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 Introduction: In the southern basin of Caspian Sea, rock pool prawn (Palaemon elegans) is very 

abundant and plays an important role in the food chain of this region. The aims of this study were 

to investigate the biometry characteristics, determine the long-weight relations and growth 

pattern of this species in the coasts of Gilan province.  

Materials & Methods: At each sampling stage, environmental factors were measured and the 

samples were transferred to the laboratory after stabilization and biometry according to the 

standards. The data were classified based on gender and three stages before, time and after 

spawning.  

Result: The results showed that females had more weight than males and the average total weight 

of females before, at and after spawning were 0.759, 1.246, 0.518 g and the average weight of 

males was 663, respectively. 0.00, 0.900 and 0.337 g and there was a significant difference in 

time between the two sexes (P<0.05). Significant differences in total length, carapace length, 

propude length and total weight were also observed in the specified time intervals (P<0.05).  

Conclusion: Examination of longitudinal-weight relations showed that the value of b in male 

and female shrimp was close to 3 and had an allometric positive, although this relationship was 

always higher in males than females and at the time of spawning with a significant reduction in 

females. It was observed due to physiological changes (P<0.05). 

http://en.sbu.ac.ir/Faculties/Biological_Sciences/Pages/Animal-Sciences-and-Marine-Biology.aspx
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در سواحل  (Palaemon elegans) اروپایی وزنی و الگوی رشد میگوی-طولیطه راب

  استان گیالن
 

 

 

 4جفرودیحر ترابی ،3مرتضی فرشچی ،2*بشرمحمدرضا رحیمی ،1بنهپور کوهشهریار تقی 

 
 

 ایران ،الهیجان دانشگاه آزاد اسالمی، ،واحد الهیجانباشگاه پژوهشگران و نخبگان،   1
 ایران  ،الهیجان دانشگاه آزاد اسالمی، ،واحد الهیجانعلوم پایه،  دانشکده ،دریا گروه زیست شناسی    2
 تهران، ایران بهشتی، شهید دانشگاه زیستی، فناوری و علوم دانشکده آبزیان، و دریا فناوری زیست و شناسی زیست گروه  3
 ، ایرانرشت، گیالندانشگاه ، دانشکده علوم پایه ،گروه زیست شناسی  4

 چکیده  کلمات کلیدی

 دریای خزر
Palaemon elegans   

 وزنی -طولی هرابط
 الگوی رشد  
 سنجیزیست 

 
  

 
 
 
 
 

  

 

 

 

 زنجیرهدر از فراوانی زیادی برخوردار بوده و نقش مهمی  (Palaemon elegans) اروپایی میگوی، دریای خزر  حوضه جنوبی در :مقدمه

وزنی و الگوی رشد این گونه -تعیین روابط طولی ،سنجیهدف از این مطالعه بررسی خصوصیات زیست .کنداین منطقه بازی میغذایی 

 .در سواحل استان گیالن بوده است

صورت به 1398 از فروردین تا اسفند P. elegansقطعه میگو  977 و انتخاب استان گیالنساحلی  هایآبدر سه ایستگاه  ها:مواد و روش

اه منتقل گها پس از تثبیت به آزمایشنمونه وگیری اندازه فاکتورهای محیطی برداریمرحله نمونه هر در ند.صید شد هادر این مکانماهانه 

 .ندشد بندیریزی دستهقبل، زمان و بعد تخمبراساس جنسیت و سه مرحله  هاداده و قرار گرفتندسنجی ها مورد زیستو براساس استاندارد

بعد  و در قبل، زمان  هاماده کل میانگین وزنوتری نسبت به نرها برخوردارها از میانگین وزن بیشمادهنتایج نشان دادند که  نتایج:

گرم  بوده و در هر دو جنس  337/0و  900/0 ،663/0 ترتیببه هاوزن نرگرم و میانگین  518/0، 246/1 ،759/0ترتیب ریزی بهتخم

دار در صفات طول کل، طول کاراپاس، طول پروپود و وزن اختالف معنی .(>05/0P) های زمانی وجود داشتدار در بازهاختالف معنی

 .(>05/0P) نیزمشاهده گردیدهای زمانی تعیین شده کل در بازه

و از نوع آلومتریک مثبت  3های نر و ماده نزدیک به ر میگود b وزنی نشان دادند که مقدار -طولی ه بررسی رابط :گیری و بحثنتیجه

دلیل های ماده بهای در جنسریزی با کاهش قابل توجهدر زمان تخم ها وتر از مادهبرخوردار بودند، البته این رابطه همواره در نرها بیش

 (.>05/0P) شدتغیرات فیزیولوژیک مشاهد 
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 مقدمه

سطح وسیعی از  در Rathke, Palaemon elegans) 1837) گونه    

 ،)بریشتین پراکندگی داشتههای اقیانوسی و دریایی نوار ساحلی آب

ای و و میگوی استخرهای صخره میگوی اروپاییهای و با نام (1379

این گونه بومی دریای شود.میشناخته   Rock pool prawnنام انگلیسی

 ،Ribera و Gueraoهای اروپا )در سواحل و مصب ومدیترانه بوده 

تمام سواحل اروپا  شمالی، دریای شمال، دریای بالتیک، اطلس ،(1995

میزان بهغرب آفریقا و جنوب از نروژ تا آزوف، مدیترانه، دریای سیاه

به دریای خزر و  1950( و در Schulte، 1975) ودشمیزیادی دیده 

 بودههای مهم اکولوژیکی این میگو از گونه .آرال معرفی شده است

(Holthuis، 1975و )  قدری زیاد شده در دریای خزر به آنجمعیت

. (1379 ،بریشتین) ستا شده ها واردغذایی اغلب ماهی که در جیره

تغذیه ماهیان  در مورد تغذیه بسیاری از آبزیان قرار گرفته و این میگو

 برون، ماهی شیپ، سوف،ماهی، ازوناقتصادی مهم ازجمله فیل

 نماید )کودلینا،می تغذیه خزر نیز از آن دریای فک پوزانک نقش داشته و

دارد،  P. adspersusبا گونه ی زندگی مشترک P. elegansگونه  (.1950

 Bilgin) است برخوردار آنتری نسبت به زیستگاهی وسیع از دامنهولی 

تر در معرض صید شکارچیان قرار داشته لذا بیش (،2008و همکاران، 

ها نسبت به گونه فوق یکی از به همین خاطر کوچک شدن اندازه آن

ها باشد که در مخفی شدن آنها با شکارچیان میهای مقابله آنروش

مطالعات توزیع مکانی (. Berglund ،1980) اند بسیار مؤثر باشدتومی

متر هدایت  10اعماق بیش از تا های ساحلی گونه در آبو زمانی این

 بامرغزارهایی  از آنزیستگاه  و( 2008و همکاران،  Bilgin) شودمی

، Berglund) باشدمیای یا سنگی صخره تاهای شنی برهنه بستر

چیزخوار بوده و از همهو  ترمهالین و یورییوری . این میگوها(1980

تنها دو سال  وکنندها و ماهیان ریز نیز تغذیه میپوستان، کرمسخت

ریزی این فصل تخم. (Pyatakova ،1980 وAzizov ) دنکنمی عمر

 ،گونه در خزر از اردیبهشت تا شهریور ماه تعیین شده است )کودلینا

 بنهکوهپورتقی ؛1385 ،مرادلو و همکاران ؛1376 ،عبدالملکی ؛1950

نشان  ( در دریای مدیترانه1987) Sanzمطالعات  .(1394، و مشفق

تا اوایل مهرماه ادامه دارد که  از فروردینآن ریزی فصل تخم داد که

واقع نسبت به منطقه ایران، کمی زودتر شروع و کمی دیرتر پایان  در

های زی آبپوستان کفسخت یابد. این محقق نشان داد که درمی

ریزی با کاهش تر کردن فصل تخمعمق یک تمایل برای طوالنیکم

 گونه توسطشناسی اینزیستالبته  شود.عرض جغرافیایی دیده می

(Berglund  وBengeston ،1981 ؛Sanz ،1987؛ Berglund، 1980 ،

شورگین  نیز در دریای خزر و شده استبررسی (1985 ،1984 ،1982

و (، عبدالملکی 1994اف )(، قاسم1950(، کودینا )1948و کارپویچ )

و مشفق  بنهکوهپورتقی(، 1391قرایی و کرمی )(، 1378)همکاران 

هدف از این مطالعه  اند.گونه انجام داده(، مطالعاتی را روی این1394)

( P. elegansمیگوی اروپایی )و الگوی رشد  وزنی-بررسی روابط طولی

های در طی بازهدر استان گیالن  دریای خزرغربی در سواحل جنوب

این گونه  جنس نر و ماده دودر ریزی از تخم و پس حینقبل، در 

 .در این منطقه بوده است آن شناخت بهتر خصوصیات زیستی برای

 

 ها و روشمواد 
 N ʺ8 ʹ19 °37) چمخالهشهرهای  استان گیالن در در سواحل    

E ʺ11 ʹ14 °50،) بندرکیاشهر (N ʺ26 ʹ28 °37  E ʺ8 ʹ57 °49 )

جهت  ایستگاه (N ʺ53 ʹ28 °37  E ʺ56 ʹ29 °49) و بندرانزلی

تا اسفند  از فروردین سالو در طول یک (1انتخاب )شکل  بردارینمونه

 متر(سانتی 150×40بردار دریچ )با نمونهها طور ماهانه از آنبه 1398

بتدا اها در برداریدر هر مرحله از نمونه برداری صورت گرفت.نمونه

ه، دانسیت،آب، اکسیژن محلول، شوری  های محیطی دمای هوا وفاکتور

 پس سنجش شده و میگوها پرتابلمترتوسط مولتی  pHکنداکتیویته و

 دهایاستاندار براساس و منتقل آزمایشکاه به فرمالین توسط تثبیت از

 . گرفتند قرار سنجیزیست مورد (Rodríguez ،1993) پوستانسخت
 

 
 استان گیالن در سواحل اروپایی میگویبرداری نمونه ایستگاه  سه :1 شکل

 

 وقطعه میگ 977برداری در کل تعداد ماه نمونه 12در طول        

ت های روستروم و سپس جنسیگونه از روی تعداد خارشناسایی و  صید

، د جنسی روی دومین پای شکمی انجام شد )بریشتینئمیگوها از زوا

 قبل، زمان بازه 3ها در طی نآخصوصیات زیستی  و (2شکل )( 1379

 ر گرفت.مورد بررسی قرا نر و ماده دو جنسدر ریزی و بعد از تخم

 3ول طدر  ریزیزمان قبل تخم ترتیب:های زمانی مورد مطالعه بهبازه

ین تا فرورداز اواخر  ماه 6ریزی طول زمان تخم ،دی تا اسفنداز ماه 

ول طدر ریزی زمان بعد تخم ،(1394 ،و مشفق بنهکوهپورتقیمرداد )

ی صید هامیگو .(1385، مرادلوحاجی) انجام گرفت مهر تا آذر از ماه 3

 گرم وزن گردید. سپس جهت 001/0با ترازی دیجیتال با دقت شده 

راپاس گیری طول کل )از ابتدای پایه چشمی تا تلسون(، طول کااندازه

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

 لشک) 02/0دقت  باپروپود تا انتهای چنگال دوم حرکتی( از کولیس 

 (.1996و همکاران،  Medina) سنجی قرار گرفتندمورد زیست (3
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baLWوزن از فرمول -رابطه طول          تعیین گردید که در تبدیل

bLogLLogaLogWلگاریتمی  وزن  -طول رابطه شدن خطی به منجر

 رشد باشد b=3 رگرسیون ضریب وقتی سنجیزیست در شود.می

و با شدت  است، که در آن رشد با تناسب بدون تغییر بدن ایزومتریک

باشد رشد آلومتریک است.  3تر از تر یا کوچکبزرگ bویژه است. اگر 

باشد  3تر از باشد آلومتریک مثبت و اگر کوچک 3تر از اگر بزرگ

منظور به (.Munro ،1984و  Paulyآلومتریک منفی خواهد بود )

کولموگروف اسمیرنف  ها از آزمونها در گروهبررسی توزیع نرمال داده

 منظور مقایسه آماریها بهاستفاده شد. در صورت نرمال بودن داده

( و Oneway Anovaطرفه )ها از آزمون آنالیز واریانس یکبین گروه

جهت  Test of Homogeneity of Variancesپس از انجام آزمون 

ها با یکدیگر از آزمون تی استفاده شد. کلیه آنالیزهای مقایسه گروه

 استفاده شد. 21 ورژن SPSSافزار آماری با استفاده از نرم
 

 نتایج

های محیطی فاکتورمیانگین و انحراف معیار، حداقل و حداکثر      

 pH وآب، اکسیژن محلول، شوری، دانسیته، کنداکتیویتی ودمای هوا 

آورده  1ریزی در جدول و پس از تخمزمان در سه بازه زمانی  قبل، 

بازه زمانی  سههای محیطی در ترین تغییر فاکتور. بیششده است

بود.  آب و دانسیته pHترین آن مربوط به مربوط به دمای هوا و کم

بازه زمانی  سهدمای آب، شوری و اکسیژن در  ،های دمای هوافاکتور

برداری شده برخوردار های نمونهای در محیطاز اختالف قابل توجه

 .(1()جدول>05/0P) بودند
 

در  pH شوری، دانسیته، کنداکتیویتی وهای محیطی دمای هوا وآب، اکسیژن محلول، فاکتورمیانگین و انحراف معیار، حداقل و حداکثر  :1 جدول

 سواحل استان گیالن میگوی اروپایی در ریزیسه بازه زمانی، قبل، در حین و پس از تخم

 (>05/0P) باشددار میدهنده اختالف معنیمشترک نشانحروف غیر
 

های محیطی فاکتورمیانگین و انحراف معیار، حداقل و حداکثر        

  pH آب، اکسیژن محلول، شوری، دانسیته، کنداکتیویتی و دمای هوا و

 

 

آورده  2در جدول  برداری درسواحل استان گیالندر سه ایستگاه نمونه

دار آماری جز شوری آب در بین دیگر عوامل اختالف معنیشده که به

 ها دیده نشده است.بین ایستگاه

 
 پای شکمی در زیر لوپد جنسی روی دومین ائزو از روی تعداد خارهای روستروم وتفاوت جنسیتی میگوی از روی P. elegansای میگوی شناسایی گونه :2شکل

 

 
 صفات مرفومتریک میگوی اروپایی شامل طول کل، :3شکل

 طول کاراپاس وطول پروپود
 

ن
ما

 ز
 pH های آماریمولفه

 دمای هوا
(C˙) 

 دمای آب
(C˙) 

محلول  اکسیژن

 (mg/l) آب

 آب شوری

(ppt) 

 کنداکتیویته آب
(MS/cm) 

 دانسیته آب

) 3Kg/m( 
ل 

قب خم
ت

ی
یز

ر
 0/19a 20/48±13/16a 17/25±2/61a 8/18±0/35a 7/4±0/73a 16/79±0/29a 1±0/004a±8/37  انحراف معیار ± میانگین 

50/8 حداکثر  27 30/24  80/8  70/9  10/17  10/1  

80/7 حداقل  14 30/13  40/7  10/6  14/16  1 

ن 
ما

ز خم
ت

ی
یز

ر
 0/12a 28.47±1/56b 25/97±1/09b 7/34±0/33b 9/10±0/95b 16/13±0/35a 1±0/006a±8/41 انحراف معیار ± میانگین 

60/8 حداکثر  60/31  50/27  90/7  70/10  75/16  20//1  

10/8 حداقل  30/26  24 7 8 50/15  1 

عد
ب

 
خم 

ت
ی

یز
ر

 0/15a 22/48±2/89a 18/12±2/94a 8/35±0/45a 7/9±0/80a 16/53±0/33a 1±0/005a±8/12 انحراف معیار ± میانگین 

40/8 حداکثر  26 40/25  93/8  20/9  20/16  10/1  

90/7 حداقل  20/14  20/14  56/7  90/7  24/16  1 
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در  pH های محیطی دمای هوا وآب، اکسیژن محلول، شوری، دانسیته، کنداکتیویتی وفاکتور: میانگین و انحراف معیار، حداقل و حداکثر 2 جدول

 برداری درسواحل استان گیالنسه ایستگاه نمونه

 

نشان های زمانی تعیین شده در بازهها نتایج تعیین وزن نمونه       

تری نسبت به نرها برخوردار بودند. ها از میانگین وزن بیشمادهداد که 

گرم و میگوهای نر با  246/1با   حداکثر میانگین وزن میگوهای ماده

چنین حداقل میانگین وزن میگوهای ریزی همگرم در زمان تخم 90/0

ریزی گرم در بعد تخم 337/0گرم و میگوهای نر با  518/0با   ماده

 وجود داشت یکدیگر زمانی نسبت به هایبازه در داریمعنی اختالف و بود

(05/0P<.) داری را سویه اختالف معنیآزمون میانگین با واریانس یک

 مشخص ریزیتخم بعد زمان و قبل، های ماده با نر دردر وزن کل میگو

(05/0P<) در وزن  را داریمعنی اختالف نیز مستقل تی آزمون چنینهم و

 .(4)شکل (>05/0P) نشان دادنسبت به هم کل میگوهای نر با ماده 

کاراپاس و  طول کل،ها در مادهسنجی نشان دادند که نتایج زیست

در گر یداری نسبت به یکداختالف معنی ازتر از نرها و گرپروپود بز

ها برخوردار بودند. با توجه به رسیدگی جنسی مادهسه بازه زمانی 

 38/11متر، طول کاراپاس میلی 77/37ترین میانگین طول کل بیش

در  وریزی متر در زمان تخممیلی 71/6 متر و طول پروپودمیلی

متر، طول میلی 07/30ترین میانگین طول کل بیش میگوهای نر

ریزی در زمان تخم 20/6متر و طول پروپودمیلی 05/10کاراپاس 

های زمانی نسبت بازهدرر ااختالف معنی د ( و5)شکل  تعیین گردید

سویه آزمون میانگین با واریانس یک (.>05/0P) به یکدیگر وجود داشت

کاراپاس و پروپود  را در میانگین طول کل،داری اختالف معنی

 نشان داد ریزیتخم بعد زمان و قبل، میگوهای ماده با نر در

(05/0P<.) داری را در طول صورت مستقل، اختالف معنیآزمون تی به

 (.>05/0P) های نر با ماده نشان دادکاراپاس و پروپود میگو کل،

سواحل استان گیالن  اروپایی در میگویوزنی  بررسی روابط طولی       

که دهد مینشان  8و  7، 6های شکلتوسط رگرسیون خطی در 

برخوردار متوسطی  ها در حدمادهو  باال همبستگینر از  میگوهای

 های نر و ماده موردآمده در میگو دستبه bمقدار (. >05/0P) بودند

دهنده رشد نشان وو از نوع آلومتریک مثبت  3مطالعه نزدیک به 

البته این رابطه همواره در نرها  باشد.گونه میهمگون و مناسب این

ای در با کاهش قابل توجه ریزیتخمها و در زمان تر از مادهبیش

 78/0ترین رابطه نرها  با (. بیش>05/0P) شده های ماده مشاهدجنس

 .ریزی بوددر قبل تخم 66/0ریزی و ماده ها با در زمان تخم

های آماریمولفه ایستگاه  pH 
 دمای هوا

(C˙) 

 دمای آب
(C˙) 

محلول  اکسیژن

 (mg/l)آب

 آب شوری

(ppt) 

کنداکتیویته 

 (MS/cm) آب

 دانسیته آب

) 3Kg/m( 

 انزلی

 a 17/5±36/15 a 16/5±50/050 a 8/0±35/70 a 8/1±83/60 a 17/0±47/56 a 1±0/004 a 21/054±8/0 انحراف معیار ± میانگین

55/8 حداکثر  27 30/27  31/8  61/10  10/17  10/1  

70/7 حداقل  16 40/13  42/7  10/9  50/15  1 

 کیاشهر

 a 16/4±86/93 a  15/4±50/324 a 8/0±58/57 a 7/2±50/07 a 16/0±77/56 a 1±0/006 a 38/281±8/0 انحراف معیار  ±میانگین

40/8 حداکثر  35/25  10/27  75/8  55/10  21/16  10/1  

79/7 حداقل  15 80/13  90/7  70/9  00/16  1 

 چمخالخه

 a 16/4±66/61 a 15/4±50/764 a 8/0±45/67 a 6/1±67/03 c 16/0±94/58 a 1±0/003 a 19/206±8/0 انحراف معیار ± میانگین

46/8 حداکثر  26/26  50/27  56/8  70/8  60/16  10/1  

77/7 حداقل  14 50/14  82/7  10/6  09/16  1 

 (>05/0P) باشددار میدهنده اختالف معنیمشترک نشانحروف غیر

 
  ماده در سواحل استان گیالن در دو جنس نر و( C) ریزیتخم بعد و (B) زمان ،(A) قبل در  (P. elegans): مقایسه وزن کل میگوی اروپایی4شکل

 (>05/0P) باشددار میدهنده اختالف معنیمشترک نشانحروف غیر                  
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 در سواحل استان گیالن ریزی به تفکیک جنسیتبعدتخم زمان و قبل، در  (P. elegans)پروپود میگوی اروپاییطول کاراپاس و طول  : مقایسه صفات طول کل،5شکل

 (>05/0P) باشددار میدهنده اختالف معنیمشترک نشانحروف غیر
  

  
 میگوهای ماده( B: میگوهای نر، A:) گیالن استان سواحل در ریزیقبل تخم وزن کل میگوهای نر و ماده در-کل طول : رابطه6شکل

  

  
 میگوهای ماده( B: میگوهای نر، A:) گیالن استان سواحل در ریزیتخم زمان وزن کل میگوهای نر و ماده در-کل : رابطه طول7شکل

351 



                                                                                              .Tagheipour Kouhbane et al                                                                   بنه و همکارانهپورکوتقی

 

  
 میگوهای ماده( B:میگوهای نر،  A:) گیالن استان سواحل در ریزیتخم بعد ماده درنر و  وزن کل میگوهای-کل : رابطه طول8شکل 

فاکتورهای محیطی  دهدمی نشان (PCA) اصلی آزمون مولفه نتایج       

سو با طول کل و وزن کل ، اکسیژن محلول، همب، دمای هواآدمای 

های مختلف بررسی فراوانی میگوها در ماه .(9شکل) بودند میگوها

 های گرم سالترین فراوانی میگوها در ماهسال نشان دادند که بیش

 دی، )آذر، های سرد سالترین آن در ماهشهریور( و کم، مرداد، )تیر

نسبت جنسی میگوهای نر به ماده در قبل  .(10د )شکل بهمن( بو

و  79/0، 94/0ترتیب ریزی بهریزی و بعد تخمریزی، زمان تخمتخم

 (.11 بود )شکل  27/1
  

 
 

فاکتورهای فیزیکوشیمیایی آب و ( PCAاصلی ) هایآزمون مولفه :9شکل 

 سنجی میگوی اروپایی در سواحل استان گیالنخصوصیات زیست

 در  های مختلف سالبررسی فراوانی میگوهای نر و ماده در ماه :10شکل

 سواحل استان گیالن
  

 
 ریزی در سواحل استان گیالن: درصد فراوانی دو جنس میگوی اروپایی در قبل، حین و پس از دوره تخم11شکل 
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 بحث
مطالعه بیومتریک رابطه طول و وزن ابزار مهمی برای ارزیابی        

، Debnathچنین شاخص وضعیت سالمتی یک جانور است )رشد و هم

شناسی آبزیان بسیار مهم است رابطه طول و وزن در زیست (.2008

محققین اجازه برآورد میانگین وزن و طول یک گروه با ایجاد به  زیرا

رابطه  .(Beyer ،1987دهد )را می رابطه ریاضی بین رابطه طول با وزن

تواند در تنظیم معادالت عملکرد برای تخمین تعداد وزن و طول می

 آبزیان، کاهش یا افزایش و مقایسه جمعیت در فضا و زمان مورد

این بررسی روابط طولی وزنی  (.Beverton ،1954) استفاده قرار گیرد

نر از رابطه  میگوهای دهد کهنشان میگونه در سواحل استان گیالن 

(. البته این >05/0Pبرخوردار بودند ) متوسطی ها در حدمادهباال و 

ریزی با کاهش ها و در زمان تخمتر از مادهرابطه همواره در نرها بیش

 دیگر از سویی (.>05/0P) بوده استهمراه ه ماد توجهی در جنس قابل

تر از برای میگوی نر بیش (2Rهمبستگی) میزان وزن-رابطه طول در

 قبول است )وحدتی، مورد 4تا  5/2بین  bمقدار  معموالً که ،هماده بود

نشان تر باشد نزدیک 3گونه به برای یک bهرقدر مقدار البته (. 1385

 bمقدار (. Samuel، 1991و  Mathews) رشد ایزومتریک است از

و از نوع  3مطالعه نزدیک به این  های نر و ماده آمده در میگو دستبه

 دهنده رشد همگون و مناسب اینباشد که نشانآلومتریک مثبت می

در Jana (2010 )و  Mankuckaباشد. بررسی میدر این سواحل گونه 

گونه را بررسی کردند رشد این  سه منطقه جنوبی دریای بالتیک

دست داری بین نواحی مورد بررسی به( که اختالف معنی2جدول)

اعالم کردند که از نظر رشد و وزن این گونه در منطقه اند و نیاورده

تری نسبت به دیگر نقاط دنیا شان از طول و وزن کممورد بررسی

گرم  533/0و نرها را  201/1ها را برخوردار بوده و حداکثر وزن ماده

مرحله  3اعالم کردند. این در حالی است که در تحقیق حاضر بین 

 هاماده دار وزن مشاهده شده و حداکثر وزنریزی تفاوت معنیتخم

ریزی تعیین شده است. الزم گرم در زمان تخم 900/0و نرها  246/1

 که الگوی رشد این گونه با توجه به خصوصیات زیستگاهی، ذکر است به

غذایی در دسترس، تراکم جمعیت و خصوصیات زیست  قداردما، م

تری طول کم محیطی دیگر متفاوت بوده و همواره نرها دارای وزن و

(. مطالعات دیگر Bergund ،1981) ها برخوردار بودندنسبت به ماده

 45تا  37در بهار و تابستان  نشان دادند که طول کل این گونه عمدتاً

 35تا  30رو شده و به ن با کاهش روبهمتر و در پاییز و زمستامیلی

البته  .(Salman ،2006؛ Khafaji، 2020) متر  کاهش یافته استمیلی

تر در فصول سرد و در نرها امکان شکار شدن را کاهش اندازه کوچک

تر بودن جنس ماده بزرگ(. 2002 ،و همکاران Başçinar) دهدمی

 Bengestonو  Berglund هایبا یافته P. elegans نسبت به نر در مورد

( در تاالب 1389همکاران ) و مرادلو چنینهم ،در ژاپن (1981) سال

تر ها نسبت به نرها بیشخوانی دارد. میانگین طولی مادهگمیشان هم

ها در بود، این تفاوت طولی وزنی در جنس ماده مربوط به حمل تخم

های بتوانند تخمکه ها برای اینفصل تولیدمثل است، درواقع ماده

نسبت به نرها تر تری را حمل کنند، نیاز به داشتن طول بیشبیش

، Berglund)ها نمایان است هستند و این مسئله در میانگین طول آن

های ماده دهد که فراوانی میگونتایج این تحقیق نشان می .(1980

گرم  ریزی یعنی فصلدر زمان تخم هاآنفراوانی  وتر نسبت به نر بیش

ترین عوامل غیرزیستی شوری و دما مهم .گردیده است ترنیز بیشسال 

و همکاران،  Zacharia) تاثیرگذار بر رشد و بقای جانداران آبزی هستند

عنوان عامل محدود های آبی بهاین دو عامل در اکوسیستم. (2004

ن پراکنش تند که در تعییترین ویژگی محیطی هسکننده بوده و اصلی

و  Nelson؛ Jones، 1995و  Kumlu) مهرگان نقش مهمی دارندبی

شوری و درجه حرارت بر میزان مصرف اکسیژن (. 1997 همکاران،

ا افزایش که بطوریدر آب توسط جاندار نیز، اثر مستقیم دارد به محلول

الزم به یابد. این دو فاکتور میزان مصرف اکسیژن در میگو افزایش می

بوده و مشخص  اکسیژن حساس گونه نسبت به کاهش ذکر است که این

 میردتر از چهار ساعت میشده که در شرایط هیپوکسی در کم

(Taylor و Spicer، 1987 ) تأثیر دما در آزمایشگاه برایP. elegans 

در گسترش  محیطی دمای که کردتأیید  شوری و دما مختلف هایبا رژیم

 .(Spicer، 2010و  Urszula) داردی را تأثیرگذارترین بیشها دامنه آن

 است برخوردارشوری کم از گسترش باالنری  چنین در مناطق باهم

(Urszula ،2013 و همکاران.)  نتایج این پژوهش نشان داد فاکتورهای

و  سو با طول کل، اکسیژن محلول، هم، دمای هوابآمحیطی دمای 

فراوانی باالتری های گرم سال از باشد و میگوها در ماهوزن کل می

 تاکید بسیار دریاها، اییغذ شبکه در امروزه میگو این نقش برخوردارند.

( و اهمیت آن در زنجیره 2020و همکاران،  Elgamal) شده است

آال در های پروش قزلقدری است که در اطراف ققسها بهغذایی دریا

 قدری است کهمنابع آبی بسیار پراکندگی داشته و حساسیت آن به

تحت تاثیر  ها نیزها، آندر زمان استفاده از داروها برای کنترل بیماری

ها بسیار ریزی میگوها قرار گرفته که این مساله در زمان تخماین دارو

و با توجه به  (Cornwell ،2020و  Samuelson) حایز اهمیت است

پروری در حوضه جنوبی دریای خزر در آینده این مساله گسترش آبزی

جایگاه  از غیرهچنین بهم تر مورد توجه قرار گیرد.تواند بیشمی

عنوان غذای هارزش آن ب های طبیعی،اکولوژیک این گونه در محیط

 روزه هر  (2020و همکاران،  Elgamal) طیور و زنده در ماهیان پرورشی

حوضه جنوبی دریای خزر را  در گونه به این که توجه یابدمی افزایش

 دهد.افزایش می
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 (b :خط شیب ،: aمبدأ از عرض ،N :تعداد ،: Fنر ،: Mماده) : مقایسه نتایج تحقیقات گذشته با نتایج تحقیق حاضر در ارتباط با خصوصیات زیستی میگوی اروپایی3جدول

 منابع
لودملیال،  ترجمه .خزر مهرگانبی اطلس .1379 ،.آ بریشتین، .1

 .734تا  437ت صفحا. ایران شیالت تحقیفات موسسه انتشارات

مقایسه خصوصیات  .1394 مشفق، ا.، و ش. ،بنهپورکوهتقی .2

و   Palaemon elegansمرفومتریک و تولیدمثلی دو گونه میگو

Palaemon adspersus حوضه جنوبی دریای خزر. فصلنامه  سواحل در

 .128 تا 123، صفحات 4، شماره 7سال  .محیط زیست جانوری

 .1385 ،.ساز، ح. و قربانی، رچیت .؛ضیائی، ر .؛مرادلو، عحاجی .3

بررسی برخی خصوصیات مورفومتریک و تولیدمثلی میگوی پاالمون 

Palaemon adspersus شرقی دریای خزر(. در تاالب گمیشان )جنوب

 718، صفحات 71شماره . فصلنامه علوم کشاورزی و منابع طبیعی

 .729 تا

مهاجرین دریای خزر و اهمیت  .1948آ.، شورگین، آ. و کارپویچ،  .4

، مرکز تحقیقات 1376ترجمه عادلی،  .ها در بیولوژی این آبگیرآن

 صفحه. 97 شیالت گیالن، بندرانزلی،

 منطقه
 رابطه طول و وزن نسبت جنسی (mm) حداکثر طول

 منبع
M F % M %F به ماده نر  N a b 2r 

      
M  0030/0 62/2  

(Khafaji 2016، و همکاران) 
F  0031/0 78/2  

 تنگه دانمارک

 )کاتاک ورساک(
 65         

(Rasmussen،1973) 

(Barnes و Barnes، 1994 ) 

 - - - - - ایرلند سواحل بریتانیا و

     (Gurney، 1923) 

 دارماده تخم نر و

 و بدون تخم
55 0356/0 67/2 - (Fahy ،1998 و همکاران) 

بخش غربی خلیج (دریای بالتیک 

 )گلنسک
41 60 - - - - - - - - ( Janasو Mańkucka، 2010) 

)بخش غربی تاالب  بالتیک دریای

 وستولیا(
39 52 32/52 

67/4

7 
09/1 

M 91 1890/0 552/1 55/0 

( Janasو Mańkucka، 2010) 
F 82 0425/0 550/2 85/0 

 بالتیک دریای

 )دلتای وستولیا(
- - 25/71 

74/2

8 
47/2 

M 119 0070/0 010/3 93/0 

F 48 0211/0 725/2 83/0 

 بالتیک دریای

 )خلیج گدانسک(
- - 

49 51 96/0 - - - - - 
(Lapińska ،2006 و همکاران) 

47 53 88/0 - - - - - 

 58/56 55 دریای سیاه
- - - 

  دارماده تخم نر و

 و بدون تخم
68 0100/0 92/2 77/0 (Başçinar ،2002 و همکاران) 

3/73 2/55 67/0 
M 748 0311/0 58/2 89/0 

(Bilgin ،2009 و همکاران) 
F 778 0216/0 02/3 92/0 

 2/51 54 44 دریای مدیترانه
87/4

7 
08/1 

M 111 0020/0 41/3 97/0 
(Sanz، 1987) 

F 80 0012/0 58/3 98/0 

غربی در )سواحل جنوب دریای خزر

 بندر انزلی( -خزر جنوبی
41 50/43 58/40 

42/5

9 
68/0 

M - 02/0 97/2 92/0 

      (1376 ،همکاران عبدالملکی و)

F - 0200/0 98/2 98/2 

شرقی )سواحل جنوب دریای خزر

 تاالب گمیشان(-خزر جنوبی
10/40 70/44 23/55 

76/4

4 
23/1 

M 322 0300/0 864/2 624/0 
 (1392 ،همکاران صادقی و)

F 261 0100/0 080/3 786/0 

)سواحل غربی  دریای خزر

 آذربایجان(-خزرمیانی
41 50/43         Azizov  وPyatakova ،1988 

دریای خزر 
 گیالن()استان 

 مطالعه حاضر

 84/48 90/40 50/38 ریزیقبل تخم
16/5

1 
94/0 

M 105 00093/0 15/3 661/0  

 نتایج تحقیق حاضر

F 110 0081/0 02/3 725/0  

 27/44 70/39 34 ریزیزمان تخم
73/5

5 
79/0 

M 247 0087/0 21/3 781/0  

F 311 00079/0 98/2 672/0  

 94/59 10/41 40/35 ریزیبعد تخم
06/4

7 
27/1 

M 108 00083/0 27/3 76/0  

F 96 00079/0 96/2 648/0  
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 شیالت علمی مجله استخرهای مرتبط با تاالب گمیشان، دریای خزر.

 .42تا  31 ، صفحات2شماره  ایران.

نسب، ت.، احمدی، م. و ولی .؛عمادی، ح .؛عبدالملکی، ش .6

 50بلوغ ) درصد 75آوری و طول در ریزی، همبررسی تخم .1378
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خبرنامه آکادمی علوم جمهوری. آذربایجان  .میگوهای دریای خزر

 .68تا  63 )ترجمه(، صفحات

 پویایی. 1376.، ش نظامی، و. ح عمادی، .؛ش عبدالملکی، .8
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