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 Parapenaeopsis stylifera( Edwards,  H. Milne  1837) میگو خنجریعادات غذایی 

 های ساحلی استان هرمزگاندرآب
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 1396 دیتاریخ پذیرش:            1396 مهر تاریخ دریافت:
 

 چکیده

های ساحلی هرمزگان )مناطق بین در آب  Parapenaeopsis styliferaای میگو خنجریاین مطالعه با هدف بررسی رفتار تغذیه

انجام شد.  یژه میگوو با تور ترال کف و 1396تا خرداد ماه  1395ماه از تیر ماه  12مدت برداری بهبندرعباس، هرمز و قشم( انجام شد. نمونه

 پوستمتر مورد بررسی قرار گرفت. موادغذایی شناسایی شده در روده میگو شامل سختمیلی 33تا  12میگو با دامنه طول کاراپاس  363محتویات 

%( بود.  28/0) پاو شکم %( 28/0داران )%( و مژه 57/0نماتد )کرم %(، 1) داران(%(، فورمینیفورا )روزنه 6%(، دیاتومه ) 7گیاهی )(، الیاف84%)

های طولی مختلف که این شاخص در کالستر از ماده بود، درحالیداری در جنس نر بیشطور معنیدر هر دوجنس متفاوت و به cv میزان شاخص

انی حضور مربوط به گروه ترین فراوچنین نتایج این تحقیق نشان داد که در بین غذاهای ترجیحی میگو خنجری بیشهم داری نداشت.اختالف معنی

پوستان داری نداشتند. نتایج نشان داد سختهای طولی مختلف اختالف معنیدر کالس  Fpکه میزان شاخصپوستان بود درحالیغذایی سخت

 خود اختصاص داده بودند. ترین فراوانی حضور را در محتویات روده میگوها درهمه مراحل رسیدگی تخمدان را بهبیش

  ای، خلیج فارسهای تغذیهمیگو خنجری، ترکیب غذایی، شاخص یدی:کلمات کل

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

ویژه استان هرمزگان شامل خلیج فارس های جنوب کشور، بهآب       

خوردار باالیی بر و دریای عمان از نظر ذخایر آبزی، از ظرفیت نسبتاً

 های مختلف جانوری در این منطقه، میگو از اهمیتهاست و از بین گون

میگوها گروه بزرگی (. 1388ای برخوردار است )صفائی و کامرانی، ویژه

 ها از ابعاد میکروسکوپیکه اندازه آن دهندمی را تشکیل پوستانسخت از

 3500 حال نزدیک بهباشد. هرچند تا بهمی متر متغییرسانتی25تا 

ر ها از نظگونه از آن 300تر از ها شناسایی شده، ولی کمگونه از آن

 اقتصادی مورد توجه هستند و قسمت اعظم صید در دنیا مربوط به

میگوهای خانواده  .(Bianchi ،1984و  Fischer) است میگو گونه 100

های خلیج ترین میگوهای تجاری آبجزء باارزش Penaeidaeپنائیده 

دهد که میگو روند. آمار صید ده ساله اخیر نشان میشمار میفارس به

 Parapenaeopsis( Edwards, 1837  H. Milneعلمی ) خنجری با نام

stylifera  درصد از کل میگوهای صید شده متعلق به  3-11در حدود

پراکنش (. Safaie ،2017) خود اختصاص داده استاین خانواده را به

گزارش شده  خلیج فارس و دریای عمان تا جنوب هند این گونه در

 متری وجود دارد، اما معموالً  90عمق حدود  است. در خط ساحلی تا

 شودیافت می شنی متری با بستر گلی یا گلی 50تر از در عمق کم

(Fischer  وBianchi ،1984).  اهمیت مطالعه رفتار غذایی درتراکم

های سوخت و ساز بدن جمعیت، بلوغ غدد جنسی و دیگر فعالیت

ای میگو رفتار تغذیه (.Pushparajan ،2013و  Varadharajan) باشدمی

خصوص در هترین رفتارهای موثردر رشد و بقا و بعنوان یکی از مهمبه

(. 1393خصوصی دارد )فرهادیان و همکاران، همراحل الروی اهمیت ب

باشند، ای، از نظر کمی حاوی میکروفلورا و میوفونا میترکیبات پوده

ید دهند و شاآل میگوهای پنائیده را تشکیل میبنابراین غذای ایده

ای عمده غذای طبیعی میگو را شامل این واقعیت که مواد پوده

. تاکنون مطالعات اندکی (Dall ،1988) گردد به همین منظور باشدمی

ها ای میگو در ایران انجام شده است که ازجمله آنبر روی رفتار تغذیه

 Fenneropenaeus indicusمطالعات انجام شده بر روی گونه به توانمی

چنین از سوابق مطالعات انجام شده (، هم1381س و همکاران، زرشنا)

های در مناطق مختلف بر روی گونه ای میگوروی رفتار تغذیه بر

Litopenaeus vanamai Varadharajan)  وPushparajan ،2013)  و

Penaeus monodon (Baskar  ،2012و همکاران ) وMetapeneopsis 

stridulans (Kulkakni 2012ن، و همکارا )توان اشاره کرد. در این می

های مناطق هرمز آب گونه میگو در ای اینتغذیه رفتار شده یسعتحقیق 

تا بندرعباس و قشم از طریق صید ترال مورد بررسی قرار گیرد، تا 

این گونه در منطقه مورد مطالعه  ایبتوان شناخت کافی از رفتارتغذیه

 دست یافت. 

 

 هامواد و روش
از صید شناورهایی  1396 ماه خرداد تا 1395 تیرماه از بردارینمونه       

کشی )با اندازه  دهانه عباس و قشم ترالکه در مناطق بین هرمز تا بندر

نمودند متر( میمیلی 20و کیسه ترال  مترمیلی 40و بدنه اصلی تور 

ها پس از صید و قرار دادن در پودر یخ، برای ثبت انجام شد. نمونه

سنجی به آزمایشگاه گروه شیالت دانشگاه هرمزگان اطالعات زیست

انتقال داده شد. روده میگو با دقت توسط اسکالپل و پنس جدا شد و 

و  %75، %50، %25، %0) از طریق مشاهده چشمی، درصد پری روده

. جهت شدندتثبیت  %96ها در الکل ( را حدس زده و سپس آن100%

روده را خارج و با استفاده از آب مقطر  تعیین رزیم غذایی محتویات

و بعد از همگن نمودن ه شد به یک حجم معین رساند رقیق نموده، و

کارگیری لیتری برروی الم ریخته و با بهنمونه تکرارهای یک میلی

 Hoppenrath) میکروسکوپ اینورت و با استفاده ازکلیدهای شناسایی

و همکاران،  Tomas؛ Yamani ،2003و  Prusova؛ 2009و همکاران، 

 (.Biswas ،1993) اقالم غذایی مشاهده شده و شناسایی شد (1997

که تخمین پر خوری را مشخص  (Vacuity Index) شاخص خالی بودن

 =CV     :(Euzen، 1987) آیدمی دستهب زیر رابطه از و کندمی
𝐸𝑆

𝑇𝑆
× 100 

CV = شاخص خالی بودن روده ،ES = تعداد روده خالی  

تعیین ترجیح غذایی یا درصد فراوانی و نوع شکار که از رابطه زیر 

 =FP                             :(Euzen ،1987)شودمحاسبه می
𝑁𝑆𝐽

𝑁𝑆
×100 

NSjها با شکار مشخص= تعداد روده ،Ns=  تعداد روده محتوی غذا   

رمال با زیع نپیروی دادها از توها ابتدا جهت تحلیل نهایی داده       

 SPSS(21 Ver)  افزاردر نرم Shapiro-wilk testاستفاده از آزمون 

ارجحیت  وCV های شاخصمورد بررسی قرار گرفت و بررسی تفاوت

مستقل و  T های طولی مختلف از آزمونها و کالسغذایی در جنس

Kruskal-Wallis Test .استفاده شده است 

 

 نتایج
ترکیب غذایی شناسایی شده در : جریرژیم غذایی میگو خن       

گیاهی الیاف %(، 84) پوستخنجری شامل سخت روده میگو
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نماتد  کرم %(، 1داران( )%(، فورمینیفورا )روزنه 6(، دیاتومه )7%)

های %( بوده است. یافته 28/0) پا%( و شکم 28/0داران )( و مژه57/0%)

ترین د فراوانی عمدهدرص 84پوستان با پژوهش نشان داد که سخت این

ی هانوع ماده غذایی در کل دوره مورد مطالعه بود درصد فراوانی گروه

 هایهای مختلف میگو در شکلروده به تفکیک جنس در مختلف غذائی

 آورده شده است.  3 تا 1

چنین در این مطالعه میزان اقالم غذایی مشاهده شده بر هم       

وها هم مورد برسی قرار گرفت اساس مراحل رسیدگی تخمدان میگ

ترین حضور را  در مراحل مختلف پوستان بیشکه نشان داد سخت

       (.4خود اختصاص داده است )شکل رسیدگی تخمدان به
 

 
: درصد مواد غذایی شناخته شده در ترکیب دوجنس میگو 1شکل

 (95-96خنجری )سال
 

 
ماده میگو : درصد مواد غذایی شناخته شده در جنس 2شکل

 (95-96خنجری )سال

 
: درصد مواد غذایی شناخته شده در جنس نر میگو خنجری 3شکل

(95-96)سال  
 

 CVنتایج بررسی شاخص  (:CVشاخص تهی بودن روده )       

برآورد گردید که نشان از  درصد 3/8نشان داد که میزان این شاخص 

  (.5)شکل باشدپرخوری این گونه آبزی در منطقه می

باتوجه به نتایج ثبت شده در ترکیب دو جنس میگوها در مرداد        

ترین سال کمماه همان بودن و در تیرترین شاخص تهیبیش 1395ماه 

انند )الزم به ذکر است اگرچه برای جنس نر هم م میزان را نشان دادند

مشاهده  1395ترین شاخص تهی بودن در ماه مرداد جنس ماده بیش

نمونه( در ماه مذکور،  1دلیل تعداد کم نمونه )(، اما به7شود )شکل می

 توان گفت که براساس نتایج ثبت باشد و میخیلی قابل استناد نمی

 
 (95-96: میزان اقالم غذایی در مراحل مختلف رسیدگی تخمدان )سال4شکل
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 1395شده، در این جنس بیش ترین میزان این شاخص در ماه مهر 

ترتیب به ماده و نر هایجنس کل تعداد در شاخص این است(. شده ثبت

ها تر از مادهشبرآورد شد که در جنس نر همواره بی 19/5 و 58/12

داری در میزان مستقل نشان داد که اختالف معنی Tبود. نتایج آزمون 

(. نتایج >05/0P) این شاخص بین دو جنس نر و ماده وجود دارد

 8 های طولی مختلف در شکلمیزان این شاخص در گروهمربوط به

  Kruskal-Wallisچنین نتایج مربوط به آزمون است و هم شده آورده

داری اختالف معنی شاخص مختلف این های طولیکالس در که داد نشان

 . P)>05/0نشان ندادند )

میزان پر بودن روده در مراحل مختلف رسیدگی تخمدان در        

ن ترینشان داده شده که مرحله دو رسیدگی تخمدان بیش 9 شکل

 خود اختصاص داده است.میزان پری را به

نتایج بررسی ارجحیت غذایی : ارجحیت غذایی میگو خنجری       

ها، میگو خنجری در طول دوره مورد مطالعه نشان داد که در اکثر ماه

ترین فراوانی در ترکیب غذایی میگو خنجری را به پوستان بیشسخت

 (.10)شکل خود اختصاص داده بودند

 11های طولی مختلف در شکلص در کالسمیزان این شاخ       

ترین فراوانی حضور مربوط به دهد بیشآورده شده که نشان می

بر   Kruskal-Wallisباشد. نتایج مربوط به آزمونپوستان میسخت

اساس های طولی نشان داد که ارجحیت غذایی براساس کالس

 (.P>05/0) دهدداری را نشان نمیهای طولی اختالف معنیکالس
 

 
 (95-96درترکیب دو جنس میگو خنجری)سال CV: شاخص 5شکل

 

 
 (95-96در جنس ماده میگو خنجری )سال CVاخص : ش6شکل

 

 
 (95-96درجنس نر میگو خنجری )سال CV: شاخص 7شکل

 
های طولی مختلف ترکیب دو جنس در کالس CV: شاخص 8شکل

 (95-96)سال
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 بحث
 Parapenaeopsis stylifera (H. Milneنام علمی با خنجری میگو       

Edwards, 1837)   های مهم میگو از خانواده از گونه یکیPenaeidae 

های اطراف جزیره هرمزگان، در آب رود. پراکنش آن درشمار میبه

قشم، بندرعباس تا شرق خلیج جاسک )محدوده جگین( گزارش شده 

که  نتایج این پژوهش نشان داد (.1388است )صفائی وکامرانی، 

بود، که حاکی از  2/8 بودن در ترکیب دو جنس میگو هیشاخص ت

 پرخوری میگو خنجری در اکثر ایام بوده است. مطالعه انجام شده بر

ترین معده خالی در نرها بیش Metapeneopsis Stridulansگونه  روی

 Kulkakni) %( بوده است 22/42مقایسه با جنس ماده ) در (% 20/47) با

 Penaeusانجام شده بر روی گونه ای . مطالعه(1999و همکاران، 

monodon ترین تعدادخالی بودن روده درمشخص گردید که کم 

 2012)مهر(  سپتامبر )تیر( و ژوئن ،)دی( ماده در ژانویه و های نرجنس

و  Baskar) ماه آگوست )شهریور( بوده است ترین تعداد درو بیش

ن ترین درصد پر بوداساس نتایج این تحقیق بیشبر .(2012همکاران، 

استثنا جنس ثبت شده است، به %75ها حجم تقریبی روده در اکثر ماه

میزان پری  %100با  95و در دی ماه  %50با  95ماده در شهریور ماه 

 96و فروردین ماه  1395های تیر، دی و اسفند و جنس نر در ماه

نشان داد  P. monodon بوده است. مطالعه بر روی گونه %50روده پر 

ترین میزان در ماه ژانویه )دی( و کم %25یزان پری روده ترین مبیش

در ماه  %50 ترین میزان پری رودهدر ماه مارس )فروردین( و بیش

ترین و بیش 2012ترین میزان در ژوئن )تیر( و کم 2011 اکتبر )آبان(

و  2011)دی( )آذر( و دسامبر در ماه نوامبر %75میزان پری روده 

 %100ترین میزان پری روده و بیش 2012 تیر() در ژوئن میزان ترینکم

 2012ترین میزان در سپتامبر )مهر( و کم 2011در ماه نوامبر )آذر( 

اساس نتایج این تحقیق بر .(2012و همکاران،  Baskar)بوده است 

%(،  7گیاهی ) الیاف ،(%84) پوستمواد غذایی مشاهده شده سخت

( و % 57/0ماتد )ن کرم %(، 1داران( )%(، فورمینیفورا )روزنه 6دیاتومه )

%( بود و نتایج نشان داد که ترکیب  28/0) پا%( و شکم 28/0داران )مژه

ترین پوستان بیشها سختغذایی روده این گونه میگو در اکثر ماه

چنین در این مطالعه خود اختصاص داده است و همفراوانی حضور را به

ماسه  هایدانه روده میگو حاوی مقداری ذرات شن بوده است. معموالً

همراه غذای موجود در بستر توسط میگوهای و دیگر اجزاء سخت به

ها قابل برگشت و برخی برای شوند که قسمتی از آنجوان بلعیده می

. بررسی (Dall ،1988) گیرندخرد کردن غذا مورد استفاده قرار می

 
: میزان پر بودن روده در مراحل مختلف رسیدگی تخمدان 9شکل

 (95-96)سال
 

 
  برداریهای نمونه: ارجحیت غذایی میگو خنجری در ماه10 شکل

 (95-96)سال
 

 

 (95-96خنجری در کالس طولی  مختلف ) : ارجحیت غذایی میگو11 شکل
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 سخت بقایای Menon (1952) توسط خنجری میگو روده محتویات

 پودا، سیپریدها )الرو سیپریس(، مایسیدها وشامل کوپهپوستان )

داران ای و روزنهپایان، دوکفه( بوده است شکمپایانپودا و الرو دهآمفی

طور فراوان در رژیم غذایی ها بههای دیگری بودند که بقایای آنگروه

تر از جانوری های گیاهی کماین گونه مشاهده شده است. تراکم گونه

ها هند دیگر میگوهای خانواده پنائیده رودمشاهده شده است. همان

راستا با که هم (Rao، 1970) گل بود شامل مقدار قابل توجهی شن و

اساس مطالعه انجام شده بر روی میگوی باشد. برنتایج این تحقیق می

سفید هندی بررسی محتویات روده این گونه نشان داده است که همه 

حلقوی پرتار،  هایای، کرمودهچیزخوار بوده و رژیم غذایی شامل مواد پ

باشد. ای، مواد گیاهی و ذرات شن میهای دوکفهپوستان، صدفسخت

های سبز آبی ای و نابالغین مواد گیاهی )جلبکپوده های بالغ موادگونه

ها چنین برخی از دیاتومهو هم Merismopediaو  Phormidiumمانند 

(. 1381ناس و همکاران، دهند )زرش( را ترجیح میهاو داینوفالژله

اقالم  Metapeneopsis Stridulans مطالعه انجام شده بر روی گونه

پوستان داران، پرتاران، ماهی، سختغذایی شناسایی شده شامل روزنه

های پود(، دتریتوس و مواد متفرقه مثل جلبکایزوپود و آمفی )عمدتاً

 Kulkakni) استبودهها و الیاف ناشناخته و پوسته ای و موجوداترشته

موادغذایی  P. monodonگونه  روی برمطالعه  . در(1999و همکاران، 

 %(، سخت 54/20) %(، ماهی 73/25) میگو %(، 05/36) پرتارانشامل

فورمینیفرا ، %( 03/2) تننرم %(، 17/5) %(، دتریتوس 04/3) پوستان

( 2012و همکاران، Baskar ) %( بوده است 71/3) ماسه و شن و (98/1%)

مواد غذایی  Litopenaeus vannamei لعه انجام شده برروی گونهمطا

، ایزوپود، پودپوستان، آمفیپالنکتون، سختشامل فیتوپالنکتون، زئو

ترین ها بیشاست، فیتوپالنکتون بوده تن و دتریتوسپرتاران، نماتد، نرم

ترین درصد و کم %( 6/14) پالنکتوندرصد مواد غذایی مربوط به فیتو

، Pushparajanو  Varadharajan) بوده است %( 6/4) به پرتارانمربوط 

. در بررسی انجام شده در منطقه جاسک توسط زرشناس و (2013

تغذیه گونه میگوی  جانوری و گیاهی مورد هایتنوع پالنکتون همکاران،

 ایهای بالغ مواد پودهاست، گونه بوده از نابالغین تربیش بالغ هندی سفید

های چنین از بنتوزها، پالنکتونغذایی و هم غالب رکیبت عنوانرا به

نماید جانوری، تخم ماهی و غیره موجود در ستون آب نیز استفاده می

(. در این تحقیق مشخص گردید که 1381)زرشناس و همکاران، 

جنس این گونه،  ترین ماده غذایی شناسایی شده در هر دوعمده

 بودن روده در هر دو ترین میزان پره است. بیشپوستان بودسخت

 ترین معده خالی در جنس نر مشاهده شده است.و بیش %75جنس 

براساس نتایج این تحقیق مشخص گردید که طیف وسیعی از اقالم 

ترین نوع غذایی در رژیم غذایی میگو خنجری مشاهده شده که غالب

پوستان بوده است. گوناگونی ها سال سختها و فصلغذا در اکثر ماه

رژیم  ی این گونه با توجه به تنوع مواد غذایی مشاهده شده درنوع غذا

تواند تاثیری بر غذایی این گونه کاهش یک یا چند اقالم غذایی نمی

 رژیم غذایی این گونه داشته باشد.
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