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فعالیتهای النهسازی خرچنگهای روح سبب افزایش
زهکشی رسوب ،کاهش بالقوه فرایند اکسیداسون خاک و
بهبود هوادهی و افزایش آن در بستر میشود ( Bertness,
 .)1985از گونههای خرچنگ روح موجود در ایران میتوان
به O. jousseaumei ،Ocypode rotundata
( )Naderloo et al., 2015و Naderi et ( O. sinensis
 )al., 2018اشاره کرد .مطالعات زیادی در مورد رفتار
النهسازی خرچنگهای النهساز در سواحل ماسهای و
جنگلهای حرا در جهان انجام شده است ( Yong et al.,
1981 ; De, 2005 ; Lim and Heng, 2007 ; 2011

 .)Chakrabarti,همچنین تنها مطالعه انجام شده در این
زمینه در ایران توسط زاهدی و همکاران ( )1392در مورد
خرچنگ  O. rotundataدر سواحل جاسک با یک بار
نمونهبرداری صورت گرفته است .تاکنون در ایران و جهان
هیچ مطالعهای در مورد تأثیر فصول مختلف بر رفتار
النهسازی خرچنگهای  Ocypodidانجام نشده است.
هدف از مطالعه حاضر تعیین اشکال رایج النههای ساخته
شده توسط خرچنگ  O. rotundataدر سواحل جنوب
غربی قشم و تأثیر فصول مختلف بر نوع ،شکل و
ریختسنجی آنها میباشد .نتایج حاصل از این تحقیق،

اطالعات مفیدی را جهت تشخیص و مقایسه با النههای
ساخته شده توسط خرچنگهای سواحل ماسهای فراهم
میکند.
این مطالعه از بهمن ماه  1393لغایت دی ماه  1394طی
چهار فصل با توجه به دامنه پراکنش خرچنگ O.
 rotundataدر دو ناحیه زیر خط ساحلی و ناحیه باالی
خط ساحلی در قسمت جنوب غربی جزیره قشم (بندر
صلخ) انجام شد.
در ابتدا یک ترانسکت به عرض  10متر عمود بر دریا
مشخص شد .قطر النههای موجود در این ترانسکت با
کولیس با دقت  0/02میلیمتر اندازهگیری گردید.
همچنین موقعیت قرارگرفتن و فاصله هر النه نسبت به
خط جزر و مد اندازهگیری شد .سپس از مخلوط آب و گچ
به نسبت  2به  1برای قالبگیری النهها استفاده شد .در
صورت موجود بودن خرچنگ در النهها ،اطالعات مربوط به
وزن ،جنسیت ،طول و عرض کاراپاس هر خرچنگ جداگانه
ثبت گردید .بعد از سفت شدن گچ ،به دقت النهها را
بیرون آورده و در ادامه قطر ،طول افقی و طول عمودی به
طور جداگانه اندازهگیری شد ( .)Chan et al., 2006در
پایان فراوانی هر شکل از النه با توجه به فاصله آخرین النه
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حفر شده در باال و پایین خط ساحلی محاسبه و جهت
یکسان شدن تمامی النهها در یک مقایس مشخص،
فراوانی هر یک از النهها در  100مترمربع محاسبه شد.
تجزیه و تحلیل آماری با استفاده از نرمافزار  SPSSانجام
شد .برای مشخص شدن بیشترین فراوانی النهها در فصول
مختلف و تمایل ساخته شدن نوع و شکل النه توسط هر
دو جنس از آزمون کایاسکوئر انجام شد .کلیه نمودارها با
استفاده از نرمافزار  Excelترسیم شد.
در این مطالعه  100النه خرچنگ قالبگیری شد .در
مجموع  9ساختار النه تشخیص داده شد که شامل
النههای  Iشکل J ،شکل y ،شکل با انشعاب کوتاهy ،
شکل ،مارپیچی ،مارپیچی با پیچیدگی زیاد ،لنگر شکلJ ،
شکل با دو انشعاب و  yشکل با دو انشعاب بودند .در این
مطالعه بهعلت فراوانی خیلی کم النههای  yشکل با
انشعاب کوتاه ،النههای لنگر شکل ،النههای  Jشکل با دو
انشعاب و النههای  yشکل با دو انشعاب در مطالعات
زیستسنجی به ترتیب در طبقهبندی النههای  yشکل،
مارپیچی با پیچیدگی زیاد J ،شکل و  yشکل قرار گرفتند
(شکل  .)1با توجه به نتایج به دست آمده ،النههای I
شکل J ،شکل y ،شکل و مارپیچی شکل در تمام فصول
سال مشاهده شدند و بیشترین فراوانی النههای  Iشکل و
 Jشکل مربوط به فصل بهار و  yشکل و مارپیچی به
ترتیب مربوط به فصل زمستان و تابستان بود .النههای
مارپیچی با پیچیدگی زیاد تنها در بازه زمانی فصل بهار تا
تابستان با بیشترین فراوانی در فصل بهار مشاهده شد
(( )p > 0/05شکل  ،2سمت راست) .همچنین پراکنش
تمامی النهها در هر دو منطقه مورد مطالعه در ساحل
دیده شد .با گذر از منطقه زیر خط ساحلی و فاصله گرفتن
از دریا به سمت منطقه باالی خط ساحلی تغییراتی در
مورفولوژی و فراونی النهها مشاهده شد به این صورت که
قطر ،طول و عمق النههای مورد بررسی افزایش و فراوانی
آنها در باالی خط ساحلی کاهش یافت (شکلهای 2سمت
چپ 3 ،و  .)4همچنین مشاهده شد که جهت چنگک
بزرگتر در همه خرچنگها به سمت ورودی النه است .از
نظر جنسیت در انتخاب نوع النه نیز تفاوتهایی وجود
داشت ،بطوریکه در خرچنگ نر النههای  Jشکل ،مارپیچی
شکل و النههای مارپیچی با پیچیدگی زیاد از درصد
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باالتری نسبت به جنس ماده برخوردار بود (.)p > 0/05
در مقابل النههای  yشکل ساخته شده از درصد باالتری
در بین خرچنگ های ماده برخوردار بود ( .)p > 0/05در
مورد النههای  Iشکل حق انتخاب در ساخت آنها برای هر
دو جنس به نسبت برابر مشاهده شد ()p<0/05
(شکلهای  1الی .)4
در این مطالعه مشاهده شد النههای  Iو  Jشکل در منطقه
پایین خط ساحلی با میانگین عمق بترتیب  310و 388
میلیمتر نسبت به سایر مناطق دارای پراکندگی زیادی
هستند .چنین نتیجهای نیز در مورد خرچنگ O.
 quadrataدر سواحل تگزاس مشاهده شده با این تفاوت
که میانگین عمق النههای  Iو  Jشکل (بترتیب 100-150
و  160-300میلیمتر) در منطقه زیر خط ساحلی کمتر از
نتایج بدست آمده در مطالعه حاضر بوده است ( Hill and
 .)Hunter, 1973یکی از دالیل پراکندگی زیاد این تیپ
النهها در منطقه زیر خط ساحلی میتواند کامل نبودن
آبشش خرچنگهای جوان باشد ،زیرا قادر به تماس
طوالنی مدت با هوا نیستند و بایستی النههای خود را برای
تماس با آب به طور مداوم ترک کنند ( Chakrabarti,
 .)1981با توجه به نتایج بدست آمده در این مطالعه ،عمق
و پیچیدگی النهها با گذر از منطقه زیر خط ساحلی به
سمت منطقه باالی خط ساحلی بیشتر میشد که این
موضوع میتواند نشانگر کامل شدن آبشش این خرچنگ و
قدرت تحمل بیشتر در تماس طوالنی با هوا باشد ( Chan
 )et al., 2006که امتیازی جهت گستردگی توزیع و
پراکنش این خرچنگ محسوب میشود .جهتگیری
النههای  yشکل در ساحل مورد مطالعه بگونهای بود که
دهانه مجرای اصلی به سمت دریا و بازوی ثانویه بدون
اینکه در سطح ساحل دارای ورودی باشد ،به سمت
خشکی قرار گرفته بود .این نوع معماری النه نیز در
مطالعات دیگر انجام شده بر گونههای مختلف خانواده
 Ocypodidaeگزارش شده است ( Hill and Hunter,
.)Chakrabarti, 1981 ; Chan et al., 2006 ; 1973
در این مطالعه مشاهده شد که تمایل خرچنگ ماده برای
ساخت النههای  yشکل بیشتر از خرچنگ نر است ،در
حالیکه در جنس نر این تمایل در ساخت النههای
مارپیچی بیشتر از جنس ماده مشاهده شد.
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:1-5  شکل؛y :1-4  با انشعاب کوتاه؛y :1-3  شکل؛J :1-2  شکل؛I :1-1( .O. rotundata  اشکال مختلف النه ساخته شده توسط خرچنگ:1 شکل
. شکل دارای انشعابy :1-9  شکل دارای انشعاب؛J :1-8  لنگر شکل؛:1-7  مارپیچی شکل با پیچیدگی زیاد؛:1-6 مارپیچی شکل؛
Figure 1: Architectural types of O. rotundata burrows (1-1: I-shaped, 2-1: J-shaped, 3-1: y-shaped with a short
branch, 4-1: y-shaped, 5-1:spiral burrow, 6-1:complex burrows, 7-1:anchor-shaped, 8-1:J-shaped with extra branch,
9-1:y-shaped with extra branch.

: سمت چپ، در منطقه باال و پایین خط ساحلیO. rotundata  فراوانی فصلی النههای ساخته شده توسط خرچنگ: سمت راست:2 شکل

.O. rotundata  شکل ساخته شده توسط خرچنگI  خصوصیات النههای،4 شکل
Figure 2: Right side: abundance of constructed burrows by O. rotundata on foreshore and backshore zones; Left side:
morphology of I-shaped burrows.

 شکلy  خصوصیات النههای: سمت چپ،O. rotundata  شکل ساخته شده توسط خرچنگJ  خصوصیات النههای: سمت راست:3 شکل

.O. rotundata ساخته شده توسط خرچنگ
Figure 3: Right side: morphology of J-shaped burrows; Left side: morphology of y-shaped burrows.

 خصوصیات النههای: سمت چپ،O. rotundata  خصوصیات النههای مارپیچی شکل ساخته شده توسط خرچنگ: سمت راست:4 شکل

.O. rotundata مارپیچی با پیچیدگی زیاد ساخته شده توسط خرچنگ
Figure 4: Right side: morphology of spiral burrows; Left side: morphology of complex burrows.
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چنین رفتاری در مطالعه  )1971( Farrowنیز گزارش
شده است .با توجه به دوره تولید مثل این خرچنگ در
فصل بهار و تابستان ( ،)Naderi et al., 2018النههای
مارپیچی با پیچیدگی زیاد ساخته شده توسط خرچنگ نر
در مطالعه حاضر تنها در فصل بهار و تابستان همزمان با
افزایش درجه حرارت مشاهده شد.
محدودیت یا عدم فعالیت خرچنگ روح معموال در طول
زمستان روی میدهد که منجر به این فرض میشود که
رفتار زمستانگذرانی در داخل النهها اتفاق میافتد
( .)Jackson et al., 1991لذا ،در این مدت النهها از
اشکال سادهتری برخوردار بودند که خود سندی برای
اثبات نتایج این مطالعه است.
دلیل انحنادار شدن النهها میتواند این نکته باشد که عمل
حفر النه در خرچنگ  O. rotundataبا یک طرف بدن
(عمیقا با چنگک کوچکتر) انجام میشود ،بطوریکه Al-
 )1959( Kholyدر مطالعه خود درمورد چهار خرچنگ
 Brachyuranدر مصر مشاهده کرد که عمل حفر النه با
یک سمت بدن انجام میشود و نتیجه آن تولید النههای
مارپیچی شکل است .از نتایج این مطالعه میتوان دریافت
که عمده النههای ساخته شده توسط جنس نر در نیمه
اول سال النههای مارپبچی با پیچیدگی زیاد به منظور
ساخت پناهگاهی امن برای امر جفتگیری میباشد.
همچنین دلیل افزایش تعداد النهها با گذر از منطقه باالی
خط ساحلی به سمت پایین خط ساحلی میتواند
دسترسی به میزان رطوبت بیشتر در اعماق کمتر از سطح
ساحل برای این گونه خرچنگ باشد.
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Abstract
In this study burrowing behavior of Ocypode rotundata investigated on southwest beaches of
Qeshm Island, Persian Gulf, Iran, from February 2015 to January 2016. 9 shapes were
recognized which included: single tube burrows, J-shaped, y-shaped with a short branch, yshaped, spiral burrow, complex burrows, anchor-shaped, J-shaped with two branches, yshaped with two branches. According to results, single tube burrows, J-shaped, y-shaped and
spiral burrow observed in all of seasons whilst, complex burrows observed just during spring
to summer. Distribution of burrows occurred in foreshore and backshore studied zone. With
crossing of foreshore to backshore, diameter, length and depth of burrows increased while,
abundance of burrows showed reduction in number. On the other hand, results showed that
male crabs would like to dig J-shaped, spiral and complex burrows. Conversely, built yshaped burrows in female crabs were more than male crabs. However, crabs of both sexes
were found in single tube burrow with similar proportion in the present study.
Keywords: Burrowing, Ocypode rotundata, Carapace width, Qeshm Island.
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