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زیستشناسی تولیدمثل میگو خنجری Parapenaeopsis stylifera

( )H. Milne Edwards, 1837در آبهای سواحل غربی استان هرمزگان



میترا غفوریان :گروه شیالت ،دانشکده علوم و فنون دریایی و جوی ،دانشگاه هرمزگان ،بندرعباس ،صندوقپستی3995 :



محسن صفائی* :گروه شیالت ،پژوهشکده منطقهای جنگلهای حرا ،دانشگاه هرمزگان ،بندرعباس ،صندوقپستی3995 :

 فرشته سراجی:

سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی ،مؤسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور ،پژوهشکده

اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان ،بندرعباس ،صندوقپستی79145 -1597 :
تاریخ دریافت :مهر 1396

تاریخ پذیرش :دی 1396

چکیده
این مطالعه با هدف بررسی برخی جنبه های تولیدمثلی میگو خنجری  Parapenaeopsis styliferaدر آبهای ساحلی غرب استان
هرمزگان انجام شد .نمونهبرداری از صید مشتاهای منطقه خمیر انجام شد و در مجموع  835میگو شامل 462میگوی ماده و  373میگوی نر
مورد زیستسنجی قرار گرفت .نتایج این بررسی نشان داد که نسبتهایجنسی نر :ماده بهصورت ساالنه بهطور معنیداری  1:1نبود و جمعیت
غالب در اکثر ماههای سال مادهها بودند ( با  .)%55/3بررسی درصد رسیدگی تخمدان میگوها نشان داد که فراوانی میگوهای نابالغ (مرحله  1و
بهویژه مرحله  2رسیدگی تخمدان) در تمامی طول سال بسیار چشمگیر بوده و نشاندهنده حضور قابل توجه میگوهای جوان این گونه در منطقه
میباشد .همچنین بررسی دقیقتر این گستره نشان داد که اگرچه حضور میگوهای بالغ (مراحل  3تا  5رسیدگی) نیز در تمام طول سال مشاهده
میشود اما حضور آنها در طی ماههای اسفند تا خردادماه وآبان تا دی ماه چشمگیرتر بوده است .میزان شاخص گنادوسوماتیک ( )GSIجنس ماده
از اسفند تا اردیبهشت دارای روند صعودی و اوج آن در اردیبهشت ماه مشاهد شد و در فصل تابستان از روند نزولی برخوردار بود .همچنین طول
کاراپاس در  50درصد بلوغ ( )LM%50برای میگوهای ماده برابر  18/8میلیمتر برآورد شد.
کلمات کلیدی :میگو خنجری ،نسبت جنسی ،فصل تخمریزی ،LM%50 ،شاخص گنادو سوماتیک ،خلیج فارس
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زیستشناسی تولیدمثل میگو خنجری در آبهای سواحل غربی استان هرمزگان

مقدمه
میگو ازجمله آبزیان مهم و باارزش فون خلیجفارس و دریای عمان
بهشمار میروند که بهرهبرداری از ذخائر آن هر ساله در استانهای
جنوبی کشور صورت میگیرد .میگوهای خانواده  Penaeidaeجزء با
ارزشترین میگوهای تجاری فون آبهای خلیجفارس بهشمار میروند
( )2017 ،Safaieو آمار صید ده ساله اخیر نشان میدهد که میگو
خنجری با نام علمی (Parapenaeopsis )H. Milne Edwards,1837
 styliferaدر حدود  3-11درصد از کل میگوهای صید شده متعلق به
این خانواده را بهخود اختصاص داده است ( .)2017 ،Safaieپراکنش
این گونه درخلیج فارس و دریای عمان تا جنوب هندگزارش شده است.
در خط ساحلی تاعمق حدود 90متری وجود دارد ،اما معموالً در عمق
کمتر از  50متری با بستر گلی یا گلی شنی یافت میشود (Fischer
و  .)1984 ،Bianchiپراکنش آن در آبهای استان هرمزگان بیشتر
در آبهای اطراف جزیره قشم ،بندرعباس تا شرق خلیج جاسک (تا
محدوده جگین) گزارش شده است (صفائی وکامرانی .)1388 ،مطالعات
نشان میدهد این گونه در ماههای گرم سال و پس از شروع بادهای
موسمی جنوبغربی ،بهدلیل اینکه نمیتوانند کاهش شوری را تحمل
نمایند ،به آبهای عمیقتر مهاجرت میکنند .میگوهای بزرگ اولین
میگوهایی هستند که شروع به ترک آبهای ساحلی میکنند .همچنین
گزارش شده این گونه چرخه زندگی خود را کامالً در محیطهای دریایی
میگذرانند ( .)1970 ،Raoتوجه به شاخصهای زیستشناسی تولیدمثل
آبزیان از ارکان مدیریت ذخایر محسوب شده و برای برنامههای حفظ
و بازسازی ذخایر و بهرهبرداری پایدار از منابع ضروری است .اطالع از
خصوصیات تولیدمثلی نظیر شاخصهای گنادی ،تغییرات بلوغ در طول
سال و تعیین فصل تخمریزی همچنین برای رسیدن به یک برنامه
موفق تکثیر و پرورش آبزیان موثر خواهد بود (نیکخواهخواجهعطایی و
همکاران.)1391 ،
تاکنون مطالعات زیادی درخصوص ویژگیهای زیستی و ساختار
جمعیتی برخی از میگوهای خانواده پنائیده در آبهای ایرانی خلیجفارس
و دریای عمان توسط محققین داخلی انجام شده است که ازجمله مهمترین
آنها میتوان به مطالعات انجام شده بر روی گونههای میگو موزی
( Penaeus merguiensisصفائی1383 ،؛ مومنی و همکاران 1391؛
مومنی و همکاران1394 ،؛  ،)2015 ،Safaieمیگو ببری سبز Penaeus
 Niamaimandi( semisulcatusو همکاران ،)2007 ،میگو سفید (سرتیز)
( Metapenaeus affinisصفائی و کامرانی1382 ،؛ کامرانی و همکاران،
1383؛ صفائی ،)1387 ،میگو خنجری ( )2017 ،Safaieو برخی جنبههای
پویائی جمعیت و ویژگیهای تولیدمثلی میگوهای غالب پنائیده (صفائی
و همکاران1390 ،؛ صفائی )1391 ،میتوان اشاره کرد .اما مطالعه
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جامعی که کلیه جوانب زیستی ازجمله جنبههای تولیدمثلی میگو
خنجری را دربر گیرد بسیار محدود بوده است .در این تحقیق سعی
شده جنبههای تولیدمثل این گونه میگو درآبهای سواحل غرب استان
هرمزگان (خوریات و مشتاهای منطقه بندر خمیر) صورت گیرد تا بتوان
شناخت کافی از چرخه تولیدمثلی این گونه در منطقه دست یافت.

مواد و روشها
نمونهبرداری بهصورت ماهانه و بهمدت  15ماه از دی 1394
لغایت اسفند  1395از صید مشتاهای بندر خمیر (با اندازه چشمه تور
 9-14میلیمتر در دیواره راهنما و بدنه اصلی و همچنین  20میلیمتر
در قسمت ماهی دان) انجام شد .نمونهها پس از صید و قرار دادن در
پودر یخ ،برای ثبت اطالعات زیستسنجی به آزمایشگاه گروه شیالت
دانشگاه هرمزگان انتقال داده شد .ابتدا میگوها براساس خصوصیات
مورفولوژیک و به کمک کلیدهای شناسایی مورد بررسی دقیق قرار
گرفتند ( Fischerو  )1984 ،Bianchiو سپس اطالعات مربوط به طول
کل (شامل گستره طولی نوک رستروم تا انتهای تلسون یا دنباله شنا)،
طول سر سینه یا کاراپاس ،طول بدن و وزن میگوها ثبت شد .در این
تحقیق ،تجزیه و تحلیل نسبت جنسی توسط مجموعه دادههای ماهانه
تعداد کل میگوهای نر و ماده انجام شد .برای مقایسه تفاوت بین
نسبتهای مشاهده شده با نسبتهای قابل انتظار در هر دو جنس از
آزمون آماری مجذورکای استفاده شد.
|10−3|2
𝐸

∑ = 𝑥2

در این معادله =O:فراوانیهای مشاهده شده =E ،فراوانیهای قابل انتظار
برای انجام آزمون مربع کای و مقدار  Pاز نرمافزار  Excel-2013استفاده
شد.
برای تعیین فصل تخمریزی میگوها براساس گستره درصد فراوانی
مراحل رسیدگی تخمدان میگوهای ماده در هر ماه نمونهبرداری ،اقدام
شد .مراحل رسیدگی تخمدان در جنس ماده میگو ،شامل پنج مرحله
متوالی قابل تشخیص میباشد ( Limو همکاران .)1987 ،برای تعیین
شاخص گنادوسوماتیک ( GSIتخمدان هر نمونه ماده برداشته و وزن
شد .این شاخص براساس رابطه زیر محاسبه شد( Quinnو :)1987 ،Kojis
) × 100وزن بدن  /وزن گناد( = GSI
برای برآورد شاخص LM%50ابتدا کالسهای طولی مورد بررسی را
مشخص نموده (الزم به ذکر است که نمونههای استفاده شده برای این
امر باید در زمان تخمریزی و در منطقه تخمریزی میگوهای خنجری
باشد) و سپس فراوانی مراحل رسیدگی تخمدان در هر کالس طولی را
از این دادهها استخراج نموده و نسبت فراوانی مراحل رسیده (مراحل
3و )4را به کل مراحل باروری تعیین کرد .سپس تعیین اندازه میگو در
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زمان بلوغ با استفاده از معادله زیر  )1995( Kingو با روش حداقل
مربعات در برنامه  Excelو ابزار  Solverانجام شد:
])P=1/[1+exp(-r(L-Lm50
در این رابطه :P :درصد میگوهای بالغ در طول معین : r ،شیب منحنی

 :LM50طول در رسیدگی جنسی (طولی که  50درصد از میگوها در
آن به بلوغ رسیدهاند) و  :Lظول کاراپاس برحسب میلیمتر.

نتایج
نسبت جنسی :نتایج نشان داد که نسبتهایجنسی مشاهده
شده نر :ماده میگو خنجری در طول دوره مطالعه بهطور معنیداری
 1:1نبود و جمعیت غالب در اکثر ماههای سال جنس ماده بود (با 55/3
درصد).
جدول  :1فراوانی میگوهای نر و ماده خنجری و نتایج آزمون مربع
کای به تفکیک ماه
ماه بررسی

(نر)

(ماده)

(کل)

نسبتجنسی

(value) P

دی 1394
بهمن94
اسفند94
فروردین1395
اردبیهشت95
خرداد95
خرداد95
تیر95
مرداد95
95مهر
مهر95
آبان95
دی95
بهمن95
اسفند95

35
29
36
35
0
34
16
22
32
23
31
26
10
32
12

35
40
41
36
6
36
28
35
30
39
21
30
25
32
28

70
69
77
71
6
70
44
57
62
62
52
56
35
64
40

1:1
1:0.7
1:0.9
1:1
1:0
1:0.9
1:0.6
1:0.6
1:1.1
1:0.6
1:1.5
1:1.9
1:0.4
1:1
1:0.4

p >0/05
p >0/05
p >0/05
p >0/05
p <0/05
p >0/05

>0/05

p

p >0/05
p >0/05

شکل :1نسبتهای جنسی میگو خنجری در آبهای شمالغربی خلیج
فارس (بندرخمیر)

تعیین فصل تخمریزی :گستره مراحل رسیدگی تخمدان میگوهای
ماده خنجری در شکل  2آورده شده است .همانطورکه مالحظه
میگردد برای میگوی خنجری فراوانی میگوهای نابالغ ( 1و  2رسیدگی)
در تمامی طول سال بسیار چشمگیر بوده و نشاندهنده حضور قابل
توجه میگوهای جوان این گونه در منطقه میباشد .همچنین بررسی
دقیقتر این گستره نشان داد که حضور میگوهای بالغ (مراحل  3تا )5
در ماههای اسفند تا خردادماه و آبان تا دی ماه و تا حدودی در تیر و
مرداد نیز چشمگیر بوده است که نشاندهنده این است که این گونه
تقریباً در تمام ماههای سال تخمریزی مستمر داشته و اوج آن از اسفند
تا خردادماه و آبان تا دی ماه میباشد.

p <0/05
p >0/05
p >0/05
p <0/05
p >0/05
p <0/05

شکل  :2درصد مراحل پنجگانه رسیدگی تخمدان میگوهای ماده
 P. styliferaدر آبهای شمالغربی خلیج فارس (بندرخمیر)
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از دیگر یافتههای این تحقیق شاخص گنادوسوماتیک ( )GSIبود
که تغییرات این شاخص برای جنس ماده در شکل  3آورده شده است.
همانطورکه مالحظه میشود این شاخص از اسفند تا اردیبهشت ماه
دارای روند صعودی و اوج آن در اردیبهشت ماه میباشد و در فصل
تابستان از روند نزولی برخوردار بود.

شکل  :3شاخص گنادوسوماتیک میگو خنجری درآبهای شمالغربی
خلیج فارس (بندرخمیر)

شاخص  :LM%50میانگین طول کاراپاس میگوهای ماده خنجری در
زمانی که نیمی از آنها بالغ میباشد ( (LM%50برای میگوی ماده برابر
18/8برآورد شد (شکل.)4

شکل  :4شاخص  LM%50میگو خنجری درآبهای شمالغربی خلیج
فارس (بندر خمیر)

بحث
نتایج این پژوهش نشان داد نسبتهایجنسی بهصورت ساالنه
بهطور معنیداری  1:1نبود و جمعیت غالب در اکثر ماههای سال جنس
ماده بود و برای جنس ماده درصد نسبت جنسی %55/3و جنس نر با
416

 %44/7میباشد .براساس مطالعه انجام شده توسط  )2017( Safaieدر
شمالغربی جزیره قشم برروی این گونه نسبت جنسی بهطور معنیداری
 1:1نبود و میگوهای ماده  %49/51از جمعیت میگوها را بهخود اختصاص
داده است .در مطالعه دیگر که توسط  Geethaو Balakrishnannair
( )1992انجام شده است مشخص گردید که جمعیت غالب میگو
خنجری در اکثر ماهها جنس ماده بوده است .که هم راستا با نتایج این
تحقیق میباشد )2002( Sarada .در مطالعه خود نشان میدهد غالبیت
جنسهای نر و ماده میگو خنجری میتواند در طی سالهای مختلف
متفاوت باشد بهطوریکه در طی سالهای 1987-1988حضور جنس
نر این گونه نسبت به ماده بیشتر بود و در سال 1990نسبتها برابر و
در سالهای ( 1991بهجز ماه فوریه) جنس ماده غالب بوده است .براساس
مطالعه انجام شده توسط صفایی و همکاران ( )1390برروی ویژگیهای
تولیدمثلی میگوهای غالب در منطقه مشرف به جنگلهای حرا واقع در
شمالغربی جزیره قشم (منطقه چاهو شرقی) در هر ماه فراوانی میگوهای
نابالغ (مراحل 1و2رسیدگی جنسی) نیز قابل مالحظه میباشد .نسبتهای
جنسی در تمامی فصول سال و همچنین ساالنه بهصورت  1:1نمیباشد
و برای تمامی گونهها جمعیت غالب در اغلب ماهها جنس نر میگوها
بوده مگر در برخی از موارد که همزمان با اوج تخمریزی میگوها ،مادهها
جمعیت غالب را بهخود اختصاص داده و بیشتر در دسترس صید قرار
گرفتهاند .همچنین نتایج مطالعه انجام شده توسط  )2015( Safaieبر
روی پویایی شناسی جمعیت میگوی موزی ()Penaeus megruiensis
در آبهای سواحل شمالی خلیج فارس نشان داد که همچون نتایج این
تحقیق نسبت جنسی  1:1نمیباشد و جمعیت غالب جنس ماده با
 %51/3میباشد.
نتایج این تحقیق نشان داد فراوانی میگوهای نابالغ ( 2رسیدگی)
در تمامی طول سال بسیار چشمگیر بوده و نشاندهنده حضور قابل
توجه میگوهای جوان این گونه در منطقه میباشد .همچنین بررسی
دقیقتر این گستره نشان داد که حضور میگوهای بالغ در ماههای اسفند
تا خردادماه وآبان تا دی ماه و تا حدودی در تیر و مرداد نیز چشمگیر
بوده است که نشاندهنده این است که این گونه تقریباً در تمام ماههای
سال تخم ریزی مستمر داشته و اوج آن از اسفند تا خردادماه و آبان تا
دی ماه میباشد .نتایج مربوط به شاخص گنادوسوماتیک ( )GSIبرای
جنس ماده نیز تائیدی بر پیک تخمریزی بهاره این گونه در منطقه
میباشد بهطوریکه این شاخص از اسفند تا اردیبهشت ماه دارای روند
صعودی و اوج آن در اردیبهشت ماه برآورد شد و در فصل تابستان از
روند نزولی برخوردار بود .براساس مطالعه انجام شده برروی این گونه
که توسط )2017( Safaieدر آبهای ساحلی اطراف جزیره قشم انجام
شد نشان داد که این گونه در تمام طول سال تخمریزی داشته اما اوج
آن از فوریه تا می ماه (اسفند تا خرداد) میباشد .درحالیکه
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مطالعه انجام شده بر روی این گونه توسط  )2002( Saradaنشان از
حضور جنس ماده بالغ بیشتر در ماههای اکتبر (مهر) تا دسامبر (آذر)
با اوج اکتبر (مهر) میباشد .در تحقیق دیگری توسط Suryanaraganan
و  )2002( Sunilمشخص گردیدکه این گونه دارای پیک تخمریزی
در ماه می و جوالی (خرداد و تیر) و شاخص گنادوسوماتیک آن از 3/39
تا  10/54درصد متغییر بود .براساس مطالعه انجام شده بر روی این
گونه توسط  Geethaو  )1992( Balakrishnannairحضور میگوهای
ماده بالغ در طول سال وجود دارد اما در ماه مه و نوامبر  90درصد بالغ
هستند ،همین وضعیت در مورد شاخص گنادوسوماتیک است .دو دوره
اوج تخمریزی در ماه مه و نوامبر ( فروردین و آبان) وجود دارد .مطالعات
دیگر نشان میدهد که میگو خنجری در تمام طول سال تخمریزی دارد
اما اوج آن از مکانی به مکان دیگر و از سالی به سالی دیگر متفاوت
باشد .براساس مطالعه  )1952( Menonدر امتداد سواحل  Malabarاوج
تخمریزی را در طول ماههای اکتبر (مهر) تا دسامبر (آذر) گزارش
نمودهاند .همچنین  )1970( Raoدر مطالعه خود اشاره داشته که میگو
خنجری دارای اوج تخمریزی در ماههای نوامبر (مهر) ،ژانویه (دی) و
آوریل (فروردین) در منطقه کوچین هند هستند .صفایی و همکاران
( )1390با مطالعه برروی میگوهای غالب در شمالغربی جزیره قشم
درگستره مراحل رسیدگی تخمدان میگوهای خنجری ،موزی میتوان
بهوضوح پیک تخمریزی این گونهها را از اسفند تا اردیبهشت مشاهده
کرد .درحالیکه گستره مراحل رسیدگی تخمدان میگوی سفید بیانگر
فراوانی نسبتاً قابل توجه حضور میگوهای بالغ در تمام طول سال و
نتیجه اینکه در هر ماه فراوانی میگوهای نابالغ (مراحل  1و  2رسیدگی)
نیز قابل مالحظه میباشد که این امر نشاندهنده این است که این
گونه در تمام طول سال تخمریزی داشته و نتیجه اینکه در هر ماه
فراوانی میگوهای نابالغ نیز قابل مالحظه میباشد .مطالعه کامرانی و
همکاران ( )1383بر روی میگو سفید اوج تخمریزی این گونه در فصل
بهار میباشد و طول سر سینه در  50درصد بلوغ ( )LM50میگوهای
ماده برابر با  27/16میلیمتر محاسبه گردید .نتایج این تحقیق نشان
میدهد میگوی خنجری در تمام طول سال تخمریزی مستمر داشته
(با اوج بهاره) و غالبیت میگوها در طول نوار ساحلی منطقه مورد
بررسی ،جنسهای ماده میباشند .اگرچه در اغلب منابع عدم وابستگی
این گونه به جنگلهای مانگرو اشاره شده است اما نتایج بررسیهای
میدانی در این تحقیق و مشرف بودن منطقه مورد بررسی به خوریات
پوشیده از جنگلهای مانگرو این فرضیه که این گونه هم همانند سایر
میگوهای خانواده پنائیده  Penaeidaeچرخه زندگی آنها وابسته به
جنگلهای مانگرو میباشد را تائید مینماید.
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