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چکیده
خانواده پاالمون در دریای خزر دارای دو گونه  Palaemon elegansو  Palaemon adspersusمیباشد .برای شناخت و
مقایسه خصوصیات زیستی این گونهها 444 ،قطعه میگو از فروردین تا شهریور  2931توسط نمونهبردار دریچ از ساحل شهرستان نور
صید گردید .طول کل ،طول کاراپاس ،طول پروپود ،وزن کل بدن و همآوری کاری اندازهگیری گردید .نتایج نشان دادند که صفات
مرفومتریک بین گونهها و جنسها دارای اختالف معنیدار میباشند ( .)P<5/50گونه  P. adspersusنسبت به گونه  P. elegansو
مادهها نسبت به نرها از رشد بیشتری برخوردار میباشند .همچنین گونه  P. elegansهمآوری نسبی باالتری نسبت به گونه
 P. adspersusدارا میباشد .نسبت جنسی در  P. adspersusو  P. elegansبهترتیب (%13نر%44،ماده) و (%14نر%46،ماده)
همچنین نسبت گونهای  P. elegans ٪00/96 ،P. adspersus ٪44/64بود .در زمان تخمریزی هر دو گونه از اختالف معنیداری
در وزن تخمدان ،تعداد و قطرتخم نسبت به یکدیگر برخوردار بودند ( .)P<5/50میانگین وزن تخمدان ،تعداد و قطرتخم در مرحله
تکوینی ( )EarlyΠدر  P. elegansو  P. adspersusبهترتیب ()5/254گرم )024( ،عدد )1/52( ،میلیمتر و ( )5/211گرم،
( )043عدد )1/01( ،میلیمتر و در مرحله تکوینی ( )LateΠدر  P. elegansو  P .adspersusبهترتیب ()5/294گرم)649( ،
عدد )1/94( ،میلیمتر و ( )5/204گرم )043( ،عدد )1/33( ،میلیمتر بود ،بنابراین  P. adspersusبا توجه به صفات مرفومتریک و
وزن تخمدان بیشتر ،تعداد تخم بیشتری را نسبت به  P. elegansتولید میکنند.
کلمات کلیدی :دریای خزر ،Palaemon adspersus ،Palaemon elegans ،مرفومتریک ،همآوری کاری

* پست الکترونیکی نویسنده مسئول:
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مقدمه
بندپایان بزرگترین شاخه جانوری میباشند که یک
میلیون گونه از آنها شناسایی شدهاند .از نظر تعداد و تنوع
گونه ای رتبه اول را در جانوران دارا هستند .سازگاری بندپایان
به حدی است که تمام اکوسیستمها و زیستگاههای جهان را
اشغال نمودهاند ( .)4791 ،Usingerمناطق پراکنش میگوهای
( P. elegansمیگوی اروپایی) و ( P. adspersusاروپایی -افریقایی)
شامل دریای شمال ،دریای بالتیک ،اطلس شمالی ،تمام سواحل
اروپا از نروژ تا آزوف ،مدیترانه و دریای سیاه ،جنوبغرب آفریقا
میباشد ( .)4791 ،Schulteمیگو جنس  Palaemonبیشتر از
 06گونه دارند ،گونههای این جنس به آبهای کمعمق دریایی،
آبهای لبشور و تعداد کمی به آبهای شیرین تعلق دارند
(بریشتین .)4797 ،تنها نماینده میگوها دریایی از خانواده
پاالمون در دریای خزر  2گونه با نام علمی Palaemon elegans
 Ratke 1837و Palaemon adspersus Ratke 1837میباشد
(عزیزوف و پیاتاکورا .)4711 ،به اعتقاد شوریگین و کارپوچ این
میگوها طی سالهای  4767تا  4747توسط کارشناسان بههمراه
معرفی کفال ماهیان از دریای سیاه به دریای خزر آورده شدهاند.
این میگوها در کنار نوراسیک در دریای سیاه صید شده بودند و
در دریای خزر در منطقه ماخاچ قلعه رهاسازی شدند (شوریگین
و کارپویچ .)4711 ،این میگوها در تغذیه ماهیان اقتصادی مهم
از جمله فیلماهی ،ازون برون ،ماهی شیپ ،ماهی سوف ،پوزانک
چشم درشت و پوزانک دریای خزر نقش داشته و فک دریای
خزر نیز از آن تغذیه مینماید (قاسمآف .)4771 ،میگوی P.
 adspersusو  P. elegansجزء میگوهای خوراکی است ،گونه P.
 adspersusاهمیت تجاری و اکولوژیکی دارد و P. elegans
بهعنوان یک گونه مهم اکولوژیکی توصیه شده است (،Holthuis
 .)4716گونه  P. elegansدارای دامنه زیستگاهی وسیعتری
نسبت به گونه  P. adspersusاست .همه مطالعات توزیع مکانی و
زمانی روی گونههای  P. adspersusو  P. elegansدر آبهای
ساحلی با عمق کمتر از  46متر هدایت میشود ( Bilginو
همکاران szaniawska .)2661 ،و  )2660( Lapinskaدر
مطالعههای همزیستی این دو گونه را در آبهای کمعمق با
بسترهای شنی برهنه میدانند .این دو گونه در مناطق غیر جزر
و مدی همبوم هستند و در مناطق جزر و مدی غیرهمبوم
میباشند ( .)4712 ،Berglundاین میگوها یوریهالین و یوری
ترم ،همهچیزخوار و از سختپوستان ،کرمها و ماهیان ریز نیز
تغذیه میکنند .گونه  P. elegansتنها دو سال زندگی میکند و
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گونه  1-7 P. adspersusسال زندگی میکند و در سن یک
سالگی به بلوغ جنسی خود میرسند (عزیزف و پیاتاکووا،
 .)4711بررسی خصوصیات مورفومتریک و مریستیک بهعنوان
پایه و اساس مطالعات زیستشناسی رشد و نمو تلقی شده و در
ردهبندی سختپوستان ،تعیین تنوع ویژگیهای ریختشناسی
در افراد جمعیتهای مختلف ،تفکیک جمعیتها براساس
خصوصیات ریختشناسی افراد و تعیین تنوع بین گونهای کاربرد
دارد ( Simonو همکاران .)2646 ،رشد و تولیدمثل از جنبههای
مهم اکولوژیکی و تاریخچه زندگی گونهها محسوب میشوند که
در سختپوستان با اندازهگیری صفات کل بدن ،طول ،کاراپاس،
طول تلسون ،وزن تر یا وزن خشک و تولیدمثل با واژه همآوری
بهصورت کمی بیان میشوند (عزیزوف و پیتاکوررا .)4711 ،منظور
از همآوری ،تعداد تخمها یا زاد و ولد مادهها میباشد
( Abercrombieو همکاران )4716( Berglund .)4772،نقش
اکولوژی این دو گونه ،همچنین  )4712( Berglundهمزیستی این
دو گونه در مناطق جزرو مد و غیر جزر و مدی مورد بررسی قرار
داد Belgrud .و  )4714( Bengestonعوامل تاثیرگذار زیستی و
غیرزیستی بر روی پراکنش این دو گونه را بررسی نمودند .هدف
از این مطالعه مقایسه برخی خصوصیات مرفومتریک میگوهای
 P. adspersusو  P. elegansدر زمان تخمریزی برای شناخت
بهتر خصوصیات زیستی میباشد.

مواد و روشها
از  111قطعه میگوی  P .elegansو  P .adspersusاز
فروردین ماه تا شهریور  4772از نوار ساحلی شهرستان نور
نمونهگیری با نمونهبردار دریچ بههمراه اندازهگیری فاکتورهای
محیطی صورت گرفت .دو گونه میگو  P. elegansو P. adspersus
از روی تعداد خارهای روستروم سپس جنسیت میگوها را از
روی دومین پای شکمی جدا شد (بریشتین( )4797 ،شکل .)4

شکل  :1تفاوت گونهای و جنسی میگوهای پاالمون از روی
صفات مرفومرستیک (بریشتین)1731 ،

میگوی مورد نظر پس از آبگیری با ترازوی دیجیتال با دقت
 6/664وزن گردید .سپس جهت اندازهگیری طول کل (از ابتدای
پایه چشمی تا تلسون) ،طول کاراپاس (از ابتدای پایه چشمی تا
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انتهای کاراپاس) ،طول پروپود (از ابتدای بند پروپود تا انتهای
چنگال دوم حرکتی) از کولیس دقت  6/62استفاده در آزمایشگاه
زیستشناسی دریا ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد الهیجان صورت
گرفت شد (( )4777 ،Rodriguezشکل .)2

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

هم آوری نسبی :
هم آوری مطلق :

هم آوری مطلق
وزن تر بدن

× 466

وزن گناد × تعداد تخم
وزن تر بدن

× 466

پس از بررسی طبیعی بودن دادهها ،نرمال بودن با آزمون
( ،)Kolmogorov-Smirnovآمار توصیفی ،مقایسه میانگینها با
واریانس یکطرفه ( )One-way ANOVAبا ضریب اطمینان %71
در نرمافزار تحلیل دادههای آماری  IBM SPSS Statisticsنسخه
 24برآورد گردید.

( )1117 ،Rodriguez

برای محاسبه همآوری کاری  426قطعه میگو بهصورت
تصادفی انتخاب شد .کل تخمها از بین پاهای میگوهای تخمدار
برداشته شد ،سپس با ترازوی دیجیتال با دقت  6/664وزن گردید،
جهت رفع چسبندگی تخمها از یکدیگر از محلول گلیسون استفاده
شد .شمارش تخمها در زیر لوپ صورت گرفت (حاجی مرادلو،
 .)4711برای تعیین قطر تخمها از تخمدان هر قطعه میگو 41
تخم را بهصورت تصادفی جدا گردید سپس با استفاده از عدسی
چشمی مدرج با قدرت  46Xدر داخل میکروسکوپ نوری قطر
تخمها را اندازه گرفته شد .برای محاسبه شاخص رشد تخمدانی
(همآوری مطلق) و همآوری نسبی از فرمول زیر استفاده شد
( Ferreو همکاران:)2642 ،

نتایج
نتایج نشان دادند که  P. adspersusها و جنسیت مااده از
نظر صفات مورفومتریک بزرگتر از  P. elegansها و نرها باود.
براساس آزمون میانگین  one-way ANOVAبین  P. elegansبا
 P. adspersusو جنسیت مااده باا نار اخاتالف معنایداری در
صاافات مورفومتریااک مشاااهده شااد ( . )P<6/61ایاان اخااتالف
معنی داری باین مااده باال و مااده ناباال نیاز وجاود داشات
( .) P<6061این میزان اختالف در میانگین ماده بال و نابال در
 P. elegansو  P. adspersusبهترتیاب  0/17و  1/74میلایمتار
بوده است (شکلهای  7و .)1

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

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

طول پروپود میگوهای  P. adspersusو P. elegans

پروپود میگوهای  P. adspersusو  P. elegansبه تفکیک جنسیت

(حروف مشترک نشان دهنده اختالف معنیدار )P<6/61

(حروف مشترک نشان دهنده اختالف معنیدار .)P<6/61

 P. adspersusها از نظر قطر تخم ،تعداد تخم و وزن تخمدان بزرگتر از  P. elegansها بودند و اختالف معنیداری در قطر تخم،
تعداد تخم و وزن تخمدان در  P. adspersusبا  P. elegansوجود داشت (( )P<6/61جدول  .)4گونه  P. elegansنسبت به P. adspersus
از همآوری نسبی باالتری برخوردار بود (جدول  .)2گونه  P .elegansنسبت به  P. adspersusو جنسیت مادهها نسبت به نرها از فراوانی
بیشتری برخوردار بودند (شکلهای  1و .)0
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جدول :1مولفه آماری وزن کل ،قطرتخم ،وزن تخمدان و تعداد تخم میگوهای  P. adspersusو  P. elegansبررسی شده در سواحل شهر نور
وزن تخمدان (گرم)
تعداد تخم
تعداد وزن کل (میلیگرم) قطر تخم (میلیمتر)
مولفه آماری
مرحله
6/461±6/62a 141±401/12 a
2/64±6/77a
4/472±6/401 a
میانگین ±انحراف معیار
װ Early
6/410
741
2/11
4/717
22
حداکثر
P.elegans
6/619
277
4/11
6/110
حداقل
6/422±6/619 b 117±241/79 b 2/12±6/27 b
4/477±6/470 b
میانگین ±انحراف معیار
װ Early
6/290
4677
7/16
4/710
21
حداکثر
P. adspersus
6/611
717
2
6/604
حداقل
6/411±6/610 c 011±266/11c
2/77±6/29c
4/077±6/291 c
میانگین ±انحراف معیار
װ Late
6/202
4410
7/16
2/107
27
حداکثر
P. adspersus
6/617
172
2/17
4/210
حداقل
6/479±6/620d 017±404/47 d
2/71±6/71d
4/772±6/271 d
میانگین ±انحراف معیار
װ Late
6/267
4441
2/91
4/742
حداکثر
11
P.elegans
6/617
776
4/24
6/721
حداقل
6/414±6/616A 027±267/09 A
2/99±6/79A
4/761±6/121 A
میانگین ±انحراف معیار
6/290
4410
7/16
2/107
11
حداکثر
P. adspersus
6/611
717
2
6/471
حداقل
6/420±6/676B 066±497/91B
2/2±6/16A
4/417±6/771 B
میانگین ±انحراف معیار
P.elegans
6/267
4441
2/91
6/742
00
حداکثر
حداقل
6/617
277
4/24
6/216
6/477±6/614
046±476/671
2/17±6/10
4/211±6/711
میانگین ±انحراف معیار
6/290
4410
7/16
2/107
حداکثر
426
کل میگوها
6/617
277
4/24
6/471
حداقل
حروف کوچک :نشان دهنده وجود اختالف معنیدار در مراحل تکوینی()P<6/61

حروف بزرگ :نشان دهنده وجود اختالف معنیدار در کل دو گونه ()P<6/61

جدول :7مقایسه همآوری مطلق و نسبی در میگوهای  P. adspersusو  P.elegansبررسی شده در سواحل شهر نور
گونه

تعداد

وزن کل بدن (گرم)

همآوری مطلق

همآوری نسبی

P. adspersus

11
00

4/761
4/417

09/70
01/22

14/01
10/21

P. elegans

شکل  :5نسبت جنسیتی  P. adspersusو  P.eleganssدر زمان تخمریزی

بحث
بررسی خصوصیات مورفومتریک و مریستیک بهعنوان پایه
و اساس مطالعات زیستشناسی رشد و نمو تلقی شده و در ردهبندی
سختپوستان ،تعیین تنوع ویژگیهای ریختشناسی در افراد
جمعیتهای مختلف ،تفکیک جمعیتها براساس خصوصیات
ریختشناسی افراد و تعیین تنوع بین گونهای کاربرد دارد
( Simonو همکاران .)2646 ،در زیستسنجی صورت گرفته P.
 adspersusاز میانگین بیشتری در صفات مرفومتریک نسبت
به  P. elegansبرخوردار بود .این امر مربوط به پراکنش زیستگاهی
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شکل  :6نسبت گونهای  P. adspersusبا  P. elegansدر زمان تخمریزی

است .گونه  P. elegansدر بسترهای ماسهای -صخرهای ولی
گونه  P. adspersusدر بسترهای ماسهای -شنی زیست میکنند.
این موضوع باعث شده که  P. adspersusبهدلیل پوشش ضعیفتر
مناطق زیست خود ،از گیاهان آبزی برای حفظ خود در برابر
امواج در طی دوره تکاملی از اندازه بزرگتری نسبت به P.
 elegansبرخوردار باشد ،که با یافتههای  BergundوBengeston
( )4714مطابقت دارد .میانگین طولی مادهها در هر دو گونه
پاالمون نسبت به نرها بیشتر بود ،این تفاوت طولی -وزنی در
جنس ماده مربوط به حمل تخمها در فصل تولیدمثل است .در
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واقع مادهها برای اینکه بتوانند تخمهای بیشتری را حمل کنند،
نیاز به داشتن طول بیشتر نسبت به نرها هستند و این مسئله
در میانگین طول آنها نمایان است (.)4716 ،Berglund
بزرگتر بودن جنس ماده نسبت به نر در  P. adspersusبا
یافتههای  )4716( Berglundدر سوئد همچنین عبدالملکی
( )4790در تاالب انزلی و در مورد  P. elegansبا یافتههای
 Bergundو  )4714( Bengestonدر ژاپن همچنین مرادلو و
همکاران ( )4711در تاالب گمیشان همخوانی دارد .در زمان
تخمریزی مادهها فراوانی بیشتری نسبت به نرها داشتند .گونه
 P. elegansنسبت به گونه  P. adspersusاز فراوانی بیشتری
برخوردار بود .مادههای  P. adspersusبا توجه به وزن تخمدان
بیشتر ،تخم بیشتری تولید میکنند اما  P. elegansالرو بیشتری
نسبت به  P. adspersusتولید میکند ( ،)4716 ،Berglundاز
سویی دیگر مادههای بال  P. elegansنسبت به P. adspersus
بیشتر میباشد ،این موضوع فراوانی بیشتر گونه P. elegans
نسبت به گونه  P. adspersusرا توجیه میکند.
در گونه  P. elegansنسبت جنسی نر به ماده  4:4نبود که
با یافتههای عبدالملکی ( )4790در سواحل انزلی مطابقت داشته
اما با یافتههای سایر محققین همچون  )4716( Berglundدر
سواحل ژاپن و سوئد همخوانی ندارد .نسبت جنسی در گونه P.
 adspersusتقریباً  4:4بوده که با یافتههای ()4716 ،Berglund
و مرادلو و همکاران ( )4711همخوانی دارد .نتایج بررسی نسبت
این دو گونه نشان داد که  P. elegansها از فراوانی بیشتری
نسبت به  P. adspersusها برخوردار بودند P. elegans .بیشتر
در معرض صید شکارچیان قرار داشته به همین خاطر کوچک
شدن اندازه آنها نسبت به گونه فوق یکی از روشهای مقابله
آنها با شکارچیان میباشد که در مخفی شدن و ازدیاد نسل
آنها میتواند بسیار موثر باشد ( .)4716 ،Berglundرسیدگی
جنسی در این تحقیق در فروردین ماه ،زمان تخمریزی از
اردیبهشت تا شهریور ماه و اوج تخمریزی در مرداد ماه بود که با
مطالعات عبدالملکی ( )4790و مرادلو و همکاران ( )4711و
عزیزوف و پیاتاکورا ( )4711مطابقت دارد .به گزارش Jensen
( )4711میگوهای ماده با جثه بزرگتر زمان تخمریزی آنها
زودتر آغاز میشود و این مطلب توسط  )4719( Mortensenنیز
گزارش شده است .به گزارش  Berglundو )4710( Rosenqvist
میگوهای یکساله ممکن است تخمریزی را انجام داده و یا اینکه
تخمریزی را تا رسیدن به سن دو سالگی و بهدست آوردن شرایط
مطلوب تخمریزی به تعویق بیاندازند .همآوری مطلقP. adspersus
با توجه به وزن تخمدان بیشتر ،تعداد تخم بیشتری
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را نسبت به  P. elegansهمراه داشت اما  P. elegansاز هماوری
نسبی باالتری برخوردار بود ،این امر مربوط به توان تولیدمثلی
باال در این گونه میباشد (کودینا .)4716 ،همچنین همآوری
بیشتر گونه  P. elegansبا توجه به جثه کوچکتری که نسبت
به گونه  P. adspersusدارد توسط برگلوئد ( )4714بیان شده
است که با نتایج این تحقیق تطابق دارد Bilgin .و همکاران
( )2661در گزارشی تعداد تخمهای گونه ،Caragon caragon
 P. elegansو  P. adspersusبهترتیب با (،(2279±471
) (4691±11و ( )4707±411بیان نمودند Masiko .در (،4712
 )4776 ،4717دلیل چشمزدگی بیشتر تخمها را تاثیرگذاری
اقلیمی و اکولوژیکی اعالم نموده است .همآوری نسبی در گونه
 P. elegansنسبت به  P. adspersusبیشتر و معنیدارتر بود.
همچنین مشخص شد  P. adspersusاز قطر تخم بیشتری در
مراحل تکوینی نسبت به  P. elegansبرخوردار هستند که اندازه
درشتتر گونه  P. adspersusبه گونه  P. elegansرا نیز توجیه
میکند ،این موضوع با مطالعات Bilginو همکاران ( )2661بر
روی مراحل تکوینی ( )EarlyΠو ( )LateΠگونههای Caragon
 P. elegans،caragonو  P. adspersusگزارش شده تطابق دارد.
در مجموع میتوان گفت که حداکثر تعداد تخم در این گونهها
در مرحله اول با طول میگوهای ماده ارتباط دارد (،Hartnoll
 )4711اگرچه سایر عوامل مانند توزیع عرض جغرافیائی،
سازگاری با زیستگاه ( Mantelattoو  )4779 ،Fransozoو فصل
( )4712 ،Boddekeو متغیرهای زیستشناسی نظیر اندازه
پاهای شنا (در ارتباط با اندازه بدن) ،مرگ و میر تخمها ،قابلیت
دسترسی به غذا نیز در این ارتباط دخیل میباشند (،Annala
.)4774

تشکر و قدردانی:
با تشکر فراوان از اساتید محترم گروه زیستشناسی دریا
دانشگاه آزاد اسالمی واحد الهیجان دکتر محمدرضا رحیمی
بشر ،دکتر اکرم تهرانیفرد و دوستان گرامی مهندسان مرتضی
فرشچی ،حر ترابی جفرودی که همکاری صمیمانهای در پشبرد
اهداف این پژوهش داشتند.
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