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این اکوسیستم در زمره غنی ترین و حاصلخیزترین
اکوسیستم های دنیا به حساب می آید و اتحادیه بینالمللی
حفاظت از طبیعت 22 ،کاربری عمده را برای این اکوسیستم
به عنوان ذخیرگاه ،پناهگاه  ،محل های تغذیه و منطقه نوزاد
گاهی برای بسیاری از موجودات غیر آبزی و آبزی عمل
میکند .بیش از  80درصد میزان صید در کل دنیا وابسته به

جنگل های مانگرو اکوسیستم های ویژه ای هستند که
اجتماعات گیاهی و جانوری آنها در ارتباط با شرایط خاصی
می توانند شکل بگیرد .جنگل های مانگرو جنوب ایران در
نوار ساحلی خلیج فارس و دریای عمان آخرین پراکنش
جنگلهای مانگرو در جنوب شرقی آسیا به شمار می روند.
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این پژوهش در یک دوره یکساله از آذرماه  1393تا شهریور ماه  1394به صورت فصلی و به منظور شناسایی فون خرچنگ
های پهن در ناحیه بین جزر و مدی جزیره هرمز انجام گرفت .برای نمونه برداری ،یک ترانسکت  30متری عمود برساحل تعیین
گردید.در طول این ترانسکت  3ناحیه باال ،میان و پایین جزر و مدی در زمان حداکثر جزر مشخص گردید .سپس نمونه ها از این
سه ناحیه جمع آوری و به آزمایشگاه تحقیقاتی دانشکده علوم و فنون دریایی جهت مراحل عکسبرداری و مطالعات تاکسونومیک
منتقل گردید .در آزمایشگاه پس از بررسی نمونه ها بر اساس کلیدهای شناسایی و منابع ،گونه های ،Pilumnopeus convexus
،Epixanthus frontalis ،Dotilla balnfordi ،Portunus segnis ،Nanosesarma sari ،Uca iranica ،Leptodius exaratus
 Metopograpsus thukuhar ،Macrophthalmus depressus ،Thalamita crenataو  Metopograpsus messorشناسایی گردید
که در میان این گونه ها ،گونه  Uca iranicaاز خانواده  Ocypodidaeبیشترین فراوانی را با  70/22درصد داشته و گونه غالب
جنگل حرا است که در تمامی فصول مشاهده شده است و دو گونه  Metopograpsus thukuharو Macrophthalmus depressus
کمترین فراوانی را با  0/05دارا بودند و تنها یک بار در فصل بهار مشاهده گردیدند.

فصلنامه علمی پژوهشی دانش زیستی ایران

چکیده

اشجع اردالن و همکاران

وجود اکوسیستم غنی مانگرو ،مصب ها و زیستگاه های
مرجانی بر آورد شده است.
جزیره هرمز از مهمترین جزایر خلیج فارس است .این
جزیره از شمال غرب به بندر عباس و از جنوب شرق به
جزایر الرک و قشم محدود میگردد .اجتماعات حرای جزیره
هرمز ،اجتماعی دست کاشت با وسعت  160هکتار در شمال
شرقی این جزیره است .این مانگروها از شرایط زیست گاهی
مطلوب برای شمار بسیاری از آبزیان دریایی و پرندگان آبزی
برخوردار می باشند.خرچنگ های پهن یکی از گروههای
غالب جانوران در میان جوامع ماکروبنتیک اکوسیستم های
ساحلی به صورت کلی و اکوسیستم های آبسنگ های
مرجانی و جنگل های حرا به صورت خاص هستند ( .)6این
خرچنگ ها نقش محوری مهمی را در شبکه غذایی مناطق
دریایی ایفا می کنند و حضور آنها به عنوان یک شکارگر در
تعادل اکوسیستم و زنجیره غذایی مهم و ضروری است (.)1
امروزه نمونه های متنوعی از خرچنگ های پهن مورد
شناسایی و بررسی قرار گرفته اند که هنوز نیاز به مطالعه
بیشتری دارد.محققان اندکی در مطالعات خود به فون
خرچنگ های پهن موجود در جنگل های مانگرو از مناطق
متفاوت خلیج فارس اشاره کرده اند  .عسگری در سال
 1387در مطالعات خود در جزیره قشم به گونه های
متفاوتی از خرچنگ پهن موجود در جنگل حرا اشاره کرد
( .)2محمودی در سال  1389چند گونه از خرچنگ های
پهن جنگل های مانگرو در سواحل جاسک را معرفی نمود
( .)3اعتمادی و همکاران ( )1390نیز در مطالعات خود از
همین مناطق به چند گونه خرچنگ پهن اشاره کرد (.)4
ندرلو در سال  2011در تحقیق جامعی که در مناطق
متفاوتی از خلیج فارس و دریای عمان انجام داد ،گونه های
متفاوتی از خرچنگ پهن را از جنگل حرا واقع در نقاشه
(جزیره قشم) ،ماهشهر (خوزستان) و جنگل حرا محافظت
شده تیاب (استان هرمزگان) گزارش کرد (.)7
تحقیق حاضر که با هدف تکمیل اطالعات شناسایی
گونه های خرچنگ های پهن موجود در جنگل حرا واقع در
جزیره هرمز صورت گرفته است ،می تواند گامی در جهت
شناسایی و بررسی تنوع و فراوانی این گروه از سخت پوستان
باشد.

مواد و روش ها

منطقه مورد مطالعه

جزیره هرمز در تنگه هرمز و در مدخل خلیج فارس به
دریای عمان بین  56 28 00طول شرقی و 27 04 00
عرض شمالی واقع شده است (شکل . )1جنگل حرا جزیر ه
هرمز ،اجتماعی دست کاشت با وسعت  160هکتار در شمال
شرقی این جزیره است .در این ایستگاه یک ترانسکت سی
متری عمود بر ساحل تعیین گردید .سپس ،در طول این
ترانسکت سه ناحیه باال ،میان و پایین جزر و مدی انتخاب
گردید و مختصات جغرافیایی این ترانسکت در این ایستگاه
با استفاده از دستگاه GPSتعیین گردید ،این ایستگاه در
مختصات جغرافیایی  º56 38´ "39/8عرض جغرافیایی و
" º27 0/5´ 16/8طول جغرافیایی واقع شده و نوع بستر در
هر سه ناحیه بین جزر و مدی گلی بود.
روش نمونه برداری

نمونه برداری به صورت فصلی به مدت یکسال (پاییز
 1393تا تابستان  ،)1394در هنگام جزر کامل و در نیمه
ماه قمری براساس جداول جزر و مدی مستخرج از سازمان
هیدرو گرافی ایران صورت گرفت .برای نمونه برداری دراین
منطقه ،در هر یک از مناطق باال  ،میان و پایین بین جزر و
مدی به طور جداگانه سه کوادرات ) (50cm×50cmبه
صورت تصادفی پرتاپ شد .برای نمونه های کوچک ،رسوبات
داخل کوادرات تا عمق  10سانتی متر با کمک الک با چشمه
 0/5میلی متر و بوسیله آب دریا شستشو گردید و تمام نمونه
های کوچک جمع آوری شد .در خصوص نمونه های داخل
کوادرات در بسترهای صخره ای و سنگی که بطور پراکنده
در ناحیه پایین بین جزر و مدی وجود داشت ،این نمونه ها
به صورت دستی از داخل کوادرات جمع آوری گردید .سپس
نمونه های مربوط به هر کوادرات در ظروف جداگانه با ذکر
اطالعات مربوط به نمونه برداری شامل نام ایستگاه ،شماره
کوادرات ،و ناحیه و تاریخ ثبت شد .سپس نمونه ها به
آزمایشگاه دانشگاه منتقل گردیدند.
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جنگل حرا

شکل  -1موقعیت قرارگیری جنگل مانگرو در جزیره هرمز.

شناسایی نمونه ها

)Metopograpsus thukuhar(Owen, 1839

ناحیه جانبی کاراپاس صاف ،اندکی متمایل به عقب
است .لبه هایی قسمت جلویی گرد و تیز ،ناحیه جلویی
دارای  4لوب که دو لوب میانی کوچکتر از لوب جانبی است.
ناحیه جانبی بدون دندانه می باشد .ناحیه کاسه چشمی
صاف و دارای اندکی شیارهای موج دار است .دندانه کاسه
چشمی نوک تیز از نوک تا پایه است .سطح پایه آنتنی
پوشیده از کرک است .سومین و چهارمین پای حرکتی بدون
کرک در انتهایی پایینی است Cheliped .ها نابرابر و
 Chelipedکوچکتر  3یا  4دندانه کوچک و تیز دارند .ناحیه
 Merusدارای  3دندان کند روی قسمت مبدا و  4دندان تیز
مثلثی در قسمت انتهایی است .الگوی رنگی مشابه با
 M.messorاست .کاراپاس اندکی تیره تر با خالهای قهوه ای
که سطح کاراپاس خاکستری استCheliped .ها خاکستری

نتایج

بر اساس نتایج بدست آمده ،تعداد  11گونه متعلق به
 10خانواده شناسایی گردید که عبارت بودند از:

Infraorder: Brachyura
Superfamily: Grapsoidae, Macleay 1838
Family: Grapsidae Macleay 1838
Family: Grapsidae

)Metopograpsusmessor (Forskal, 1775

شکل کاراپاس در اعضای این گونه ذوزنقه ای بوده و
پهنای حاشیه جلویی آن از حاشیه عقبی بیشتر است.
خطوط مایل عرضی در دو طرف کناری سطح پشتی
کاراپاس دیده می شود .پیشانی در اینها بسیار پهن و حدقه
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در آزمایشگاه ،بر اساس اندازه نمونه و با کمک
استریومیکروسکوپ دوربین دار و یا دوربین دیجیتالی و با
قرار دادن مقیاس الزم در کنار نمونه ها ،از آنها عکس برداری
گردید .خرچنگ ها سپس با توجه به بخش هایی از جمله
شکل هندسی کاراپاس ،شکل پیشانی و بخش های جلویی
 کناری آن و تعداد و آرایش دندانه ها ،شکل چشم ها وحدقه های چشمی ،شکل کلیپدها و پاها ،قطعات شکمی و
شکل گونوپود در نمونه های نر ،مورد بررسی قرار گرفتند.
برای شناسایی نمونه ها از کلیدهای شناسایی ارائه شده
توسط استفاده گردید ( )9-7و برای تایید شناسایی گونه ها
از نظرات متخصصین دانشگاه تهران استفاده گردید.
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های چشمی اندکی مایل می باشند .درازای انگشت کلیپد
خیلی بیشتر از مرز باالیی کف کلیپد ) (Palmنمی باشد .در
سه جفت پای حرکتی آخر پهنای عریض ترین بخش بند
مروس تقریبا نصف طول آن می باشد  .آخرین بند شکمی
در نرها مثلثی شکل است .گونوپود ضخیم اینها در انتها
خمیده و پوشیده از مو می باشد .رنگ بدن در افراد این گونه
سبز تا قهوه ای-قرمز با کلیپد های بنفش یا نارنجی می
باشد (شکل .)2

اشجع اردالن و همکاران

تیره تا نارنجی با نقطه های قهوه ای کوچک است (شکل
.)3

شکل  - 2نمای پشتی و شکمی گونه .Metopograpsus messor

شکل - 3نمای پشتی و شکمی گونه .Metopograpsus thukuhar

Order: Decapoda
Suborder: Pleocyemata
Infraorder: Brachyura
Superfamily: Pilumnoidea
Family:Pilumnidae, Samouelle 1819

چپ بزرگتر از راست است Cheliped .کوچکتر پوشیده از
گرانول و دسته های  Setaeاست .تمام پاهای حرکتی از
Setaeهای کوتاه و بلند و همچنین قسمت بیرونی پای آرواره
ای از Setaeهای ضخیم پوشیده شده است .شکم دارای 7
بند است ،تمامی بندها در حاشیه با  Setaeهای ضخیم
پوشیده شده است .گونوپود اول منحنی مانند و گونوپود دوم
دارای راس نیزه مانند و ساختاری خار مانند است .رنگ این
گونه ها زرد روشن با لکه های قهوه ای روی کاراپاس و
Chelipedها است (شکل .)4

)Pilumnopeus convexus (Maccagno, 1936

این گونه سایز کوچکی دارد .کاراپاس دارای گرانول های
ریز و دسته هایی از  Setaeهای پرمانند است .عرض کاراپاس
بیشتر از طول آن است .حاشیه های جانبی کاراپاس مضرس
دار است ،حاشیه قدامی  -جانبی دارای  4دندان برجسته
است .قسمت پیشانی عریض بوده و بوسیله یک شکاف میانی
به دو بخش تقسیم گردیده است .زاویه داخلی  -شکمی
کاسه چشمی ساختار دندان مانند ضعیفی داردCheliped .
ها در دو جنس (نر و ماده) نابرابر هستند ،معموال Cheliped

4

شناسایی فون ...

شکل  - 4نمای پشتی و شکمی خرچنگ .Pilumnopeus convexus

Order: Decapoda
Suborder: Pleocymata
Infraorder: Brachyura
Superfamily: Eriphioidea
Family: Oziidae Dana, 1851

)Epixanthus Frontalis (H.Milne Edwards, 1830

شکل - 5نمای پشتی و شکمی خرچنگ .Epixanthus frontalis

Order: Decapoda
Suborder: Eucarida
Infraorder: Brachyura
Superfamily: Grapsoidea
Family: Nanosesarma, Tweedie 1950

دارد ،دانه های ریزی در روی سطح وجود دارد .سومین
 Maxillipedتوسط شکاف دهانی با یک فاصله داخلی بزرگ
بین آنها پوشیده شده است .پاهای حرکتی دارای سایز
متوسط Propodus ،با یک لبه اریب مانند در سطح پشتی
با موهای بلند بر روی آن است .شکم نر کشیده و مثلثی و

Nanosesarmasarii

کاراپاس مربع ،کمی عریض تر از طول ،عدسی مانند
دارای تارهای نازک و کوتاه و متراکم مو مانند است .ناحیه
کاراپاس به خوبی مشخص است .ناحیه شکمی با یک خط
عمیق احاطه شده ،ناحیه سینه ای با یک خط سطحی ،یک
فرورفتگی کوچک در قسمت باالیی کاسه چشمی وجود
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کاراپاس از عرض بیضوی شکل است ،در قسمت
جلویی و عقبی اندکی محدب اما تقریبا صاف از سمتی به
سمت دیگر است .سطوح نزدیک جلوییو قدامی با گرانول
های ریزی پوشیده شده است ،مابقی سطوح تقریبا صاف
است ،پیشانی در قسمت پشتی صاف اما ترکیب شده از 4
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برآمدگی کوچک در قسمت جلویی است ،همه برآمدگی ها
به سمت پایین کشیده شده ،کناره های قدامی تقسیم بر 4
لوب شده است .آخرین آنها تا اندازه ای دندان مانند است.
Chelipedها نابرابر هستند ،هر بخش صاف و انگشتان بسیار
باریک و بلند است Cheliped .فرعی انگشتان بسیار بلند تر
از  Palmاست (شکل .)5

اشجع اردالن و همکاران

اول سایز متوسط ،تقریبا صاف و با مو پوشیده شده است
(شکل .)6

صاف دارای  6بند و تلسون کشیده است .شکم ماده بزرگ،
کامال گرد دارای  6بند و تلسون کوچک دارای مو های بلند
بر روی بندها و روی تلسون موی کوتاه وجود دارد .گونوپود

شکل  - 6نمای پشتی و شکمی خرچنگ.Nanosesarma sari

Order: decapoda
Suborder: Pleocyemata
Infraorder: Brachyura
Superfamily: Ocypodoidea
Family: Dotillidae, Stimpson 1858

عرض پروپود است .شکم متشکل از  7بند قابل حرکت می
باشد ،حاشیه انتهایی بند چهارم بر روی بند پنجم قرار می
گیرد ،بند چهارم دارای دو دسته از  Setaeها در حاشیه
انتهایی می باشد Pleopod .اول نر کمی مقعر است .قسمت
انتهایی دارای Setaeهای پر مانند در لبه انتهای می باشد
(شکل .)7

)Dotilla blanfordi (Alcock, 1900

کاراپاس عریض تر از طول دارای شیارهای عریض میان
خلفی از جلو تا انتهای آن ،ناحیه شکمی دارای پنج توبرکول
کوچک که به وسیله شیار از هم جدا شده اند .دومین پای
آرواره ای دارای  Setaeهای با راس قاشقی که روی Merus
واقع شده اند Dactylus .چهارمین پای حرکتی دو برابر

شکل  - 7نمای پشتی و شکمی خرچنگ .Dotilla blanfordi

Infraorder: Brachyura
Superfamily: Portunoidae, Rafinesque 1815
Family: Portunidae, Rafinesque 1815

)Thalamitacrenata ( Ruppel, 1830

کاراپاس در این گونه شش وجهی ،اندکی برآمده با
سطحی صاف بوده ،پهنای آن بیشتر از طولش می باشد و

6

شناسایی فون ...

 Propodusو  Dactylusفاقد کرک می باشند .گونوپود اول
در اینها بلند ،سوزنی شکل و دارای دسته ای خار انتهایی
در سطح کناری می باشد .منفذ جنسی ماده بسیار باریک
شده است .کاراپاس این گونه زرد ،قهوه ای و دندانه های
بخش های پیشانی و جلویی  -کناری و پاهای شنا آبی رنگ
می باشند (شکل .)8

تمام شیارهای بخش جلویی روی آن دیده می شود .با در
نظر گرفتن دندانه بیرون حدقه چشمی  5دندانه در بخش
جلویی  -کناری کاراپاس وجود دارد و این بخش را از قسمت
عقبی  -کناری جدا می کند .کلیپدها نابرابر بوده و  3تا 4
خار روی سطح داخلی بند مروس دیده می شود .پاها به غیر
از حضور کرک هایی بر روی بخش انتهایی  Merusو اطراف

شکل- 8نمای پشتی و شکمی خرچنگ .Thalamita crenata

شکل  -9نمای پشتی و شکمی خرچنگ .Portunus segnis

است .زاویه کاسه چشمی تقریبا مربعی استCheliped .ها
تقریبا برابر ،کمی برابر و یا حتی نابرابر است Merus .دارای
سطح باالیی صاف Palm ،نسبتا بلند ،سطح داخلی با تکه
های از Setaeهای بلند پوشیده شده است .لبه های برش از
انگشتان متحرک نزدیک پراکسیمال با دندان های متمایز

)Macrophthalmus depressus, (Ruppell, 1830

عرض کاراپاس کمی بیشتر از طول آن است ،سطح
خلفی (عقبی) نسبتا ناهموار است ،گرانول های کوچک تمام
کاراپاس را غیر قسمت شکمی را پوشش می دهد ،حاشیه
جانبی دارای  3دندان در قسمت خارجی کاسه چشمی

7

جلد  -12شماره  -2تابستان 1396

)Portunus segnis (Forskål, 1775

عرض کاراپاس بیشتر از طول آن است ،دندان میانی
پیشانی کوچک است ،مناطق متفاوت کاراپاس به خوبی قابل
تشخیص و لوب های پیشانی بزرگ است .دارای شکاف
عمیق در ناحیه باالیی کاسه چشمی بوده ،چنگال ها حجیم
است .سطح خارجی  Carpusچنگال ها دارای دو خار

فصلنامه علمی پژوهشی دانش زیستی ایران

مشخص در نیمه دیستال Manus ،دارای یک جفت خار
مشخص در سطح باالیی و یک خار در ناحیه پروگزیمال
است 3.خار در ناحیه باالیی مروس وجود دارد .اولین
گونوپود نر در پایه انحنا دار می باشد و در راس به طرف
بیرون متمایل بوده و دارای خارهای پروگزیمال می باشد
(شکل .)9

اشجع اردالن و همکاران

می باشد .کلیپدها نابرابر بوده و حاشیه باالیی و پایینی بند
چهارم آن کرک دار است .روی حاشیه باالیی بندهای پاها
نیز کرک وجود دارد .گونوپود در اینها کمانی شکل با انتهای
باریک که به یک نقطه ختم می شود و حضور موهای قالب
شکل در بخش داخلی انتهای آن می باشد .افراد این گونه
به رنگ های زرد ،نارنجی تا طوسی  -بنفش با کلیپدهای
تیره رنگ (اغلب سیاه) دیده می شوند و اغلب در زیر تخته
سنگ های درون حوضچه های آبی سواحل صخره ای دیده
می شوند (شکل .)11

تشکیل شده است .گونوپود اول نر با لبه های انتهایی بسیار
مقعر و سطح میانی از قسمت انتهایی فشرده شده است.
گونوپور ماده نسبتا کوچک و دارای سرپوش کوچک بوده و
به سمت بیرون جهت دارد (شکل.)10
)Leptodius exaratus (H.Milne Edward, 1834

سطح پشتی کاراپاس شیاردار بوده و در افراد مختلف
به رنگ های بسیار متنوع دیده می شود .بخش جلویی -
کناری کاراپاس با حضور  4دندانه از بخش عقبی  -کناری
آن متمایز شده و طول این دو بخش تقریبا با یکدیگر برابر

شکل  - 10نمای پشتی و شکمی خرچنگ .Macrophthalmus depressus

شکل - 11نمای پشتی و شکمی خرچنگ .Leptodius exaratus

Infraorder: Brachyura
Superfamily: Ocypodoidae Refinesque, 1815
Family: Ocypodidae Rafinesque, 1815
Family: Ocypodidae

های منظم است Merus .سومین پای آرواره ای یک سوم
طول  Ischiumو دارای یک شیار پهن طولی روی Ischium
است .انبر  Merusاصلی دارای حاشیه عرضی روی ناحیه
باالیی و دانه های بسیار زیاد است .طول  1/5 Carpusبرابر
عرض آن و دارای ناحیه پایینی دندانه دار است ،قسمت
 Proximalدارای  setaeکوتاه و انبوه در سطح داخلی و
همچنین دارای توبرکول های مورب در حاشیه است .انگشت

)Uca iranica(Pretzmann, 1971

ناحیه پیشانی کاراپاس عریض ،حاشیه جانبی  -باالیی
کمی منحنی ،تقریبا صاف و به طور مشخص تاج دار است.
قسمت پایینی دارای خمیدگی که در ناحیه سینه ای خاتمه
پیدا می کند .باالی جایگاه چشمی مثلثی شکل ،باالترین
ناحیه چشمی دارای خمیدگی و تاج دار است .جایگاه
چشمی باریک بوده و پایین ترین ناحیه چشمی دارای دانه
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انتهایی  Propodus ,Dactylusدیده می شود .شکم نر نوک
تیز با  2-5بند است ،بند ششم دارای حاشیه جانبی تقریبا
صاف است .گونوپود اول دارای انتهای منحنی در قسمت
جانبی  -پشتی است .ورودی  Genitalدارای دندان میانی
صفحه مانند است (شکل .)12

های ثابت دارای دندان های میانی بزرگ و شیار فرورفته
نزدیک پایه است Merus .پاهای حرکتی در سراسر ناحیه
بیرونی دانه دار است Propodus .آخرین پا کوتاهتر از
 ،Carpusداکتیلوس مخروطی و هم اندازه پروپود است و
ردیفی از کرک های قهوه ای کوتاه روی سطح بیرونی و

شکل  - 12نمای پشتی و شکمی خرچنگ.Uca iranica
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خرچنگ های پهن نقش محوری مهمی در چرخه
اقتصادی ،زنجیره غذایی و اکولوژیک اکوسیستم های
ساحلی متفاوت دارند .این خرچنگ ها یکی از موجودات
بسیار مهم و ارزشمند در اکوسیستم جنگل حرا محسوب
می شوند ،به عنوان مثال گونه های الشه خوار خرچنگ پهن
با تغذیه از اجساد جانوران آبزی باعث پاکیزگی محیط های
دریایی می شوند و نقش بیواندیکاتور در برابر آالینده های
محیطی دارند ( .)10خرچنگ های پهن حفار با نقب زدن،
سبب ورود و خروج اکسیژن به رسوبات و همچنین آزاد
شدن نمک و عملکرد رسوبات می گردند .خرچنگ های پهن
می توانند بر ویژگی های رسوبات ،چرخه انرژی و مواد
غذایی و در نتیجه دیگر اجزای این اکوسیستم مانند رشد
درخت های مانگرو تاثیرگذار باشند ( .)11بنابراین ،شناخت
هرچه بیشتر فون خرچنگ پهن در اکوسیستم حرا در
نگهداری و حفظ این اکوسیستم ارزشمند ضروری است.
در این مطالعه ،گونه  Uca iranicaاز خانواده
 Ocypodidaeدارای بیشترین درصد فراوانی ( )70/22در
میان گونه های شناسایی شده بود .این گونه برای اولین بار
توسط  Pretzmannدر سال  1971از سواحل بندرعباس
گزارش گردید (.)12

فصلنامه علمی پژوهشی دانش زیستی ایران

بحث و نتیجه گیری

 Naderlooدر سال  2011در تحقیقی که روی گروه
خرچنگ های  Uca lacteaانجام داد ،گونه های متفاوتی را
بر اساس مطالعات ژنتیکی صورت گرفته توسط  Shihو
همکاران ( )2009همچنین خصوصیات مورفولوژیک
متفاوت ،معرفی کرد و تصحیحاتی در مطالعات پیشین انجام
داد ( .)7،13اعتمادی و همکاران ،نیز در سال  1390این
گونه را جزو گونه های غالب در مناطق مطالعاتی خود (بندر
جاسک و خورخالصی) گزارش کردند و بیشترین فراوانی این
گونه را در فصل پیش مانسون و کمترین فراوانی این گونه
را در فصل پس مانسون بیان کردند ( .)4قطب الدین و
همکاران 1390 ،نیز در تحقیقی بر روی جنگل های مانگرو
دست کاشت شمال غرب خلیج چابهار معروف به جزیره
خرچنگ انجام دادند ،این گونه جزو گونه های غالب در
مطالعه مذکور بوده و بیشترین فراوانی این گونه مربوط به
فصل بهار ( )% 65/83و کمترین فراوانی مربوط به فصل
تابستان ( )% 0/31بوده است ( .)15دلیل فراوانی این گونه
در فصل بهار می تواند مربوط به پدیده مانسون باشد .این
پدیده با تاثیر بر روی آب های دریایی می تواند نقش به
سزایی در تغییر پراکنش و فراوانی مواد غذایی در آب های
ساحلی داشته باشد .فراوانی دیاتومه ها در ناحیه میان جزر
و مدی در باالترین میزان است ( .)14بنابراین ،رابطه ای بین
حضور خرچنگ های نقب زنی مانند جنس  Ucaو مواد

اشجع اردالن و همکاران

.غذایی در فصل پیش مانسون و پس مانسون وجود دارد
باالترین تنوع گونه ای در این مطالعه مربوط به خانواده
 با داشتن دو گونه بود و کمترین درصد فراوانیGrapsidae
 وMetopograpsus thukuhar ) مربوط به دو گونه0/16(
 بود که تنها یک بار در ناحیهMacrophthalmus depressus
 که،باالی بین جزر و مدی در فصل بهار مشاهده گردیدند
علت آن می تواند مربوط به زمان جفت گیری در این فصل
باشد که این دو گونه را به نواحی باالی این مناطق کشانده
.است

تقدیر و تشکر

بدین وسیله از زحمات بی دریغ آقای دکتر ندرلو و آقای
دکتر ساری به خاطر کمک های فراوان در تایید نمونه ها و
در اختیار گذاشتن تعدادی از کلیدهای شناسایی تشکر و
.سپاسگزاری می گردد
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