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 و Uca sindensisهای های حفار گونهخرچنگبررسی رفتارشناسی 

 Uca annulipes (استان بوشهر) گهای جزر و مدی بندر ریدر پهنه 
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 چکیده

 مد و جزر کهجائیآن از. کنندمی زندگی ایماسه و گلی بسترهای نوع از مدی جزرو هایپهنه در عمدتاً حفار هایخرچنگ

 در بوشهر  استان شمالی سواحل -ساحل در ریگ بندر جزر و مدی ناحیه در نیز مطالعه این دارد هاگونه پراکنش و توزیع در مهمی نقش

 گونه ولی دهدمی ترجیح زیست برای را ایماسه بسترهای اصوالً Uca sindensis  گونه.  گردید انجام1931 سال تابستان فصل

Uca annulipes از تربزرگ کمی نرها. دارد وجود گونه دو این ماده و نر جنس بین هایتفاوت. کندمی زیست گلی سواحل در  

 شده بزرگ دیگر پنجه و بوده تغذیه پنجه یک دارای فقط نرها این، بر عالوه است، هاماده ترازکوچک هاآن تغذیه پنجه ولی هستند هاماده

. است متفاوت یکدیگر با کامالً نیز هاآن رفتاری عادات. شودمی استفاده دفاعی وسیلهصورت به ،دشمنان تهدید برای سالح عنوانبه و

  هایگلوله نر هایخرچنگ. باشدمی نر جنس از تربیش گونه دو هر در ماده جنس میدانی مشاهدات در تغذیه سرعت نمونه عنوانبه

 برای تریبیش زمان صرفبه نیاز تغذیه پنجه یک جبران منظوربه نر خرچنگ طرفی از. کندمی تولید ماده با مقایسه در تریبزرگ ایتغذیه

درشت دانه سیلتریز و دانه یلخیها بل توجهی در ماسهاطور قبه Uca sindensis  درصد پراکندگی گونه .دارد ماده با مقایسه در تغذیه

درشت ی رسی دانهیز بسترهان ریز ودانه یلخیی سیلتی در بسترها Uca annulipes  ی گونهین درصد پراکندگچنهم د،بیامیافزایش 

 این شود،می مشاهده نر جنس در تربیش تهاجمی رفتار. گردیداستفاده  SPSS یافزار آمارها از نرمداده یلتحل یبرا .دبیامیافزایش 

 .باشدمی Uca annulipes  گونه از تربیش Uca sindensis گونه در رفتار

 

 بوشهر استان، پهنه جزر و مدی، بندر ریگ، رفتارشناسیهای حفار، خرچنگ کلمات کلیدی:
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 مهمقد

و  یکمورفولوژ یاتها اصوالً با توجه به خصوصخرچنگ       

کنند. یانتخاب م یستنز یرا برا یمتنوع یهایطمح یزیولوژیکف

 یزو ن یابیگاه، جفتبه غذا، سکونت یابیانتخاب جهت دست ینا

، Nybakkenیرد )گیرشد و بقاء صورت م یمناسب برا یطشرا

حفار با نام  یها. خرچنگ(7991و همکاران،  Nandi؛ 7991

 یاو ماسه یگل یو بسترها یادر یها( غالباً در کرانهUca) یعلم

ها و در مرداب یها حتد. آننکنیم یستز یجزر و مد یهاپهنه

. (Cameron ،7991و  Caravello) برندیسر مبه یزها نباتالق

درون آب، از جمله  یزبا حفر سوراخ از مواد ر ینواح یندر ا

، Yamaguchi) کنندیم استفاده یزر یهاها، خزهرچها، قایباکتر

رسوبات شده و به  یهها سبب تهوخرچنگ ینا ی. حفار(0222

 ،Bertness) یدنمایکمک م یزمناطق ن یندر ا یاهانرشد گ

در  یوفونام یزانم یشباعث افزا ینچنها هم(. حضور آن7991

 ین(. ا7991 و همکاران، Hoffmanگردد )یشور م یهامرداب

 یجزر و مد یهاپهنه یهایسمها برخالف اکثر ارگانچنگخر

هنگام مد ها بهبوده و هنگام جزر فعال هستند. آن "یخاک یمهن"

 یرفتار یبرند. الگوهایحفر شده خود پناه م یهاآب به سوراخ

در  یرهسکونت و غ یه،تغذ یری،گحفار شامل جفت یهاخرچنگ

  یگاهکه جا ینحومتفاوت است، به یارمختلف بس یهاگونه

 .(7991و همکاران،  Ens) باشدینم یکسانها آن یشناختبوم

 Lavajoo یبه بررس توانیم یشینمطالعات پ یخچهتار در       

خرچنگ حفار  یو بارور یتیجمع یع( در توز0277) و همکاران

فارس  یجپل در شمال خل یهدر ناح Uca sindensisاز گونه 

( رفتار چهار گونه خرچنگ 0221)Weis و  Weis) .اشاره نمود

 یرا بررس نزیاندو Sulawesi یرهجز یشرقحفار در جنوب

از  یاگونه یرفتار ی( الگوها7991) و همکاران Murai .نمودند

 یهارا مطالعه نمودند. تفاوت Uca vocansنام خرچنگ حفار به

 Ucaگونه از زننقب خرچنگ یجستجوگر رفتار در یجنس

sindensis  توسطMokhlesi یه( در ناح0277) و همکاران 

 قرار گرفت.  یبندرعباس مورد بررس

، یستمناسب ز یبسترها یشامل بررس یقتحق ینا اهداف       

 Uca sindensisعادات در دو گونه ینا یسهمقا یزن و یرفتار عادات

باشد. هر دو یو در دو جنس نر و ماده آن م Uca annulipesو 

حفار کوچک هستند و  یهاگونه مورد مطالعه جزء خرچنگ

ها آن یاغذیهاز عادات ت یمشاهده شده ناش یباروها تریشب

 است.

 هاشمواد و رو
از توابع شهرستان گناوه  یگر بندر در مطالعه مورد منطقه       

حدود  یبا مساحت یگ. بندر رواقع شده استدر استان بوشهر 

 یقهدق 01درجه و  09 یاییجغراف یتمربع در موقعیلومترک 112

درجه  12 یاییجغراف خط استوا و طول نسبت به یاییجغراف عرض

 (.7)شکل  قرار دارد ینویچالنهار گرنسبت به نصف یقهدق 19و 

 یلومتریک 71و  بندربوشهر شمال یلومتریک 711 در بندر این       

گناوه از  یجنوب بندر گناوه قرار دارد و از شمال به بخش مرکز

 یشرق به شبانکاره و از جنوب به رودخانه حله و بخش مرکز

 یشود. آب و هوا یفارس محدود م یجبوشهر و از مغرب به خل

ها معتدل زمستان درها گرم و مرطوب و در در تابستانبن ینا

 یدشد یرگرم و تبخ یمتناسب با آب و هوا یاهیاست پوشش گ

 است. 

 ،جمعیتی که مورد مطالعه قرار گرفتهدر این تحقیق        

 هاخرچنگشود. توزیع مترمربع را شامل می 7022وسعتی حدود 

مورد  ،آوری شدههای جمعشناسی نمونههای رسوبو ویژگی

برداری ذرات رسوبی  با استفاده بررسی دقیق قرار گرفت. نمونه

 با متری انجام گرفت.سانتی 71گیر تا عمق های مغزهاز لوله

ذرات در حد ماسه، سیلت و رس  ،بندی ونتورثتوجه به تقسیم

ها یری قطر ذرات بستگی به اندازه آنگ. طرز اندازهندتعیین شد

 (sieve)گیری قطر ذرات ماسه از الک یا غربال اندازهبرای  دارد.

ها دارای منافذ متفاوتی هستند. اندازه گردد. الکاستفاده می

و هر  ،شودسنجیده می (mesh) ها بر حسب مشمنافذ الک

باشد. می مخصوصی  (mesh number)الک دارای شماره مش

الً الک دهد. مثمش تعداد منافذ الک را در واحد سطح نشان می

 باشدمنفذ در یک اینچ مربع از الک می 1مش دارای  1

Tuker)، 7999(.  ،پس مشخص است با افزایش شماره مش

تعداد منافذ در واحد سطح الک زیاد شده و اندازه منافذ ریزتر 

گیری ذرات سیلت و رس از روش پیپت شود. برای اندازهمی

شود. شمارش )متحرک یا ثابت( و یا هیدرومتر استفاده می

ر و مدی از طریق گودبرداری انجام گرفت. زها در ناحیه جسوراخ

های گلی حفر سوراخ به معنی سوراخ کردن زمین، حمل توپ

 باشد. می سوراخ و یا ساخت یک لوله در کنار سوراخ شده از کنده

های نر منظور تعیین نسبت نسبی سطح فعال خرچنگبه       

صورت ( به12×12قطعه ) 12مطالعه و ماده دو گونه مورد 

برای هر  مترمربع سراسر سایت مشخص شد. 7022تصادفی در 

 های نر و ماده سطحی که تغذیه انجام قطعه تعدادخرچنگ

ها در طول روز در گردید شمارش انجام شد. برداشت دادهمی
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مدت دو روز در هفته و در طی فصل یک بازه زمانی جزر به

 spss 19افزار ها از نرمبرای توصیف داده. تابستان صورت گرفت

های تحقیق از چنین جهت تحلیل یافتهاستفاده گردید. هم

ها بر ها به تفکیک اندازه دانهفراوانی و درصد پراکندگی گونه

 متر استفاده شد.حسب میلی

 

 

 
مطالعه در بندر ریگ: موقعیت جغرافیایی ناحیه مورد  1شکل   

 

 نتایج
 هاخرچنگمهم در میزان تغذیه  فاکتورهایدرجه حرارت از        

افزایش  با ها درطی فصل تابستان وباشد و فراوانی تجمع گونهمی

، در باشدخصوص در تیر ماه و اوایل مرداد میدرجه حرارت به

های زمانی در جداول خاصی در بازهاین شرایط دمای محیط 

  (.0شکل) گرددثبت و یادداشت می

 

 

)درجه سانتی گراد( دما  

های تغذیه خرچنگ حفار در ساحل بندر ریگ استان بوشهرنمودار تاثیر حرارت بر روی تعداد گلوله: 2شکل   

 

شناسی و ناحیه مورد مطالعه در بندر ریگ از نظر رسوب       

ای و گلی دهنده جزء سواحل ماسهنیز اندازه رسوبات تشکیل

 Uca annulipesو Uca sindensis هایگونه ترتیببه که باشدمی

های میانگین درصد دانه 7ل جدودر نمایند. در آن زیست می

 بسترهای زیست این دو گونه خرچنگ نشان داده شده است.

درصد پراکندگی دو گونه  1و  1، 1های چنین در شکلهم

 متر 7022ای، سیلت و رس به وسعت مذکور در بسترهای ماسه

 مربع نشان داده شده است. 
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 ها بر حسب میلی متراندازه دانه 

 بوشهر ساحل بندر ریگ استانای بسترهای ماسهدر  Uca annulipesو Uca sindensis   دو گونه: نمودار درصد پراکندگی 3شکل 
 

شود که درصد پراکندگی شکل فوق مشاهده می با توجه به       

)ماسه خیلی  701/2 - 260/2در بازه  Uca sindensisگونه 

باشد. اما در می Uca annulipes تر از گونهریز( خیلی بیشدانه

درشت( درصد پراکندگی متر )ماسه خیلی دانهمیلی 7 - 0بازه 

Uca annulipes تر از گونه بیشUca sindensis باشد. در می

ریز ( و نیز ماسه دانه1/2 –01/2های ماسه دانه متوسط )بازه

هم ( درصد پراکندگی دو گونه مذکور نزدیک به01/2 – 701/2)

 است.
 

 
 بسترهای سیلتیدر  Uca annulipesو  Uca sindensisدرصد پراکندگی دو گونه نمودار : 4شکل 

 

شود که درصد پراکندگی باتوجه به شکل فوق مشاهده می       

Uca sindensis ( خیلی 260/2 -217/2درشت )در سیلت دانه

باشد اما در بازه سیلت دانه می Uca annulipesتر از گونه بیش

 ( درصد پراکندگی دو گونه مذکور کامال217/2ً-276/2متوسط )

درصد پراکندگی  (276/2-229/2ریز )بازه سیلت دانه مشابه و در

ریز چنین در بازه سیلت خیلی دانهباشد. همهم مینزدیک به

 تربیش Uca annulipesگونه  پراکندگی درصد (221/2-229/2)

 باشد. می Uca sindensisاز گونه 
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 بسترهای رسیدر  Uca annulipesو   Uca sindensisدرصد پراکندگی دو گونهنمودار : 5شکل 

 

شود که درصد پراکندگی باتوجه به شکل فوق مشاهده می       

 220/2در بسترهای رسی دانه درشت ) Uca annulipes گونه

بود. در بسترهای  Uca sindensis تر از گونه( بیش221/2-

ریز ( و در بسترهای رسی دانه220/2-227/2متوسط )رسی دانه

باشند و در هم میه( درصد پراکندگی نزدیک ب2221/2-227/2)

صد پراکندگی ( در22201/2 -2221/2ریز )های خیلی دانهرس

 باشد.می Uca sindensisتر از گونه کم Uca annulipes گونه

 هایخرچنگ ،های جزر و مدیپهنه یهابین تمام ارگانیسم       

های بستری که خرچنگتر از سایرین است. حفار در دسترس

ها بسیار موثر ای آنکنند در تنوع گونهحفار در آن زندگی می

  باشد.می

 

 

: درصد دانه های بسترهای زیست دو گونه خرچنگ در ساحل بندر ریگ استان بوشهر 1جدول   

(ددرصبسترسیلتی ) (درصدبستر رسی )  (درصدای )بستر ماسه  هاگونه   

1/07  1/76  0/60  Uca sindensis 
7/79  1/16  6/11  Uca annulipes 

    

ای را برای های حفار سواحل ماسهاغلب جمعیت خرچنگ       

سازی و غیره ترجیح های زیستی خود نظیر تغذیه، النهفعالیت

پایین رفتن آب در  دهند. این بدان علت است که در طیمی

دلیل زهکش بودن ماسه، سریع خشک شده و هنگام جزر به

 های سفت و خشنی دارند های حفار پوستهچون خرچنگ

 خوبی این شرایط را تحمل نمایند.د بهنتوانمی

 Uca annulipesو Uca sindensis گونه و ماده دو انواع نر       
گونه  دهند. در هر دومیمتفاوتی را از خود بروز  زیستی رفتارهای

های حفار ماده با ها هستند. خرچنگتر از مادهنرها کمی بزرگ

تری ای نسبتاً بزرگترشان، چنگال تغذیهتوجه به اندازه کوچک

شان در مقایسه با چنگال تغذیه های نر،ولی خرچنگ دارند.

باشد. در خرچنگ نر چنگال ها میتر از مادهکاراپاس، کوچک

عنوان سالح جهت تهدید تر شده که از آن بهبزرگدیگر 

. رفتار تهاجمی شودنیز عالئم جفتگیری استفاده می دشمنان و

شود. از طرفی این رفتار در تر در جنس نر مشاهده میبیش

 Uca annulipesتر از گونهبیش Uca sindensisگونه  نر جنس

 باشد.می

ای نرم اندازی، پوستههای حفار در موقع پوستخرچنگ       

 گزینیخلوت رفتار همین دلیلهستند. به پذیرآسیببسیار  داشته و

کنند تا از هر گونه آسیب احتمالی مصون بمانند. را پیشه می
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 Ucaتر از گونه بیش Uca annulipesاین گونه رفتار در گونه 

annulipes .ای این دو گونه نیز عادات تغذیه مشاهده گردید

 الب توجه است.بسیار ج

 کنند و تر رسوبات را گلوله میهای نر بیشخرچنگ       

تری را در تغذیه زمان طوالنی ممنظور جبران کمبود یک پنجبه

وردن خ نمایند، ولی سرعت غذاها صرف تغذیه میمقایسه با ماده

ترین یشبباشد. تر از نرها میها تقریباً پنجاه درصد بیشماده

و مد  ترین سطح جزراوایل دوره شش ساعته پایینتغذیه در 

سازی مواد غذایی یکی دیگر از دهد. ذخیرهروزانه سواحل رخ می

ها پس از تغذیه در درون حفره آن باشد.ها میعادات رفتاری آن

صورت گلوله کوچکی از ماسه به بیرون پرتاب رسوب تمیز را به

 Uca sindensisر گونهای دهای تغذیهکنند. تعداد این گلولهمی
های ها گلولهماده باشد.می Uca annulipesتر از گونه بیش

 (. 6)شکل  کنندتری تولید میای کوچکتغذیه

تری تولید ای بزرگهای تغذیهتر گلولههای بزرگخرچنگ       

تر از ماده گلوله ای بیشطور قابل مالحظههکنند و جنس نر بمی

ین علت است که دکند. این بروز تولید میای، در طول تغذیه

ها ها هستند، بنابراین گلوله تغذیه آنتر از مادهها بزرگآن

تری را با چنگال واحد ها رسوبات بیشزیرا آن .تر استبزرگ

خود نسبت به خرچنگ ماده با دو چنگال کوچک، به دهان فرو 

 (.9و  1 های)شکل برندمی

 ها فاکتورهای مهم در میزان تغذیه آندما نیز یکی از        

باشد. هر دو جنس نر و ماده در دماهای باالتر با سرعت می

ها در فصل ترین فراوانی گونهکنند و بیشتری تغذیه میبیش

های جزر و مدی توسط حفر سوراخ در پهنه تابستان است.

های به معنی سوراخ کردن زمین، حمل توپ حفارهای خرچنگ

( و یا ساخت یک لوله در کنار 9شده از سوراخ )شکل  گلی کنده

های توپ Uca annulipesگونه . (72)شکل  دباشسوراخ می

 ها . آن(77چیند )شکل اش میگلی را در فاصله کمی از النه

و  سازندهای مرطوب میهایی را از ماسه و گلها و پوششستون

قرار دادن ماده و ها را برای تحت تاثیر برخی ساختن این سازه

 ( . 70دهند )شکل نیز برای دفاع از منطقه خود انجام می

ای های تغذیههم ریختگی گلولههدر بعضی از موارد ب       

مخلوط شده با النه همسایه ایجاد شده که این نوع ساخت در 

 (.71خوبی مشاهده گردید )شکل ای بندر ریگ بهسواحل ماسه

بسیار  Uca sindensisای بندر گناوه گونه در سواحل ماسه

 (.71کند )شکل ای زندگی میصورت گلههفعال بوده و ب

  

  
چسبیده به دهانه  های کوچک متعلق به خرچنگ ماده کامالًگلوله :6 شکل

 صورت گلوله کوچکی از ماسه(النه )پرت کردن رسوب تمیز به

تر تر )باال( به نرها و کوچکهای بزرگگلوله تغذیه در اطراف النه، گلوله :7 شکل

 (Uca sindensisگونه ) ها تعلق دارند)پایین( به ماده

  
ها در اندازه ماسه بوده های بزرگ تغذیه در اطراف النه )گلولهگلوله :8ل شک

تری در بزرگهای گلوله و توسط خرچنگ نر برجای گذاشته شده( جنس نر

 (Uca sindensisگونه ) کنندمقایسه با جنس ماده ایجاد می

ای حمل شده توسط خرچنگ که در فاصله دوری از های تغذیهگلوله :9ل شک

تر به ماده تر متعلق به خرچنگ نر و کوچکهای بزرگاند، گلولهالنه قرار گرفته

 تعلق دارند
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لوله یا ستون توسط خرچنگ صورت هباروی ایجاد شده ب :11 شکل

 Uca sindensisگونه  در نزدیک دهانه حفار کامالً

گونه های گلی در فاصله کمی از النه توسط خرچنگ گلوله :11 شکل

Uca annulipes چیده شده است 

  

باروی ایجاد شده شبیه به حصار توسط خرچنگ حفار این ویژگی  :12شکل

 تواند برای تحت تاثیر قرار دادن ماده و دفاع از منطقه صورت گیردمی

های های تغذیه )مخلوط شده با النههم ریختگی گلولهبه :13 شکل

 Uca annulipesدر گونه  مجاور(

 
 کنندجمعی زندگی می صورت دسته که به( Uca sindensisگونه های حفار در هنگام جزر )خرچنگهای ایجاد شده توسط اجتماع نقب :14 شکل

 

در بین  ریگدرشت بندر ای و دانهدر بسترهای ماسه       

گونه عادت رفتاری شامل تمیز هیچ Uca sindensisهای گونه

طور به Uca annulipesکردن مشاهده نگردید ولی در گونه 

محدود مشاهده شد. سکنی گزیدن و انتخاب محل مناسب برای 

های سکونت یکی دیگر از الگوهای رفتاری مهم در بین خرچنگ

های مشاهده شده گاه گونهباشد. الیه زیستی و سکونتحفار می

هایی اند. جلبکمطالعه دارای ذراتی مناسب بودهدر منطقه مورد 

کردند، حاوی قطعات ها تغذیه میها از آنکه این خرچنگ

 .ندمرجانی و صدفی بود

 بحث
گونه شناخته شده  722های حفار با نزدیک به خرچنگ       

 کنند.می خود انتخاب زیسترا برای های جزر و مدی پهنه غالباً

ها با شرایط مطالعه، نشانه سازگاری آنفراوانی دو گونه مورد 

حاکم بر این نواحی است. عوامل اقلیمی، تغییرات فصلی و 

ای سواحل ماسهد. نباشها موثر مینآعوامل فیزیکی بر پراکنش 

متر( تشکیل یافته که میلی 0از ذرات در اندازه ماسه )حداکثر 

فراوانی را ترین در این نوع سواحل بیش Uca sindensisگونه 

     دهد.های زیستی را از خود بروز میلیتاترین فعدارد و نیز بیش
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سواحل گلی، سواحلی هستند که از ذرات در اندازه سیلت 

 2220/2تر از متر(  و رس  )کوچکمیلی 26/2تا  220/2)

در این سواحل  (.Hosseini، 7991اند )متر( تشکیل یافتهمیلی

ای بسترهای صخره تر است.بیش Uca annulipesفراوانی گونه 

تر پذیرای های اکولوژیکی خود بیشیا سنگی با توجه به ویژگی

درصد  (.Shajyy ،0229و  Sharafi) های چسبنده هستندگونه

ای خیلی در بسترهای ماسه Uca sindensisپراکندگی گونه 

تر از ریز بیشدرشت و نیز رس خیلی دانهریز و سیلت دانهدانه

 Uca annulipesچنین گونهباشد. هممی Uca annulipes گونه

ریز و نیز در بسترهای رسی دانه درشت و سیلت خیلی دانه

 Uca annulipesگونه از تریبیش پراکندگی درصد درشتدانه ماسه

 دارند.

که خرچنگ زیر سطح زمین بوده و قابل اصوالً زمانی       

ها شمارش سوراخ که زیر سوراخ است. ندگویمشاهده نباشد می

تری با ها در سطح، قرابت بیشنسبت به شمارش خرچنگ

و  Skov) وسیله گودبرداری داردههای حقیقی بشمارش

Hartnoll ،0227).  از مقایسه عادات رفتاری این دو گونه

های نر هر توان به نتایج زیر اشاره نمود. جنسخرچنگ حفار می

تری از خود ها رفتار تهاجمی بیشه با مادهدو گونه در مقایس

نسبت به  Uca sindensisخرچنگ نر گونه  دهند.بروز می

تری از رفتار تهاجمی بیش Uca annulipesخرچنگ نر گونه 

ها و رقابت آن ترامر ناشی از اجتماع بیش دهد، اینخود نشان می

 باشد.یابی میو نیز جفت دست آوردن غذاهبرای ب

 تر از نرها ها بیشدر هر دو گونه سرعت تغذیه ماده       

تری را صرف تغذیه تر بوده و زمان طوالنیباشد. نرها بزرگمی

کنند. می تولید را تریکوچک ایتغذیه هایگلوله هاماده کنند.می

تری را تولید ای بزرگهای تغذیهتر گلولههای بزرگخرچنگ

 Uca sindensisای در گونهتغذیه هایکنند. تعداد این گلولهمی

درجه حرارت نیز  تر است.بیش Uca annulipesنسبت به گونه 

ترین میزان باشد. بیشها میاز عوامل مهم در میزان تغذیه آن

های تیر و اوایل ها در تابستان و در طی ماهتجمع و فراوانی گونه

گلی را در  هایگلوله Uca annulipesباشد. گونه مرداد ماه می

تواند های گلی میچیند. این توپفاصله کمی از النه خود می

فقط یک محصول فرعی از حفر سوراخ توسط خرچنگ باشد یا 

همکاران،  و Oliviera) یا عالمت تلقی گردد یک نشانه و عنوانبه

های حفار نر (.خرچنگ7999و همکاران،  Burford ؛0227

سازند که های مرطوب میگلهایی از ماسه و ها و لولهستون

ها و هم برای دفاع از تواند برای تحت تاثیر قرار دادن مادهمی

(. نتایج این تحقیق Zucker، 7997قلمروشان محسوب شود )

درشت سواحل بندر ای و دانهنشان داد که در بسترهای ماسه

هیچگونه عادت رفتاری  Uca sindensisهای ریگ در بین گونه

دن مشاهده نگردید، شاید این امر ناشی از تمیز شامل تمیز کر

 Uca annulipesدانه های ماسه است. ولی در گونه ذاتی  بودن

به صورت خیلی محدود عادت تمیز کردن مشاهده 

گردید.خرچنگ نر هر دو گونه به طور کامالً مشخصی قابلیت 

 Uca sindensisغلبه بر مضرات یک پنجه تغذیه را دارند. گونه 

کنند. فراوانی ای زندگی میصورت گلهای بهرهای ماسهدر بست

ها در هنگام جزر که منابع های ایجاد شده توسط آنسوراخ

تر است، حاکی از غذایی فراوان بوده و شرایط محیط نیز مناسب

 باشد.ها میاجتماعی بودن آن
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