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 در  (Penaeus merguiensis) های زیستی میگو موزیویژگیبرخی 

 شده حرا در تنگه خورانمناطق حفاظت

 
 
 
 
 
 

 ایرانبندرعباس دانشکده علوم و فنون دریایی، دانشگاه هرمزگان،شیالت، گروه  :علیزادهپریما حاجی ، 

 ایرانهای حرا، دانشگاه هرمزگان، بندرعباسای جنگلپژوهشکده منطقه *:محسن صفائی ، 

 ایراندانشکده علوم و فنون دریایی، دانشگاه هرمزگان، بندرعباسشیالت، گروه  :مرتضی صالحی ، 

 :ایرانمحیط زیست استان هرمزگان، بندرعباس حفاظت اداره کل سیدحسن هاشمی ، 

 

 1398 خردادتاریخ پذیرش:            1397 اسفند تاریخ دریافت:

 چکیده

در مناطق حفاظت شده حرا در تنگه خورخوران  Penaeus merguiensis های زیستی میگو موزیاین مطالعه با هدف بررسی برخی جنبه 

انجام شد که در مجموع  1396تا شهریور  1395شهریور  وسیله چهار روش صید )ترال، مشتا، خوربند و پاکشی( ازبرداری بهانجام شد. نمونه

نر صید شد. بر اساس نتایج این پژوهش، میانگین، بیشینه و کمینه طول کاراپاس در جنس نر  297ماده و  448میگو موزی شامل  745تعداد 

دست آمد. نتایج بررسی فراوانی نسبت جنسی در به مترمیلی 8و  40، 37/21ترتیب چنین در جنس ماده بهمتر و هممیلی 5و  43، 66/20ترتیب به

های نر و ماده میگو موزی در طی دوره مورد بررسی نشان داد. براساس پارامترهای داری در نسبت فراوانی جنسهای مختلف وجود تفاوت معنیماه

748/2  وزن در جنس نر مطابق رابطه -رگرسیونی برازش شده، رابطه طول
L 0009/0= W 807/2  و در جنس ماده مطابق رابطه

L 0008/0= W 

برای هر دو جنس محاسبه شد. تخمین پارامترهای رشد با استفاده از آنالیز رگرسیون حداقل مربعات مشخص کرد  2R<97/0با ضریب تشخیص 

[های صورت معادلهشده حرا )تنگه خورخوران( به که رشد میگوی موزی در منطقه حفاظت
(798/0 - t )7/1- e - 1[ 42= CL و 

]
(91/0 - t )43/1- e - 1[ 33= CL های ماده و نر است.ترتیب برای جنسبه 

  میگو موزی، مناطق حفاظت شده حرا، تنگه خوران، رابطه طول و وزن، پارامترهای رشد کلمات کلیدی:

 msn_safaie@yahoo.com: * پست الکترونیکی نویسنده مسئول
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 مقدمه

های سازگانبوم نیفردتراز منحصر به یکیی مانگرو هاجنگل       

 سازگان بینابینی بین عنوان بومها بهاین جنگل .هستند یعیطب

کنند که با تغییرات زیادی خشکی عمل می های دریایی وسازگانبوم

شرایط فیزیکی و شیمیایی، مورفولوژیکی و هیدرولوژیکی شناخته 

 یاقتصاد ارزش (.2002 ،همکاران و Ysebaert ؛Carter، 1988) شوندمی

 زیادکه تولیدات طوریباشد، بهمی باال شناختی این مناطق بسیاربوم و

آبزیان در این مناطق، منجر به تداوم ماهیگیری در سواحل مجاور 

عناصر  تزریق در مانگرو درختان (.2005 ،و همکاران Manson) شودمی

 هستند اهمیت حائز زیستگاه، حاصلخیزی و زنجیره غذایی به مغذی

 مناسب پناهگاه ایجاد نظر از زیستگاه این (. 1378همکاران،  و )عرفانی

اقتصادی  آبزیان از بسیاری منطقه نوزادگاهی عنوانبه و ریزیتخم برای

 .(FAO ،2007) دارای اهمیت است های میگو،ازجمله بسیاری از گونه

خود اختصاص میگو سهم مهمی از صید آبزیان در خلیج فارس را به

های مختلفی از میگوها در خلیج فارس و دریای عمان داده است. گونه

ای در توزیع گسترده Penaeidaeهرمزگان( وجود دارد. خانواده  )استان

های گرمسیری در جهان دارند. یکی از گونهمناطق گرمسیری و نیمه

باالیی از ذخایر میگوی خلیج  تجاری که پراکنش باال و سهم نسبتاً مهم

گونه در  است. این (P. merguiensis) میگوی موزی گونه فارس را دارد،

و سریالنکا  هند سواحل تا فارس خلیج هرمز در تنگه از آسیا جنوبی سواحل

شرقی از دریای چین، فیلیپیین تا خلیج کارپنتاریا، و آسیای جنوب

و  Bianchi) استرالیا در سواحلی با بسترهای شنی گلی گسترش دارد

Fischer ،1884 ؛Carpenter  وNiem چنین پراکنش این هم(. 1988؛

گونه در سواحل ایرانی خلیج فارس از سواحل شمالی جزیره قشم تا 

چرخه زندگی میگوی موزی  (.1377 ،است )صفائی و کامرانیسیریک 

 (. 2002 ،و همکاران vance)به اکوسیستم مانگرو گره خورده است 

میگوهای موزی پس از سپری کردن مراحل الروی وارد خوریات در 

پوشش گیاهی  دارای که خوریات این شوندمی خوران شدهحفاظت منطقه

ها فراهم میگوتغذیه و حفاظت بچه حرا هستند محیط مساعدی را برای

در جنوب  حرا کرهزیست گاهذخیره (.1389 ،)مومنی و همکاران کنندمی

حدفاصل سواحل  خوران، تنگه منطقه در )سواحل استان هرمزگان( ایران

است )کنوانسیون  شده واقعغربی بندرخمیر  سواحل و قشم جزیره شمالی

منطقه دارای تنوع زیستی بسیار باال است. تنگه (. این 1982رامسر، 

 کنوانسیون رامسر است، منطقه خوران که جزء مناطق حفاظت شده

های در معرض خطر انقراض اری از آبزیان و گونهنوزادگاهی برای بسی

پویایی جمعیت توصیف کمی از تغییرات در تعداد جمعیت و  است.

، Juliano) شکل  رشد جمعیت یا کاهش برای یک موجود خاص است

های داده جمعیت با ارایه پویایی در مطالعات در رشد . پارامترهای(2007

دانستن نرخ رشد  .شوندزده میبیولوژیکی از ذخایر دریایی تخمین 

های بینی مدلنیاز ضروری برای پیشهای آبزیان یک پیشجمعیت

های فراوانی . روش(1987 ،و همکاران Mathews)ارزیابی ذخایر است 

طولی برای تخمین پارامترهای جمعیت در سخت پوستان نیز توسعه 

پارامترهای  کوتاه و عمر طول میگو (.Caddy، 1985و  Pauly) است یافته

ذخایر از فصلی به فصل دیگر متفاوت است و مطالعات در مورد پویایی 

، Garcia) گیردصورت ماهانه صورت میبه ها معموالًاز جمعیت آن

ذخایر میگوی موزی یکی از ذخایر با اهمیت بسیار باال در  .(1988

استان هرمزگان است که سوء مدیریت آن تبعات اقتصادی و اجتماعی 

حرا در حفظ و  هایاکوسیستم که مهمی نقش زیادی خواهد داشت و

بازسازی این ذخیره دارد، پس بنابراین واضح است که مدیریت پایدار 

ذخایر میگو در استان هرمزگان بدون مطالعات زیستی این ذخیره در 

در این مطالعه با تجزیه و تحلیل  پذیر نخواهد بود.اکوسیستم حرا امکان

شناسی از قبیل سنجی به بررسی چند پارامتر پویایییستهای زداده

وزن برای -طول (، رابطهK∞ ,L 0t,) های رشدنسبت جنسی، پیراسنجه

شده حرا پرداخته جمعیت میگوی موزی موجود در منطقه حفاظت

که این اکوسیستم چنین، با توجه به شرایط منطقه و اینشود. هممی

رود، شمار میبه نظر مورد گونه آبزیان ازجمله نوزادگاه بسیاری از عنوانبه

مختلف به بررسی  هایدر ماه های طولی این گونهدسته فراوانی با بررسی

 شود.منطقه نیز پرداخته می موزی در این ذخیره میگوی-احیاء وضعیت

 

 هامواد و روش

تا مرداد ماه  1395صورت ماهانه از شهریور ماه برداری بهنمونه       

شده حرا انجام شد. این منطقه در موقعیت در مناطق حفاظت 1396

 (مرکزی نقطه) شمالی عرض 26˚ 51و  شرقی طول 55˚ 40 جفرافیایی

است. عملیات  شده واقع قشم جزیره و بندرخمیر بین فاصل حد در

 تورهای خوربند، مشتا، صید روش چهار از استفاده با بردارینمونه

آوری جمع از پس هانمونه (.1 )جدول شد انجام ترال و پاکشی() ایمحاصره

 ، طول بدن(CL) کاراپاس آزمایشگاه طول در به آزمایشگاه منتقل شدند.

(BL) و طول کل  (TL)( 01/0گیری با استفاده از کولیس )با دقت اندازه

چنین هم شد. گیریاندازه گرم1/0 با دقت ازویتر بدن با استفاده از و وزن

بررسی اختالف  برای کایمربع و از آزمون شدند جنسیت تفکیکها نمونه

ه دماه استفا هر در شده جنسی نر:ماده مشاهده هاینسبت بین داریمعنی

های فراوانی رشد براساس برازش رشد ون برتاالنفی و براساس داده شد.

صورت زیر معادله رشد ون برتاالنفی به طولی مورد بررسی قرار گرفت.

 Lt= L∞[1- e-K(t-t0)]   (:1 )معادله (Venema ،1988و  Sparre) بود
 ،tمتر( در سن طول آبزی )طول کاراپاس برحسب میلی Ltکه در آن 

L∞ ترین میگو، طول مجانب یا میانگین طول مسن K  ضریب رشد

http://www.fao.org/fishery/species/2583/en
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پیراسنجه مجازی  t0سن در زمان صید )براساس سال( و  t)ساالنه(، 

از فرمول پائولی   t0چنین برای محاسبه سن در طول صفر است. هم

 (:Pauly ،1983)(2) معادله  استفاده گردید

Log (-t◦) = - 3929/0  – 2752/0  Log (L∞) - 038/1  Log (K) 

ه زیر استفاده شد )معادله وزن از رابط -برای دستیابی به رابطه طول 

3) :                                                                    W=aLb 

طول کاراپاس براساس  Lباشد، وزن کل به گرم می Wدر این معادله 

دست شیب خط است.  برای به bعرض از مبدا و  aباشد. متر میمیلی

 از فرم لگاریتمی رابطه طول و وزن استفاده شد  aو  bآوردن مقدار 

(King ،1995    :)                                 LnW = Lna + bLnL 

 : لگاریتم طبیعی طول،LnL: لگاریتم وزن بدن، LnW :در این رابطه

Lna ضریب شکست محنی و :bچنین از : شیب خط منحنی است. هم

برای تعیین شاخص رگرسیون خطی  (2R) ضریب تشخیص پیرسون

داری اختالف معنی 3با عدد  bدست آمده برای اگر عدد به شد. استفاده

منظور سنجش این نداشته باشد آبزی دارای رشد همگون است. به

 .(Pauly ،1983) استفاده شد tزمون آاختالف از 

 
 برداری شدههای نمونهایستگاه: موقعیت جغرافیایی 1جدول 

 ترال ای ساحلی )پاکشی(محاصره خوربند مشتا هاایستگاه

 1ایستگاه 
5/52 ' 59 ° 26 
2/58 ' 47 ° 55 

4/26 ' 53 ° 26 
8/56 ' 42 ° 55 

1/51 ' 54 ° 26 
4/44 ' 42 ° 55 

3/47 ' 58 ° 26 
7/29 ' 49 ° 55 

 2ایستگاه 
1/30 ' 48 ° 26 
0/14 ' 44 ° 55 

3/00 ' 49 ° 26 
4/45 ' 43 ° 55 

3/24 ' 49 ° 26 
5/44 ' 43 ° 55 

2/11 ' 51 ° 26 

0/28 ' 42 ° 55 

 3ایستگاه 
3/09 ' 45 ° 26 
3/35 ' 37 ° 55 

6/01 ' 47 ° 26 
1/50 ' 43 ° 55 

3/17 ' 47 ° 26 
2/41 ' 43 ° 55 

0/26 ' 47 ° 26 

0/55 ' 43 ° 55 

 4ایستگاه 
7/28 ' 58 ° 26 
6/26 ' 40 ° 55 

9/51 ' 58 ° 26 
2/48 ' 38 ° 55 

9/40 ' 58 ° 26 
5/15 ' 40 ° 55 

5/55 ' 57 ° 26 

9/08 ' 40 ° 55 

 5 ایستگاه
5/03 ' 56 ° 26 
7/11 ' 35 ° 55 

3/11 ' 55 ° 26 
7/07 ' 35 ° 55 

6/19 ' 55 ° 26 
7/58 ' 34 ° 55 

9/06 ' 55 ° 26 

4/08 ' 35 ° 55 

 نتایج
میگو موزی صید شد که شامل  745در این تحقیق در مجموع        

سنجی زیست توصیفی هایداده به مربوط نتایج بودند. نر 297و  ماده 448

 2صورت ماهانه در جدول ها بهچنین نسبت جنسی آنمیگوها و هم

شود نسبت جنسی نر به میطورکه مشاهده آورده شده است. همان

( بود. >05/0Pداری )های مختلف دارای اختالف معنیماده در ماه

 طول کمینه و بیشینه چنین نتایج ثبت شده نشان داد که میانگین،هم

 جنس در و مترمیلی 5 و 33 ،66/20 ترتیببه نر جنس در کاراپاس

 آمدند. دستبه مترمیلی 8 و 40 ،37/21 ترتیببه ماده
 

 های نمونه برداریهای مربوط به طول کاراپاس و نسبت جنسی میگوی موزی در طول ماه: آماره2جدول

 ماه
 نسبت جنسی

 valueP نر/ماده
 ماده  نر 
  معیار انحراف ±میانگین طول کاراپاس 

 حداقل
 

 حداکثر
  انحراف معیار±میانگین طول کاراپاس 

 کمینه
 

 بیشینه
 36 15 05/3 ±26/21  25 22 50/1±75/22  00/0 029/0 95شهریور

 38 15 74/4±20/23  28 18 04/3±55/23  00/0 2/0 مهر

 35 16 93/2±88/20  33 15 3/20±65/29  57/0 911/0 ابان

 36 22 53/3±42/25  28 20 35/2±91/23  21/0 631/0 آذر

 35 19 82/4±55/23  29 21 96/2±55/24  01/0 1 دی

 28 22 81/3±28  26 15 92/4±25/22  18/0 4 بهمن

 25 16 06/3±62/19  20 17 47/1±83/18  59/0 75/0 اسفند

 23 16 37/3 ±37/19  28 14 10/4±41/20  37/0 5/1 فروردین

 40 15 6/22±17/6  32 15 29/3±88/20  57/0 174/1 اردیبهشت

 25 18 09/3±75/20  25 14 29/3±80/18  11/0 5/2 خرداد

 36 8 90/5±58/18  30 5 81/5±53/16  14/0 222/1 تیر

 22 14 58/2±87/17  20 15 75/1±66/17  59/0 75/0 مرداد

 24 17 49/2±71/19  22 16 2/18±28/2  56/0 714/0 96شهریور
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 08/69ترتیب برابر ماده بهمیانگین طول بدن برای جنس نر و        

چنین حداکثر طول بدن در جنس متر محاسبه شد. هممیلی 32/75و 

باشد. حداکثر طول متر میمیلی 2/6متر و حداقل آن میلی 132نر 

باشد متر میمیلی 9/8ن آمتر و حداقل میلی 136بدن در جنس ماده 

اظت بررسی پراکندگی طولی میگوی موزی در منطقه حف (.1)شکل 

ای )شکل های مختلف سال با استفاده از نمودار جعبهشده حرا در ماه

ترین و بیش ماه بیشینه است تیر تغییرات طولی در دامنه که نشان داد (2

های چنین بررسی میانگینطبقات طولی در این ماه مشاهده شد. هم

 ها مشخص شد که در تیر و مرداد ماه میگوها با میانگینطولی در ماه

تری برخوردار بودند اما متر از میانگین طولی پایینمیلی 5/64طولی 

متر مشاهده شد که نشان میلی 5/88میانگین حداکثر در دی ماه با 

 (.2 )شکل برخوردار بودند تریماه میگوها از اندازه درشت این در دهدمی

و جنس ماده  748/2L0009/0= W وزن در جنس نر -معادله طول

محاسبه شد. ضریب همبستگی در  807/2L0008/0= W صورتبه

دهنده همبستگی بود که نشان 98/0و در جنس ماده  97/0جنس نر 

(. با توجه به نتایج 3شکل بسیار باال طول و وزن در این گونه بود )

در روابط طول کاراپاس و وزن در میگو موزی و   bو a برآورد مقادیر 

رگرسیونی در جنس نر و ماده میگو  و شاخص tچنین آنالیز ازمون هم

چنین براساس (. هم>05/0P) موزی دارای رشد آلومتریک منفی هست

برای جنس نر  Kو  L∞ ،t0معادله رشد ون برتالنفی پارامترهای رشد 

در سال محاسبه شد.  43/1و  91/0متر، میلی 33ترتیب برابر با به

متر، میلی 42 ترتیبچنین پارامترهای رشد برای جنس ماده بههم

دست (. با توجه به ضرایب به4 )شکل دست آمدسال به در 7/1و  798/0

ی هاآمده، رشد میگوی موزی در منطقه مورد مطالعه طبق معادله

](798/0 - t )7/1- e-1[ 42= CL و ](91/0 - t )43/1- e-1[ 33= CL   برای

کاراپاس در این ذکر است که طول  جنس ماده و نر تعریف شدند. قابل

دست آمده از نوع نهایت بهمحاسبات گنجانده شده است، لذا طول بی

 طول کاراپاس است.
 

 
چین مشخص های مختلف سال به تفکیک جنس. )الف( ماده و )ب( نر. میانگین طول بدن با خط: پراکندگی طولی میگو موزی در ماه1شکل

است.شده   
 

 
مطالعه های دورهمتر( میگوی موزی در هریک از ماهای پراکندگی طولی )میلی: نمودار جعبه2شکل   
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وزن میگوی موزی برای جنس نر و ماده-طول: نمودار و رابطه3شکل   

 حثب
بخشی و یا تمام  Penaidaeهای میگوهای خانواده اغلب گونه       

 های مانگرو دوران زندگی خود را در مناطق پوشیده از جنگل

های گونه گفت بقاء و ادامه حیات اغلب توانو تا حدودی می گذرانندمی

 باشدهای مانگرو میخوریات پوشیده از جنگلاین خانواده وابسته به 

(Garcia  وReset ،1981)نظر . با توجه به شرایط خاص این منطقه به

های میگو در این منطقه باید در مراحل جوانی رسد غالبیت گونهمی

ساله در این منطقه با چهار روش برداری یکخود باشند اما نمونه

بالغ و حتی بارور میگو موزی در های مختلف نشان داد اگرچه نمونه

شدند، اما غالبیت میگوها در منطقه جوان ای از اوقات مشاهده میپاره

که میانگین طول کاراپاس میگوهای نر و ماده در این طوریبودند به

متر بود که خود گواهی بر این میلی 37/21و  66/20ترتیب دوره به

 دامنهو  کاراپاس طولماهانه  یفراوان یهادادهچنین باشد. همادعا می

داد که همواره میگوهای نر  نشان گویم مختلف یهاجنس یبراآن 

تر بودند. این تفاوت اندازه زاد خود کوچکاز میگوهای ماده هم

توسط  های این خانواده هم قبالًمیگوهای نر و ماده در سایر گونه

 ؛2007 و همکاران، Niamaimandi) است شده گزارش مختلف محققین

Safaie، 2015؛ Safaie، 2017؛Momeni   ،2018و همکاران .) 

های ماده و جنس چنین نرخ رشد برآورد شده در این تحقیق برایهم

 نیا دهندهدر سال برآورد شده است، نشان 4/1و  7/1ترتیب نر که به

 ماده و نر هایجنس که باشندیم یانیبزآ ازجمله گونه نیا که است

 و aرابطه طول و وزن ) یپارامترها. هستند یتومتفا رشد نرخ یدارا

b )یرو از توانیم و است مهم اریبس انیآبز ریذخا یابیارز یبررس در 

 سهیمقا مورد مختلف مناطق نیب در را یبزآ از گونه کی رشد یالگو آن

 نییتع یبرا یکاربرد شاخص کی عنوانبه را آن نیچنهم. داد قرار

 وزن-طول در رابطه توان .(Froese ،2006) برد کاربه یبزآ رشد تیوضع

(bمعمول در ) است 4 و 2عدد  نیب انیآبز (Banegal ،1978). یهنگام 

رشد همگون است و رشد  یدارا یباشد آبز 3به عدد  کینزد ایکه برابر 

 .(Mayart ،1970) ردیگیصورت م کسانیطور در همه ابعاد به یآبز

و  است کیمترباشد رشد آلو 3تر از کوچک ایتر زرگبb  بیضر اگر

باشد  3 از ترمثبت و اگر کوچک کیباشد آلومتر 3از  تراگر بزرگ

 ونیرگرس بیضر انیآبز نیدر ا نیبنابرا .خواهد بود یفمن کیآلومتر

بوده و رشد ناهمگون درنظر گرفته  3از عدد  تربزرگ ایتر و کوچک

در هر دو جنس   b زانیم کهنیبا توجه به ا .(Froese ،2006) شودیم

 یدارا یآبز نیابود بنابراین  3تر از کمداری طور معنیبهنر و ماده 

های مختلفی نتایج مشابهی نیز بر روی گونه است. یمنف کیلومترآ رشد

دست آمده ههای خلیج فارس و دریای عمان باز این خانواده و در آب

منطقه ناهمگون گزارش  درها رشد میگو در هر دو جنس در همه آن که

 
 حرا شدهبرتاالنفی میگو موزی در منطقه حفاظت: نمودار رشد ون 4شکل
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و همکاران،   Momeni؛Safaie، 2017؛ Safaie، 2015شده است )

چنین نتایج این تحقیق نشان داد که رابطه طول و وزن (. هم2018

در میگو موزی همبستگی قطعی مثبتی با هم دارند. مومنی و همکاران 

در  ای که بر روی توده زنده و پراکنش میگو موزی( در مطالعه1396)

خلیج فارس انجام دادند نشان دادند که معادله طول و وزن برای 

باشد می 7868/2x 001/0=Y صورتترکیب دو جنس این گونه میگو به

دهنده برآورد شده بود که نشان 91/0و ضریب تشخیص در این رابطه 

طول های مورفومتریک این گونه است. همبستگی باال بین این شاخص

 یمستقل در مطالعات مورفومتر رییمتغ کیعنوان به کاراپاس عمدتاً

 راتییدهنده تغنشان رایز ،درنظر گرفته شده است دهییپنامیگوهای 

. در (Pauly ،1983ت )هاسگویم یدگزندر طول چرخه  یکیولوژیزیف

 های ماده و نر نهایت برای جنساین مطالعه نرخ رشد و طول بی

در سال  4/1متر طول کاراپاس( و )میلی 43در سال و  7/1ترتیب )به

ای که بر روی متر طول کاراپاس( برآورد شد. در مطالعهمیلی 33و 

قشم )چاهو  جزیره غربیمنطقه شمال غالب در جمعیت میگوهای پویایی

های نر و ماده به برای جنس  Kشرقی( انجام شد، ضریب رشد ساالنه

و  31س نر و ماده و طول کاراپاس مجانب برای جن 5/1و  1/1ترتیب 

 Momeniچنین (. هم1391متر گزارش شده است )صفائی، میلی 44

را برای این گونه در تنگه هرمز  پارامترها ( این 2018و همکاران )

5/39 CL∞= 8/1 متر،یلیم K= 50 و نر جنس یبرا= CL∞  متریلیم 

( 1384که صفائی )گزارش نموده است درحالی ماده جنس در =5/1K و

فارس و دریای عمان های خلیجمقادیر متفاوتی را برای این گونه در آب

های نر و ماده این میگو گزارش نموده برای این گونه و برای جنس

ساالنه و طول کاراپاس   Kرشد بیضراست. در مطالعه ذکر شده، 

 5/45 سال و در 8/1) بیترتماده و نر به یهاجنس یمجانب برا

  مطالعهه است. شد وردآبرمتر( یلیم 5/35و در سال  6/1متر( و )یلیم

  زانیمداد که  نشان جینتا ،انجام شد گویم نیا یرو بر هند در یگرید

 7/203جنس نر  یبرا)برحسب طول کل میگوها(  K و   L∞ بیضرا

در سال  90/1و  9/245جنس ماده   یبرا ودر سال  15/2متر و یلیم

در نرها  همشاهده شدطول کل حداکثر اندازه  نیچن. همدادند گزارش

، Deshmukhو Mane) باشدیممتر میلی 238ها هماد در و متریلیم 188

 تیجمع ییایپو یبر روتحقیقی   Mumbaiسواحل در چنینهم .(2011

و  L∞ بیضرا زانیم داد نشان حاصله جینتا که شد انجام یموز گویم

K جنس ماده  یو برا 80/1متر و یلیم 220جنس نر  یبرا ∞L  و K 

چنین نسبت جنسی هم ،گزارش شد 72/1متر و یلیم 281ترتیب به

هایی ماه طول ها درماده که درصورتیبوده به های مختلف متفاوتدر ماه

 ،Biradar و Bhadar) ریزی همراه بود غالب بودندکه با فصل تخم

 وگونه  نیا مطالعات ریکه مانند سا داد نشان یطول عیتوز. ( 2000

تر از نرها  اندازه بزرگ مادهمیگوهای  دهئیخانواده پنا یهاگونه گرید

ها نشان بررسی .باشندی نیز مینرخ رشد باالتردارای  نیچنهم و رنددا

مختلف میگوهای پناییده  هایگونه برای Kطورکلی مقدار که به دهدمی

  (.1996و همکاران،  Eninباشد )در سال می 60/1تا  39/0بین 
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