نسخه  SPSSنرم افزار 
و انجام آناليز  Kolmogrov – Smirnovبا استفاده از آزمون 

منظور بررسي  ) بهDuncanواريانس يك طرفه (بااستفاده از آزمون 
ها استفاده شد. از نرم افزار  مقايسه تراكم بين فصول و ايستگاه

)5/4 ( CANOCA براي انجام آزمون آماري CCAمنظور تجزيه  به
، دما، شوري، اكسيژن pHو تحليل ارتباط بين عوامل محيطي آب (

) و عوامل بستر (شيب و بافت) با تراكم TOMو  محلول، كدورت
هاي منزوي استفاده شد.از  نش فصلي و زيستگاهي خرچنگو پراك

جهت تحليل اطالعات حاصل از تراكم زماني و  PAST نرم افزار
برداري) (با استفاده از  مكاني (چهار فصل و پنج ايستگاه نمونه

جهت   TAL)2/4اي) استفاده شد. از نرم افزار (آناليز خوشه
هر نمونه از رسوبات) بندي (بافت تجزيه و تحليل و تعيين دانه

  استفاده شد. 

  نتايج. 3

در طي چهار فصل و از پنج ايستگاه در ناحيه جزرومدي 
آوري شد كه  عدد خرچنگ منزوي جمع 803جزيره الرك، تعداد 

 عدد Clibanarius signatus ،10عدد گونه  775شامل 
Diogenes avarus ،10  عددCoenobita scaevola ،1  عدد

Diogenes tirmiziae ،4 عدد Areopaguristes perspicax ،2 
بود.  Dardanus lagopodesو يك عدد  Dardanus tinctor عدد

آمده  8تا  2هاي  هاي مذكور در شكل تصاوير مربوط به گونه
  است. 
  

  

  
 )C. signatus  Bگونه  نماي پشتي از )C. signatus  A : تصاوير گونه2 شكل

   C. signatusگونه كها در  هاي چشمي و چنگ نمايي از سپر، ساقه

  
) D. avarus  Bگونه  ازنماي پشتي ) A  D. avarus تصاوير گونه :3شكل 

   D. avarusگونه  هاي چشمي، خارهاي چشمي در نمايي از سپر، ساقه

  
 D. tirmiziae  (Bگونه  نماي پشتي از) D. tirmiziae  A : تصاوير گونه4 شكل

   D. tirmiziae گونه در Antennal acicles نمايي از روستروم، خارهاي چشمي،

  
  A. perspicaxگونه نماي پشتي از  )A. perspicax  A تصاوير گونه :5 شكل

(B گونه  در ها هاي چشمي و آنتن نمايي از سپر، ساقهA. perspicax   
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 D. tinctor  (B گونه ازنماي پشتي ) D. tinctor  A تصاوير گونه :6شكل 

 .D گونه در ها هاي چشمي، خارهاي چشمي و قرنيه نمايي از روستروم، ساقه

tinctor   

  
  D. lagopodes گونه  نماي پشتي از)   D. lagopodes Aتصاوير گونه :7شكل 

B( گونه ها در  هاي چشمي، خارهاي چشمي و قرنيه نمايي از روستروم، ساقه 

D. lagopode 

  
 C. scaevola  (B گونه  ) نماي پشتي ازC. scaevola  A: تصاوير گونه 8شكل

 .Cگونه  ها در هاي چشمي، خارهاي چشمي و قرنيه نمايي از روستروم، ساقه

scaevola   

ها و  متغيرهاي محيطي در طول چهار فصل و در تمامي ايستگاه
  به شرح زير آمده است.  5تا  1نواحي سنجيده شد كه در جداول 

(منطقه  1در ايستگاه شماره  C. signatusبيشترين تراكم گونه 
 و دست ناحيه جزر مسكوني)، فصل زمستان و نيز بخش ميان

طرفه بيانگر وجود اختالف  مدي مشاهده شد. آناليز واريانس يك
ن فصل زمستان با ساير فصول است دار در تراكم اين گونه بي معني

)05/0(P<  شكل)ها از نظر وجود  برهمين اساس ايستگاه .)9

تقسيم  دار به سه گروه و نواحي به دو گروه اختالف معني
  . )12و  11هاي (شكل >P)05/0شوند ( مي

مدي جزيره الرك در فصل  و : جدول متغيرهاي محيطي آب دريا در ناحيه جزر1جدول 
  تابستان 

شماره 
 ايستگاه

  دما
 (درجه سلسيوس)

شوري 
)psu( 

 اكسيژن محلول
)mg/l( TOM 

 0042/0 35/5 1/36 15/33 1ايستگاه
 0033/0 22/6 1/36 7/29 2ايستگاه
 0096/0 78/5 36 3/32 3ايستگاه
 0029/0 9/5 5/35 8/30 4ايستگاه
 0027/0 8/5 6/35 2/31 5ايستگاه

  مدي جزيره الرك در فصل پاييز و محيطي آب دريا در ناحيه جزر: جدول متغيرهاي 2جدول 
شماره 
 ايستگاه

  دما
 (درجه سلسيوس)

شوري 
)psu( 

اكسيژن 
 mg/l( TOM( محلول

 0108/0 4/8 8/36 4/23 1ايستگاه
 0090/0 95/7 8/35 6/23 2ايستگاه
 0092/0 93/7 9/36 7/22 3ايستگاه
 0083/0 7/8 9/36 2/22 4ايستگاه
 0085/0 38/8 4/35 3/23 5ايستگاه

  مدي جزيره الرك در فصل زمستان و : جدول متغيرهاي محيطي آب دريا در ناحيه جزر3جدول 
شماره 
 ايستگاه

  دما
 (درجه سلسيوس)

شوري 
)psu( 

اكسيژن 
 mg/l( TOM( محلول

 0058/0 61/8 6/36 7/22 1ايستگاه
 0056/0 08/8 4/35 5/23 2ايستگاه
 0043/0 04/8 7/36 6/23 3ايستگاه
 0039/0 9/8 8/36 4/21 4ايستگاه
 0040/0 58/8 35 1/23 5ايستگاه

  مدي جزيره الرك در فصل بهار و : جدول متغيرهاي محيطي آب دريا در ناحيه جزر4جدول 
شماره 
 ايستگاه

  دما
 (درجه سلسيوس)

شوري 
)psu( 

 اكسيژن محلول
)mg/l( TOM 

 0021/0 66/6 45/35 7/27 1ايستگاه
 0029/0 74/6 7/35 3/27 2ايستگاه
 0048/0 46/6 3/35 2/28 3ايستگاه
 0008/0 22/6 3/35 4/29 4ايستگاه
 0009/0 16/6 35 6/29  5ايستگاه

مدي جزيره الرك در  و : جدول بافت رسوب و ميانگين شيب بستر در ناحيه جزر5 جدول
  هاي مختلف  ايستگاه

شماره 
 ايستگاه

درصد 
 شن

درصد 
 رس

درصد 
 الي

بافت 
(بر  رسوب

اساس مدل 
USDA( 

ميانگين 
شيب 
بستر 
 (درجه)

1 83 10 7 Loamy sand 77/3  
2 66/92  66/5  66/1  Sand 1 
3 5/92  5/6  1 Sand 76/5  
4 8/97  2 2/0  Sand 55/4  
5 98 2 0 Sand 33/5  

     

واريانس هاي منزوي، آناليز  در بررسي تراكم اجتماع خرچنگ
و نواحي  ها دار بين فصول، ايستگاه طرفه بيانگر اختالف معني يك



 113-1393/11/123 پاييز/ 19شناسي/ سال پنجم/ شماره  اقيانوس

117 

). به اين صورت كه فصل 11 و 10هاي ) (شكل >05/0P(است 
مدي  و دست منطقه جزر زمستان، ايستگاه شمالي و ناحيه ميان

تراكم باالتري نسبت به ساير نواحي داشتند. روند مقايسه تراكم 
ها و نواحي كامال بين فصول، ايستگاه هاي منزوي اجتماع خرچنگ

  ).11 ،9،10 هايمشابه با اين روند در مورد گونه غالب بود (شكل

  
  )n=  45 (بين فصول مختلف C. signatus مقايسه تراكم :9شكل 

  .P)>05/0است ( دار دهنده اختالف معني حروف غير همسان، نشان

  
  n)=  36 (هاي مختلف بين ايستگاه C. signatus مقايسه تراكم :10شكل 

  .P)>05/0است ( دار دهنده اختالف معني حروف غير همسان، نشان

  
  n)=  60  (هاي مختلف بين ايستگاه C. signatus مقايسه تراكم :11 شكل

  .P)>05/0است ( دار دهنده اختالف معني حروف غير همسان، نشان
  دست) = پايين3دست،  = ميان2= باالدست، 1(

با فراواني  Clibanarius signatusدر بررسي حاضر، گونه 
عدد در مترمربع، به عنوان گونه غالب  74/5عدد و با تراكم  775

شناسايي شد. تراكم اين خرچنگ بين فصل زمستان با ساير 
 ). اين گونه9داري را نشان داد (شكل  فصول، اختالف معني

و كمترين  3و  2سپس و  1هاي  بيشترين تراكم را در ايستگاه
). مقايسه 10نشان داد (شكل  5و  4هاي  تراكم را در ايستگاه

مدي بيانگر بيشترين تراكم در  و هاي مختلف ناحيه جزر بخش
هاي پايين دستي و باالدستي  دستي بود كه با بخش بخش ميان

  ). 11داري داشت (شكل  اختالف معني
آوري شده در  هاي منزوي جمع اي تراكم خرچنگ آناليز خوشه

دهنده  ) نشانBray-Curtisپنج ايستگاه (بر اساس ماتريس 
است.  %80بيشترين شباهت ميان فصول تابستان و پاييز در سطح 

% به اين دو فصل شباهت دارد. اما 52فصل زمستان در سطح 
% با 27اي جدا قرار گرفته و فقط در سطح  فصل بهار در خوشه

  .)12سه فصل ديگر شباهت دارد (شكل 

  
هاي منزوي در فصول مختلف  اي تراكم خرچنگ : نمودار آناليز خوشه12شكل 
  سال

ها بيانگر بيشترين شباهت بين  اين آناليز در ايستگاه
هم  3و  2هاي  % بود. ايستگاه95در سطح  5و  4هاي ايستگاه

در سطح  1% به يكديگر شباهت داشته و ايستگاه 87در سطح 
و  4هاي  شبيه است. در مجموع ايستگاه% به اين دو ايستگاه 74
اي ديگر  در خوشه 3و  2 ،1هاي  در يك خوشه و ايستگاه 5

يكديگر شباهت دارند  % به43اند و فقط در سطح  قرار گرفته
  ). 13 (شكل
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هاي  هاي منزوي در ايستگاه اي تراكم خرچنگ : نمودار آناليز خوشه13شكل 
  برداري نمونه

هاي منزوي با  پراكنش خرچنگبررسي ارتباط تراكم و 
افزار  پارامترهاي محيطي ثبت شده از محيط، با استفاده از نرم

CANOCA هاي استاندارد ( و آناليز مولفهCCAدهد  )، نشان مي
در مركز و خارج از همه محورها  C. signatusيعني  گونه غالب

قرار گرفته و بنابراين با هيچ يك از پارامترهاي محيطي ارتباط 
 .Cهاي  دهد. محور اول شامل گونه داري نشان نمي نيمع

scaevola ،A. perspicax ،Dardanus tinctor  وD. lagopodes 
نشان  و درصد الي بافت بستر TOMبيشترين ارتباط را با شوري، 

 Diogenesو نيز محور دوم كه شامل دو گونه ) >05/0P(دهد  مي

tirmiziae  وD. avarus  است، بيشترين ارتباط را با شيب بستر
   ).6و جدول  14(شكل ) >01/0P(دهد  نشان مي

  
  هاي منزوي در جزيره الرك راكم و پراكنش خرچنگت CCA: نمودار 14شكل 

  هاي منزوي در جزيره الرك تراكم و پراكنش خرچنگ CCA: جدول 6جدول 
 4محور  3محور  2محور  1محور  متغيرهاي محيطي

187/0 دما  022/0  *294/0  039/0-  
-282/0* شوري  014/0-  113/0-  114/0  

-219/0 اكسيژن محلول  045/0-  281/0-  028/0  
TOM *306/0-  162/0-  105/0-  117/0-  

-093/0 شيب بستر  **453/0-  006/0  188/0  
-256/0 ميزان شن  012/0-  214/0  003/0-  
207/0 ميزان رس  043/0  222/0-  041/0  
296/0* ميزان الي  024/0-  193/0-  039/0-  
202/0 مقادير ويژه  184/0  099/0  062/0  

6/8 درصد تبيين واريانس  5/16  7/20  4/23  
3/36 درصد تجمعي تبيين واريانس  5/69  2/87  4/98  

339/2 (Total inertia)واريانس كل  
  05/0داري  *رابطه همبستگي با درجه معني

  01/0 داري **رابطه همبستگي با درجه معني

 گيري بحث و نتيجه. 4

عنوان گونه  به Clibanarius signatusدر بررسي حاضر، گونه 
طور كلي يك كاهش نسبي را در تراكم اين  غالب شناسايي شد و به

  هاي گرم شاهد بوديم.  هاي سرد سال به سمت زمان گونه از زمان
) در 1390كه در مطالعه خيرآبادي ( A. perspicaxگونه 
هاي داراي بستر با تركيب مختلط و داراي ماده آلي كافي  زيستگاه
هاي با اندازه مناسب ديده شد، در اين مطالعه فقط در دو  و صدف
و با تراكم پايين و در دو فصل پاييز و بهار ديده  2و  1ايستگاه 

شد. حضور اين گونه با توجه به نبودن تنش فيزيكي امواج و 
پايان در اين دو  صدف شكمجريانات شديد و نيز حضور انواع 

علت  ايستگاه قابل توجيه است. از طرفي ديگر، احتماال به
چندان باال (كمتر از يك درصد)  ناهمگني كم و ميزان ماده آلي نه

)، تراكم اين گونه در اين 4تا  1در سواحل جزيره الرك (جداول 
 جزيره پايين است. 

و  3يستگاه در ا Dadanus tinctorتعداد دو نمونه از گونه 
فقط در فصل پاييز مشاهده شد. زيستگاه اصلي اين گونه در ناحيه 

توان علت تمايل اين  مدي مناطق مرجاني است و مي و پايين جزر
گونه به حضور در نواحي مرجاني را همزيستي زياد افراد آن با 

 Williams() دانست Calliactisويژه جنس  هاي دريايي (به شقايق

and McDermott, 2004( تعداد يك نمونه از گونه .Dardanus 

lagopodes  يافت شد. زيستگاه  1فقط در فصل بهار و در ايستگاه
مدي مناطق مرجاني  و اصلي اين گونه نيز در ناحيه پايين جزر

مدي  و طور تصادفي در ناحيه جزر است. افراد اين دو گونه به
ر زمان هاي پاييني اين ناحيه و مخصوصا د ويژه در بخش به

توان علت حضور افراد اين  شود و مي بيشترين جزر ديده مي
  ها در اين ناحيه را تغذيه دانست.  گونه
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به  D. tirmiziae و Diogenes avarusدر اين بررسي، دو گونه 
و در همه  2ترتيب با فراواني ده و يك عدد فقط در ايستگاه 

د. وجود جز زمستان و دومي فقط در فصل بهار يافت ش فصول به
دليل دارا بودن مقادير زياد مواد آلي براي  بسترهاي گلي به

كه بيشتر از مواد آلي بستر تغذيه  Diogenesهاي جنس  گونه
توان  بنابراين مي ).Knox, 2000( اهميت است كنند بسيار با مي

مدي  و علت عدم وجود سواحل گلي در ناحيه جزر گفت كه به
 و در ناحيه جزر Diogenesهاي جنس  جزيره الرك، تراكم گونه

را  2مدي اين جزيره پايين است و علت حضور آنها در ايستگاه 
ها و نيز وجود  توان در فقدان تنش شديد امواج و جريان مي

) در اين ايستگاه 4تا  1مقادير متوسطي از ماده آلي (جداول 
، .Nassarius sppهاي ريز مانند  دانست. همچنين، صدف

Clypeomorus persica ،Mitrella blanda و Planaxis sulcatus 
ميزان كافي  گيرند، به هاي ريز قرار مي اين خرچنگ تغذيهكه مورد 

  شوند.  در اين ايستگاه يافت مي
در دو فصل تابستان و بهار در بخش  C. scaevolaگونه 

ها  مدي در تراكم پايين و در همه ايستگاه و باالدست ناحيه جزر
مشاهده شد. اين گونه (خانواده  2تگاه شماره جز ايس به

Coenobitidaeزي بوده و زيستگاه اصلي آن در  خشكي ) نيمه
صورت موقت  اي است و به مدي سواحل ماسه و جزر ناحيه باال

مدي در زمان حداكثر جزر  و وارد بخش باالدست ناحيه جزر
كرد. توان همين ذكر  شده است و دليل اصلي تعداد كم آن را مي

هاي  اينكه همه سواحل جزيره الرك و تمامي ايستگاه باتوجه به
اي مناسب براي حضور اين گونه  هاي ماسه مورد نظر داراي بخش

هاي مورد نظر قابل  هستند، بنابراين حضور اين گونه در ايستگاه
ها  انتظار است. اين گونه در طول روز با پنهان شدن در زير ماسه

كوتاه، خود را از معرض ديد دشمنان و  هاي علفي و حتي بوته
كند و در طول شب با خروج از پناهگاه  گرماي آفتاب حفظ مي

  ).Sallam et al., 2008(پردازد  خود به تغذيه مي
هاي  طرفه براي مقايسه تراكم خرچنگآناليز واريانس يك 

نقش اصلي را در  C. signatusمنزوي نشان داد كه گونه غالب 
هاي منزوي بين فصول  هت تراكم اجتماع خرچنگايجاد عدم شبا

هاي  ها و نواحي داشته است. تراكم اجتماع خرچنگ و ايستگاه
منزوي و نيز گونه غالب بين فصل زمستان با ساير فصول، 

طور كلي يك  ) و به9داري را نشان داد (شكل  اختالف معني
هاي گرم  هاي سرد سال به سمت زمان كاهش نسبي را از زمان

داري  ) تفاوت معني1390د بوديم، ولي در مطالعه خيرآبادي (شاه

هاي منزوي  بين فصول مختلف در جزيره  در فراواني خرچنگ
هرمز مشاهده نشد. تغييرات فصلي در تراكم و پراكنش 

هاي منزوي خليج چابهار نيز مشاهده شده (ميرباقري،  خرچنگ
اين تحقيق ) كه علت آن مونسون بيان شده است. يافته هاي 1389

و  Meirelesخواني در رابطه با فراواني را با نتايج  بيشترين هم
و در  Pagurus exilisروي خرچنگ منزوي ) 2006همكاران (

روي خرچنگ ) 2004و همكاران ( Bertiniرابطه با تراكم با 
دارد كه در آنها اختالف  Loxopagurus loxochelisمنزوي 

  گر فصول گزارش شده است.  داري بين فصل زمستان با دي معني
در كل، باال بودن نسبي تراكم ماكروبنتوز در فصول سرد سال 
در ديگر مطالعات انجام شده در طول سواحل جنوبي ايران 

؛ سليماني راد و همكاران، 1389فر،  مشاهده شده است (كمالي
). در افزايش تراكم و تنوع ماكروبنتوز در فصول سرد، 1390

دي همچون كاهش دما و شوري و درنتيجه عوامل محيطي متعد
افزايش اكسيژن محلول تأثيرگذار مفروض شده اند. از ناپايداري 

جايي رسوبات و  بستر در اثر  بادهاي موسمي و درنتيجه جابه
عنوان ديگر عوامل تأثيرگذار در كاهش  بندي آنها به تغيير در دانه

ال بودن تراكم در صد فراواني در فصول گرم نام برده شده است. با
تر و ثبات  واسطه دماي پايين و تنوع ماكروفونا در زمستان به

پارامترهاي محيطي نظير شوري و كاهش تراكم و تنوع ماكروفونا 
علت  تواند به در تابستان، عالوه بر باالتر بودن دما و شوري، مي

كاهش گامتوژنز و توليد مثل، كاهش اكسيژن محلول و افزايش 
 ,.Saravnakumar et al(سولفيد هيدروژن در رسوبات نيز باشد 

البته در مطالعه حاضر در جزيره الرك دما و اكسيژن  ).2006
  عنوان عوامل موثر در تراكم و پراكنش شناسايي نشدند. محلول به

هاي منزوي و گونه غالب  در مطالعه حاضر، اجتماع خرچنگ
C. signatus 3و  2و سپس  1هاي  بيشترين تراكم را در ايستگاه  

كمترين ميزان تراكم را داشتند  5و  4هاي  نشان داد و ايستگاه
دست هاي مختلف، بخش ميان). از نظر مقايسه بخش10(شكل 

مدي داراي بيشترين تراكم بود. همه سواحل جزيره  و ناحيه جزر
هاي مورد بررسي از نظر نوع جنس  الجرم همه ايستگاهالرك و 

در  3و  2 ،1هاي  اي بودند، ولي ايستگاهماسه - ايبستر صخره
اي تر بودند، و با توجه به تمايل گونه ، صخره5مقايسه با ايستگاه 

C. signatus سنگي نسبت به  اي و قلوه به حضور در مناطق صخره
كم باالتر اين گونه در اي و گلي، حضور و ترامناطق ماسه

با  قابل انتظار است. 5هاي مذكور نسبت به ايستگاه شماره  ايستگاه
را درمعرض  توجه به موقعيت جزيره الرك كه بخش جنوبي آن
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و  )Reynolds, 1993(دهد  ها و امواج بيشتري قرار ميجريان
هاي پرتگاهي  همراه با تالطم بيشتر است، همچنين داراي صخره

هاي  انتظار داشت كه تراكم گونه غالب و اجتماع خرچنگتوان  مي
هاي شمالي، شمال  منزوي در ايستگاه جنوبي كمتر از ايستگاه

علت بستري ناهمگن با  به 1شرقي و شرقي باشد. ايستگاه شماره 
درصد الي باال، دوري از تنش جريانات و امواج شديد و وجود 

هاي منزوي  خرچنگهاي فراوان، داراي تراكم باالتري از  صدف
علت  به 4است. ايستگاه شماره  3و  2هاي  در مقايسه با ايستگاه

تنش شديد امواج، درصد الي و فراواني اندك صدف و ايستگاه 
) و 5علت ناهمگني كمتر، درصد كمتر الي (جدول  به 5شماره 

هاي  تري نسبت به ايستگاه فراواني اندك صدف، داراي تراكم پايين
  بود. 3تا  1

هاي  اي روي تراكم زماني و مكاني خرچنگ آناليز خوشه
هاي منزوي در فصل بهار با  منزوي بيانگر تفاوت تراكم خرچنگ

% به سه فصل ديگر شباهت 27ساير فصول است و فقط در سطح 
هاي  دارد؛ ساير فصول همگي در يك خوشه قرار گرفته و فصل

به يكديگر دارند % شباهت بيشترين تشابه را 80تابستان و پاييز با 
) 2006و همكاران ( Meireles). اين نتيجه با مطالعه 12(شكل

ترين تراكم و  مطابقت دارد. در آن بررسي، فصل بهار با پايين
فصل زمستان با بيشترين فراواني كمترين شباهت را با يكديگر و 

هاي تابستان و پاييز بيشترين شباهت را  بقيه فصول داشتند و فصل
واني با يكديگر دارا بودند. در خليج چابهار، تغيير در از نظر فرا

دليل  هاي منزوي در فصل پاييز (آبان ماه) به تراكم خرچنگ
تغييرات آب و هوايي ناشي از مونسون گزارش شده است 

هاي  اي مطالعه خرچنگ ). نتايج آناليز خوشه1389(ميرباقري، 
ت در )، عدم تفاو1390منزوي در جزيره هرمز (خيرآبادي، 

فراواني آنها در فصول مختلف را نشان داد كه با مطالعه حاضر در 
جزيره الرك مغايرت دارد. نتايج مطالعه حاضر بيانگر قرارگيري 

هاي شماره  در يك خوشه و ايستگاه 3و  2 ،1هاي شماره  ايستگاه
، 1). ايستگاه شماره 13اي ديگر است (شكل  در خوشه 5و  4
 ها درصد الي باال، دوري از تنش جريان علت بستري ناهمگن با به

هاي فراوان، داراي تراكم باالتري از  و امواج شديد و وجود صدف
بود.  3و  2هاي  هاي منزوي در مقايسه با ايستگاه خرچنگ
به علت شباهت در بافت بستر، فراواني  3و 2هاي شماره  ايستگاه

اه ي، شباهت بيشتري به يكديگر دارند. ايستگنصدف و ناهمگ
علت تنش شديد امواج و كمتر بودن درصد الي و  به 4شماره 

علت ناهمگني كمتر و كمتر  به 5پوسته صدف و ايستگاه شماره 

) و پوسته صدف، داراي تراكم 5بودن درصد الي (جدول 
بوده و در نتيجه در  3تا  1هاي  تري نسبت به ايستگاه پايين
ها به دو خوشه  هبندي ايستگا اي جدا قرار گرفتند. خوشه خوشه

دست آمد (خيرآبادي،  كلي در مطالعه در جزيره هرمز نيز به
) و از اين نظر با مطالعه حاضر در جزيره الرك مطابقت 1390
  دارد. 
) در 6جدول  ،14هاي استاندارد (شكل  نتايج آناليز مولفه 

هاي منزوي با متغيرهاي  بررسي ارتباط تراكم و پراكنش خرچنگ
در مركز و خارج از  C. signatusكه گونه غالب  محيطي نشان داد

همه محورها قرار گرفته و اين بدين علت است كه اين گونه در 
مدي جزيره الرك،  و شرايط متفاوت زماني و مكاني ناحيه جزر

كند. در مطالعه خيرآبادي  تراكم نسبتا باالي خود را حفظ مي
تر ارتباط تنها با ساختار كلي بس C. signatus) گونه 1390(

 .C. scaevola ،Aهاي  دار نشان داد. محور اول شامل گونه معني

perspicax ،Dardanus tinctor  وD. lagopodes بيشترين ،
شكل مثبت و با درجه  ارتباط را با درصد الي رسوب (به

شكل منفي و با  (به TOM) و سپس با شوري و 05/0داري  معني
دار شوري با  دهد. رابطه معني ) نشان مي05/0داري  درجه معني

) 1389ها در مطالعه ميرباقري ( تراكم و پراكنش اين خرچنگ
) در جزيره هرمز 1390مشاهده شد، ولي در بررسي خيرآبادي (

دست نيامد. ارتباط معكوس شوري با تراكم اين  اين رابطه به
) 1997و همكاران ( Negreiros-Fransozoها با مطالعه  خرچنگ
-Ayresو ) 2006و همكاران ( Meirelesو با نتايج ته داشمطابقت 

peres-Mantelatto ) مغايرت دارد. در مطالعه ) 2008و همكاران
، ارتباط مستقيم بين Chasmagnathus granulataروي گونه 

هاي باالتر با تسريع نمو جنيني (در مرحله قبل از خروج  شوري
اين خرچنگ  همين علت، از تخم) مشاهده شد و به zoeaالرو 

 Gimenez and(هاي باالتر داشت  تمايل به حضور در شوري

Anger, 2001ولي در مطالعه حاضر ما شاهد كاهش تراكم در  )؛
ارتباط معكوس تراكم و پراكنش اين  .هاي باالتربوديم شوري

 ;Detrini et al., 2004( هايتاكسون با ماده آلي كل در بررسي

Meireles et al., 2006; Mantelatto et al., 2004; Bertini et al., 

2004; Ayres-peres and Mantelatto, 2008 (  نيز مشاهده
هاي منزوي با  گرديد. ارتباط مستقيم تراكم و پراكنش خرچنگ

با ) Mantelatto )1998و  Fransozoماده آلي كل در مطالعه 
مطالعه حاضر در جزيره الرك مغاير است. در مورد اثر ماده آلي 

هاي منزوي و به طور كلي  بر تراكم و پراكنش خرچنگ
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عنوان تواند بهتوان گفت كه ماده آلي هم ميماكروبنتوزها مي
عنوان ماده مغذي مطرح باشد و به عنوان مواد آالينده و هم به

خواري حايز  هاي با روش تغذيه رسوب مغذي بيشتر براي گونه
محور دوم شامل دو گونه  ).(Meireles et al., 2006اهميت است 

Diogenes tirmiziae  وD. avarus بيشترين ارتباط را با شيب ،
دهد. با  ) نشان مي01/0داري  شكل منفي و با درجه معنيبستر (به
كه داراي ميانگين شيب  2حضور اين دو گونه در ايستگاه  توجه به

توان گفت كه شيب  ها است، مي كمتري نسبت به ساير ايستگاه
ها شده است. ارتباط  ين اين ايستگاه موجب حضور اين گونهپاي

هاي منزوي با شيب بستر در مطالعه  تراكم و پراكنش خرچنگ
) در جزيره 1390) در خليج چابهار و خيرآبادي (1389باقري ( مير

دست آمد. ارتباط موثر ساختار و ناهمگني بستر و  هرمز نيز به
) و خيرآبادي 1389ري (بافت رسوبات در هر دو مطالعه ميرباق

  ) وجود داشت و بنابراين با مطالعه حاضر مطابقت دارند. 1390(
 Clibanarius signatusطور كلي نشان داد كه  اين مطالعه به

هاي منزوي در ناحيه بين جزر و مدي جزيره  گونه غالب خرچنگ
هاي  الرك است. در پراكنش اين گونه و نيز تمامي خرچنگ

يه نوسانات فصلي و مكاني تا حدي مشاهده منزوي در اين ناح
شد. از نظر الگوي پراكنش و اثر متغيرهاي محيطي بر آن، 

گروه قرار گرفتند.  3هاي منزوي در  هاي مختلف خرچنگ گونه
هاي منزوي در ناحيه  حضور، تراكم و الگوي پراكنش خرچنگ

بين جزر و مدي جزيره الرك تحت تاثير برخي شرايط محيطي 
م بر تنگه هرمز نيز است؛ زيرا كه تنگه هرمز داراي ويژه حاك
ها و  هاي محيطي مخصوص به خود مانند الگوي جريان ويژگي

شوري متفاوت با ساير نواحي خليج فارس است كه تعيين تاثير 
ها در اين تنگه نيازمند  شناسي اين خرچنگ اين اختصاصات بر بوم

  مطالعات جامع و فراوان در آينده است.

 سگزاريسپا .5

اري خود از آقايان دكتر عليرضا زنويسندگان مراتب سپاسگ
ساري، دكتر رضا ندرلو و مهندس حسن صالحي از موزه 

خاطر كمك در مسير تاييد  جانورشناسي دانشگاه تهران به
از  Dr. Fernando Luic Medina Mantelattoها،  شناسايي گونه

هاي ايشان،  (برزيل) به خاطر راهنمايي Sao Pauloدانشگاه 
همچنين از دكتر سيد محمود قاسمپوري، دكتر هرمز سهرابي، 

اله خيرآبادي، عبدالخالد خالقي، حسن  مهندس حامد اسدي، نبي

يوسفي، يعقوب نيكو، حسن راشد و يامين پوريوسف كه در 
شايان ذكر  .نمايند مراحل مختلف تحقيق ياري رساندند، ابراز مي

انشكده علوم دريايي دانشگاه است كه اين تحقيق با حمايت د
تربيت مدرس تهران (واقع در شهرستان نور) و با همكاري 
ايستگاه تحقيقات محيط زيست دريايي جزيره هرمز صورت 

دانشگاه و ايستگاه ياد شده نيز هاي حمايتبنابر اين از  گرفت.
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