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  Palaemon elegansمقایسه خصوصیات مرفومتریک و تولیدمثلی دو گونه میگو 

  خزر یایدر یجنوب حوضه سواحلدر   Palaemon adspersusو
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 9191ی: پستصندوق، دانشگاه آزاداسالمی واحد الهیجان، ، دانشکده علومشناسیزیستگروه : *اعظم مشفق 

 
 9313 اسفندتاریخ پذیرش:            9313 آذرتاریخ دریافت: 

 

 چکیده

 باشد. برای شناخت ومی  Palaemon adspersusو  Palaemon elegans در دریای خزر دارای دو گونهخانواده پاالمون 

 نور ستاناز ساحل شهر بردار دریچ نمونه توسط 2931قطعه میگو از فروردین تا شهریور  444 ها،این گونه مقایسه خصوصیات زیستی

 صفات . نتایج نشان دادند کهگردیدگیری وری کاری اندازهآ. طول کل، طول کاراپاس، طول پروپود، وزن کل بدن و همصید گردید

و  P. elegansگونه نسبت به  P. adspersus گونه .(>50/5P) باشندمیدار اختالف معنی ها دارایها و جنسبین گونه کیمرفومتر

 وری نسبی باالتری نسبت به گونهآهم P. elegansچنین گونه هم باشند.برخوردار میتری رشد بیش نسبت به نرها از هاماده

P. adspersus نسبت جنسی درباشددارا می . P. adspersus  وP. elegans (ماده%46نر،%14)و ( ماده%44نر،%13) ترتیببه 

داری ریزی هر دو گونه از اختالف معنیدر زمان تخم بود. P. adspersus ،96/00٪ P. elegans ٪64/44ای چنین نسبت گونههم

(. میانگین وزن تخمدان، تعداد و قطرتخم در مرحله >50/5P) بودند و قطرتخم نسبت به یکدیگر برخوردار اددر وزن تخمدان، تعد

گرم،  (211/5متر و )میلی (52/1( عدد، )024(گرم، )254/5ترتیب )به P. adspersusو  P. elegansدر  (ΠEarlyتکوینی )

 (649(گرم، )294/5) ترتیببه P .adspersus و P. elegansدر  ( ΠLateمتر و در مرحله تکوینی )میلی (01/1عدد، ) (043)

 با توجه به صفات مرفومتریک و P. adspersus ، بنابراینمتر بود( میلی33/1عدد، ) (043گرم، ) (204/5متر و )میلی (94/1عدد، )

 .دنکنتولید می P. elegansرا نسبت به  تریتخم بیشتعداد  ،تروزن تخمدان بیش
 

  وری کاریآهم مرفومتریک، ، Palaemon elegans،Palaemon adspersus دریای خزر، کلمات کلیدی:

 moshfeghazam@gmail.com :پست الکترونیکی نویسنده مسئول* 
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 مقدمه
باشند که یک ترین شاخه جانوری میبندپایان بزرگ       

اند. از نظر تعداد و تنوع ها شناسایی شدهمیلیون گونه از آن

ای رتبه اول را در جانوران دارا هستند. سازگاری بندپایان گونه

های جهان را و زیستگاه هااست که تمام اکوسیستم به حدی

مناطق پراکنش میگوهای  .(Usinger ،4791) انداشغال نموده

P. elegans و اروپایی( )میگوی P. adspersus افریقایی(  -)اروپایی

تمام سواحل  اطلس شمالی، دریای بالتیک، شامل دریای شمال،

غرب آفریقا سیاه، جنوب مدیترانه و دریای اروپا از نروژ تا آزوف،

تر از بیش Palaemon . میگو جنس(Schulte ،4791) باشدمی

 دریایی، عمقکم هایجنس به آباین های گونه ،دنگونه دار 06

های شیرین تعلق دارند شور و تعداد کمی به آبلب هایآب

تنها نماینده میگوها دریایی از خانواده  (.4797 ،)بریشتین

 Palaemon elegansگونه با نام علمی   2پاالمون در دریای خزر 

Ratke 1837 وPalaemon adspersus Ratke 1837 باشدمی 

 این کارپوچ و شوریگین اعتقاد . به(4711ا، عزیزوف و پیاتاکور)

 همراهبه کارشناسان توسط 4747 تا 4767های سال طی میگوها

اند. شده آورده خزر دریای به سیاه دریای از ماهیان کفال معرفی

دریای سیاه صید شده بودند و  این میگوها در کنار نوراسیک در

شوریگین ) در دریای خزر در منطقه ماخاچ قلعه رهاسازی شدند

این میگوها در تغذیه ماهیان اقتصادی مهم  (.4711، و کارپویچ

ماهی شیپ، ماهی سوف، پوزانک  ن برون،ماهی، ازواز جمله فیل

چشم درشت و پوزانک دریای خزر نقش داشته و فک دریای 

 .P (. میگوی4771، آف)قاسمنماید خزر نیز از آن تغذیه می

adspersus و P. elegans میگوهای خوراکی است، گونه ءجزP. 

adspersus و دارد اکولوژیکی و تجاری اهمیت P. elegans  

، Holthuis) است شده اکولوژیکی توصیه مهم گونه یک عنوانبه

تری دارای دامنه زیستگاهی وسیع P. elegans گونه (.4716

توزیع مکانی و  مطالعات همه است. P. adspersusنسبت به گونه 

های در آب P. elegans و P. adspersusهای زمانی روی گونه

و  Bilgin) شودهدایت میمتر  46 تر ازکم عمق باساحلی 

 ر( د2660) Lapinskaو  szaniawska .(2661همکاران، 

عمق با های کمزیستی این دو گونه را در آبهای همهمطالع

 دانند. این دو گونه در مناطق غیر جزربسترهای شنی برهنه می

 بوم غیرهم مدی و جزر مناطق در و هستند بومهم مدی و

 هالین و یوریاین میگوها یوری (.Berglund ،4712) باشندمی

ها و ماهیان ریز نیز کرم پوستان،چیزخوار و از سختهمه ترم،

کند و تنها دو سال زندگی می P. elegansکنند. گونه تغذیه می

کند و در سن یک سال زندگی می P. adspersus 7-1 گونه

، رسند )عزیزف و پیاتاکوواسالگی به بلوغ جنسی خود می

 عنوانبه مریستیک و مورفومتریک خصوصیات بررسی (.4711

 در و شده تلقی نمو و رشد شناسیزیست مطالعات اساس و پایه

 شناسیریخت هایویژگی تنوع تعیین پوستان،سخت بندیرده

 براساس هاجمعیت تفکیک مختلف، هایجمعیت افراد در

 کاربرد ایگونه بین تنوع تعیین و افراد شناسیریخت خصوصیات

های رشد و تولیدمثل از جنبه (.2646و همکاران،  Simon) دارد

شوند که ها محسوب میمهم اکولوژیکی و تاریخچه زندگی گونه

کاراپاس،  ،طول ،گیری صفات کل بدنپوستان با اندازهدر سخت

وری آطول تلسون، وزن تر یا وزن خشک و تولیدمثل با واژه هم

منظور  (.4711، پیتاکوررا و عزیزوف) شوندمی بیان صورت کمیبه

 باشدها میها یا زاد و ولد مادهآوری، تعداد تخماز هم

(Abercrombie ،4772و همکاران.) Berglund (4716 نقش )

زیستی این هم Berglund (4712) چنینمه ،گونه دو این اکولوژی

دو گونه در مناطق جزرو مد و غیر جزر و مدی مورد بررسی قرار 

( عوامل تاثیرگذار زیستی و 4714) Bengeston و Belgrud داد.

. هدف نمودند غیرزیستی بر روی پراکنش این دو گونه را بررسی

 مرفومتریک میگوهای از این مطالعه مقایسه برخی خصوصیات

P. adspersus و P. elegans ریزی برای شناخت تخم در زمان

 باشد.بهتر خصوصیات زیستی می

  

 هاشمواد و رو
از P .adspersus  و P .elegansقطعه میگوی  111از        

نور  ستاناز نوار ساحلی شهر 4772فروردین ماه تا شهریور 

گیری فاکتورهای همراه اندازهبردار دریچ بهگیری با نمونهنمونه

 P. adspersusو  P. elegans میگو گونه دو .گرفت صورت محیطی

 از را میگوها جنسیت سپس از روی تعداد خارهای روستروم

 .(4شکل )( 4797)بریشتین،  جدا شد شکمی پای دومین روی

 
ای و جنسی میگوهای پاالمون از روی تفاوت گونه :1 شکل

 (1731 )بریشتین، صفات مرفومرستیک
دیجیتال با دقت  یوگیری با ترازآب از پس نظر مورد میگوی       

)از ابتدای  گیری طول کلجهت اندازه سپس وزن گردید. 664/6

 )از ابتدای پایه چشمی تا طول کاراپاس پایه چشمی تا تلسون(،
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)از ابتدای  بند پروپود تا انتهای  طول پروپود انتهای کاراپاس(،

در آزمایشگاه  استفاده 62/6کولیس دقت  از چنگال دوم حرکتی(

الهیجان صورت واحد دانشگاه آزاد اسالمی  شناسی دریا،زیست

 .(2شکل ) (Rodriguez ،4777) شد گرفت

 
در میگو  طول پروپود طول کاراپاس، طول کل، :2شکل 

(Rodriguez ، 1117) 
 

صورت قطعه میگو به 426وری کاری آبرای محاسبه هم       

دار ها از بین پاهای میگوهای تخمتصادفی انتخاب شد. کل تخم

، وزن گردید 664/6دقت  با دیجیتال یوتراز با سپس ،شد برداشته

از محلول گلیسون استفاده  یکدیگر از هاتخم چسبندگی رفع جهت

 )حاجی مرادلو، ها در زیر لوپ صورت گرفتشمارش تخم شد.

 41ها از تخمدان هر قطعه میگو (. برای تعیین قطر تخم4711

گردید سپس با استفاده از عدسی  صورت تصادفی جدابه تخم را

قطر  در داخل میکروسکوپ نوری X46چشمی مدرج با قدرت 

 ها را اندازه گرفته شد. برای محاسبه شاخص رشد تخمدانیتخم

 آوری نسبی از فرمول زیر استفاده شدآوری مطلق( و هم)هم

(Ferre  ،2642و همکاران :) 

466 ×
هم آوری مطلق

وزن تر بدن
      هم آوری نسبی:

 

466 ×
تعداد تخم × وزن گناد

وزن تر بدن
  هم آوری مطلق:

 
 آزمون با بودن ها، نرمالطبیعی بودن دادهبررسی پس از        

(Kolmogorov-Smirnov)،  ،با ها مقایسه میانگینآمار توصیفی

 %71با ضریب اطمینان  (One-way ANOVA) طرفهیک واریانس

نسخه  IBM SPSS Statisticsهای آماری افزار تحلیل دادهنرم در

 برآورد گردید. 24

 

 نتایج
ها و جنسیت مااده از   P. adspersusنتایج نشان دادند که        

 .ها و نرها باود  P. elegans تر ازنظر صفات مورفومتریک  بزرگ

با  P. elegansبین  one-way ANOVAبراساس آزمون میانگین 

P. adspersus      داری در و جنسیت  مااده باا نار اخاتالف معنای

( . ایاان اخااتالف >61/6P) صاافات مورفومتریااک مشاااهده شااد

داری باین مااده باال  و مااده ناباال   نیاز وجاود داشات         معنی

(6061P< این میزان اختالف در میانگین  ماده بال  و نابال  در .)

P. elegans و P. adspersus متار  میلای  74/1 و 17/0ترتیاب  به

  .(1و  7های )شکل بوده است

 

 

 
طول کاراپاس و  طول کل، و انحراف معیار میانگین: 4شکل 

  P. elegans و P. adspersus  میگوهای طول پروپود
 (>61/6P دارحروف مشترک نشان دهنده اختالف معنی)

طول کاراپاس و طول  طول کل، معیار انحراف و میانگین :7 شکل 

 تفکیک جنسیتبه  P. elegans و P. adspersus میگوهایپروپود 
 .(>61/6P دار)حروف مشترک نشان دهنده اختالف معنی

   
       P. adspersus  تر ازبزرگتعداد تخم و وزن تخمدان ، تخم نظر قطراز ها P. elegans داری  در قطر تخماختالف معنی و ندها بود ،

 P. adspersusنسبت به  P. elegans گونه .(4 جدول) (>61/6P) وجود داشت P. elegansبا  P. adspersusدر  تعداد تخم و وزن تخمدان
ها نسبت به نرها از فراوانی و جنسیت ماده P. adspersusنسبت به  P .elegans گونه .(2 جدول) وری نسبی باالتری برخوردار بودآاز هم

 (.0و  1های )شکل تری برخوردار بودندبیش
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 بررسی شده در سواحل شهر نور P. elegans و P. adspersus وزن تخمدان و تعداد تخم میگوهای ،قطرتخم ،وزن کل مولفه آماری :1جدول
 مرحله مولفه آماری تعداد گرم()میلی وزن کل متر()میلی قطر تخم تعداد تخم )گرم( وزن تخمدان

62/6±461/6 a a 12/401±141 a77/6±64/2 a 401/6±472/4 
22 

 انحراف معیار ±میانگین
Early װ 

P.elegans 
 حداکثر 717/4 11/2 741 410/6
 حداقل 110/6 11/4 277 619/6

619/6±422/6  b b 79/241±117 b 27/6±12/2 b 470/6±477/4 
21 

 انحراف معیار ±میانگین
Early װ 

P. adspersus 
 حداکثر 710/4 16/7 4677 290/6
 حداقل 604/6 2 717 611/6

610/6±411/6  c c11/266±011 c29/6±77/2 c 291/6±077/4 
27 

 انحراف معیار ±میانگین
Late װ 

P. adspersus 
 حداکثر 107/2 16/7 4410 202/6
 حداقل 210/4 17/2 172 617/6

d620/6±479/6 d 47/404±017 d71/6±71/2 d 271/6±772/4 

11 

 انحراف معیار ±میانگین
Late װ 

P.elegans 
 حداکثر 742/4 91/2 4441 267/6

 حداقل 721/6 24/4 776 617/6

A616/6±414/6 A 09/267±027 A79/6±99/2 A 121/6±761/4 
11 

 انحراف معیار ±میانگین
P. adspersus 290/6 4410 16/7 107/2 حداکثر 

 حداقل 471/6 2 717 611/6

B676/6±420/6 B91/497±066 A16/6±2/2 B 771/6±417/4 
00 

 انحراف معیار ±میانگین
 حداکثر
 حداقل

P.elegans 
 267/6 4441 91/2 742/6 

617/6 277 24/4 216/6 

614/6±477/6 671/476±046 10/6±17/2 711/6±211/4 

426 
 انحراف معیار ±میانگین

 حداکثر 107/2 16/7 4410 290/6 میگوها کل

 حداقل 471/6 24/4 277 617/6

 (>61/6Pدار در  کل دو گونه )حروف بزرگ: نشان دهنده وجود اختالف معنی             ( >61/6Pدار در مراحل تکوینی)اختالف معنی نشان دهنده وجود حروف کوچک:
 

 بررسی شده در سواحل شهر نور P.elegans  و  P. adspersusوری مطلق و نسبی در میگوهای آ: مقایسه هم7جدول

مطلق آوریهم )گرم( وزن کل بدن تعداد گونه آوری نسبیهم   
P. adspersus 11 761/4  70/09  01/14  
P. elegans 00 417/4  22/01  21/10  

 

 

 

 
 ریزیدر زمان تخم P. elegansبا  P. adspersusای : نسبت گونه6شکل   ریزیدر زمان تخم P.eleganssو  P. adspersus: نسبت جنسیتی 5شکل 

   

 بحث
 پایه عنوانبه مریستیک و مورفومتریک خصوصیات بررسی       

 بندیرده در و شده تلقی نمو و رشد شناسیزیست مطالعات اساس و

 افراد در شناسیریخت هایویژگی تنوع تعیین پوستان،سخت

 خصوصیات براساس هاجمعیت تفکیک مختلف، هایجمعیت

 دارد کاربرد ایگونه بین تنوع تعیین و افراد شناسیریخت

(Simon  ،2646و همکاران). صورت گرفته  سنجیدر زیستP. 

adspersus تری در صفات مرفومتریک نسبت از میانگین بیش

گاهی زیست پراکنش به مربوط امر این بود. برخوردار P. elegans به

ای ولی صخره -ایدر بسترهای ماسه P. elegansاست. گونه 

کنند. زیست می شنی  -ایهای ماسهدر بستر P. adspersusگونه 

تر ضعیف پوشش دلیلبه P. adspersusباعث شده که  موضوع این

از گیاهان آبزی برای حفظ خود در برابر  ،مناطق زیست خود

 .Pتری نسبت به اندازه بزرگ تکاملی از امواج در طی دوره

elegans هایکه با یافته ،برخوردار باشدBergund  وBengeston 

ها در هر دو گونه مطابقت دارد. میانگین طولی ماده (4714)

وزنی در  -تر بود، این تفاوت طولیپاالمون نسبت به نرها بیش

ها در فصل تولیدمثل است. در جنس ماده مربوط به حمل تخم
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تری را حمل کنند، های بیشتخم که بتوانندها برای اینماده واقع

تر نسبت به نرها هستند و این مسئله نیاز به داشتن طول بیش

 (.Berglund ،4716) ها نمایان استدر میانگین طول آن

با  P. adspersusتر بودن جنس ماده نسبت به نر در بزرگ       

 عبدالملکی چنینهم سوئد در Berglund  (4716)هاییافته

های با یافته P. elegans( در تاالب انزلی و در مورد 4790)

Bergund و  Bengeston(4714در ژاپن هم ) چنین مرادلو و

خوانی دارد. در زمان ( در تاالب گمیشان هم4711همکاران )

گونه  تری نسبت به نرها داشتند.ها فراوانی بیشریزی مادهتخم

P. elegans ه گونهنسبت ب P. adspersus تری از فراوانی بیش

با توجه به وزن تخمدان  P. adspersusهای برخوردار بود. ماده

تری بیش الرو P. elegans اما کنندمی تولید تریبیش تخم ،تربیش

از ، (Berglund ،4716) کندتولید می  P. adspersusنسبت به

 P. adspersusنسبت به  P. elegansهای بال  سویی دیگر ماده

  P. elegansتر گونه این موضوع فراوانی بیش باشد،میتر بیش

 کند.می هرا توجی  P. adspersusنسبت به گونه

که  نبود 4:4 نسبت جنسی نر به ماده P. elegansدر گونه        

مطابقت داشته در سواحل انزلی ( 4790) های عبدالملکیبا یافته

( در 4716)  Berglundچونسایر محققین همهای اما با یافته

 .Pنسبت جنسی در گونه خوانی ندارد.هم سواحل ژاپن و سوئد

adspersus ًهای بوده که با یافته 4:4 تقریبا(Berglund ،4716) 

نتایج بررسی نسبت  خوانی دارد.( هم4711و مرادلو و همکاران )

تری فراوانی بیشاز ها  P. elegansاین دو گونه نشان داد که 

تر بیش P. elegans .بودندبرخوردار  ها P. adspersusنسبت به 

در معرض صید شکارچیان قرار داشته به همین خاطر کوچک 

های مقابله ها نسبت به گونه فوق یکی از روششدن اندازه آن

باشد که در مخفی شدن و ازدیاد نسل ها با شکارچیان میآن

 رسیدگی .(Berglund، 4716) باشد وثرم بسیار تواندمی هاآن

ریزی از زمان تخم ،فروردین ماه در در این تحقیق جنسی

ریزی در مرداد ماه بود که با اردیبهشت تا شهریور ماه و اوج تخم

( و 4711( و مرادلو و همکاران )4790مطالعات عبدالملکی )

 Jensen( مطابقت دارد. به گزارش 4711عزیزوف و پیاتاکورا )

ها آنریزی تخمزمان  تربزرگه ثبا ج( میگوهای ماده 4711)

( نیز 4719) Mortensen و این مطلب توسط شودزودتر آغاز می

 Rosenqvist  (4710)و Berglundگزارش شده است. به گزارش 

که ریزی را انجام داده و یا ایناست تخم ممکن سالهیک میگوهای

دست آوردن شرایط هسالگی و بتا رسیدن به سن دو  را ریزیتخم

 P. adspersusمطلق آوریهم .ندازندابی تعویق به ریزیتخم مطلوب

تری تعداد تخم بیش ،تربا توجه به وزن تخمدان بیش

از هماوری  P. elegansاما  همراه داشت P. elegansرا نسبت به 

این امر مربوط به توان تولیدمثلی  برخوردار بود، نسبی باالتری

آوری چنین هم(. هم4716، )کودینا باشددر این گونه می باال

تری که نسبت با توجه به جثه کوچک P. elegansتر گونه بیش

( بیان شده 4714دارد توسط برگلوئد ) P. adspersusبه گونه 

 همکاران و . Bilginدارد است که با نتایج این تحقیق تطابق

، Caragon caragonگونه  هایتعداد تخم گزارشی در (2661)

P. elegans و P. adspersus 2279±471) ترتیب بابه(، 

، 4712در ) Masikoنمودند.  بیان (4707±411و ) )11±4691(

 تاثیرگذاری را هاتخم تربیش زدگیچشم ( دلیل4776 ،4717

آوری نسبی در گونه هم اقلیمی و اکولوژیکی اعالم نموده است.

P. elegans  نسبت بهP. adspersus دارتر بود.تر و معنیبیش 

تری در قطر تخم بیش از P. adspersusچنین مشخص شد هم

 اندازه هستند که برخوردار P. elegansمراحل تکوینی نسبت به 

 هرا نیز توجی P. elegansبه گونه  P. adspersusتر گونه درشت

بر  (2661) همکاران و Bilginاین موضوع با مطالعات ،کندمی

 Caragonهای گونه (ΠLate) و( ΠEarly) روی مراحل تکوینی

caragon،P. elegans  وP. adspersus  .گزارش شده تطابق دارد

ها توان گفت که حداکثر تعداد تخم در این گونهدر مجموع می

، Hartnoll) ول با طول میگوهای ماده ارتباط داردمرحله ادر 

 جغرافیائی، اگرچه سایر عوامل مانند توزیع عرض (4711

و فصل  (Fransozo ،4779و  Mantelatto) سازگاری با زیستگاه

(Boddeke ،4712) شناسی نظیر اندازه و متغیرهای زیست

ها، قابلیت مرگ و میر تخم ،(پاهای شنا )در ارتباط با اندازه بدن

، Annala) باشندمی دسترسی به غذا نیز در این ارتباط دخیل

4774.) 
 

 :یقدردان و تشکر
دریا  شناسیزیستبا تشکر فراوان از اساتید محترم گروه        

دانشگاه آزاد اسالمی واحد الهیجان دکتر محمدرضا رحیمی 

مرتضی  انفرد و دوستان گرامی مهندسدکتر اکرم تهرانی بشر،

پشبرد ای در فرشچی، حر ترابی جفرودی که همکاری صمیمانه

 اهداف این پژوهش داشتند.
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