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چکیده
این مطالعه با هدف بررسی رفتار تغذیهای میگو خنجری  Parapenaeopsis styliferaدر آبهای ساحلی هرمزگان (مناطق بین
بندرعباس ،هرمز و قشم) انجام شد .نمونهبرداری بهمدت  12ماه از تیر ماه  1395تا خرداد ماه  1396و با تور ترال کف ویژه میگو انجام شد.
محتویات  363میگو با دامنه طول کاراپاس  12تا  33میلیمتر مورد بررسی قرار گرفت .موادغذایی شناسایی شده در روده میگو شامل سختپوست
( ،)%84الیافگیاهی ( ،)%7دیاتومه ( ،)%6فورمینیفورا (روزنهداران) ( ،)%1کرمنماتد ( )%0/57و مژهداران ( )%0/28و شکمپا ( )%0/28بود.
میزان شاخص  cvدر هر دوجنس متفاوت و بهطور معنیداری در جنس نر بیشتر از ماده بود ،درحالیکه این شاخص در کالسهای طولی مختلف
اختالف معنیداری نداشت .همچنین نتایج این تحقیق نشان داد که در بین غذاهای ترجیحی میگو خنجری بیشترین فراوانی حضور مربوط به گروه
غذایی سختپوستان بود درحالیکه میزان شاخص  Fpدر کالسهای طولی مختلف اختالف معنیداری نداشتند .نتایج نشان داد سختپوستان
بیش ترین فراوانی حضور را در محتویات روده میگوها درهمه مراحل رسیدگی تخمدان را بهخود اختصاص داده بودند.
کلمات کلیدی :میگو خنجری ،ترکیب غذایی ،شاخصهای تغذیهای ،خلیج فارس
* پست الکترونیکی نویسنده

مسئولMsn_safaie@yahoo.com:
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مقدمه
آبهای جنوب کشور ،بهویژه استان هرمزگان شامل خلیج فارس
و دریای عمان از نظر ذخایر آبزی ،از ظرفیت نسبتاً باالیی برخوردار
است و از بین گونههای مختلف جانوری در این منطقه ،میگو از اهمیت
ویژهای برخوردار است (صفائی و کامرانی .)1388 ،میگوها گروه بزرگی
از سختپوستان را تشکیل میدهند که اندازه آنها از ابعاد میکروسکوپی
تا 25سانتیمتر متغییر میباشد .هرچند تا بهحال نزدیک به 3500
گونه از آنها شناسایی شده ،ولی کمتر از  300گونه از آنها از نظر
اقتصادی مورد توجه هستند و قسمت اعظم صید در دنیا مربوط به
 100گونه میگو است ( Fischerو  .)1984 ،Bianchiمیگوهای خانواده
پنائیده  Penaeidaeجزء باارزشترین میگوهای تجاری آبهای خلیج
فارس بهشمار میروند .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 در خلیج فارس و دریای عمان تا جنوب هند گزارش شده
است .در خط ساحلی تا عمق حدود  90متری وجود دارد ،اما معموالً
در عمق کمتر از  50متری با بستر گلی یا گلی شنی یافت میشود
( Fischerو  .)1984 ،Bianchiاهمیت مطالعه رفتار غذایی درتراکم
جمعیت ،بلوغ غدد جنسی و دیگر فعالیتهای سوخت و ساز بدن
میباشد ( Varadharajanو  .)2013 ،Pushparajanرفتار تغذیهای میگو
بهعنوان یکی از مهمترین رفتارهای موثردر رشد و بقا و بهخصوص در
مراحل الروی اهمیت بهخصوصی دارد (فرهادیان و همکاران.)1393 ،
ترکیبات پوده ای ،از نظر کمی حاوی میکروفلورا و میوفونا میباشند،
بنابراین غذای ایدهآل میگوهای پنائیده را تشکیل میدهند و شاید
این واقعیت که مواد پودهای عمده غذای طبیعی میگو را شامل
میگردد به همین منظور باشد ( .)1988 ،Dallتاکنون مطالعات اندکی
بر روی رفتار تغذیهای میگو در ایران انجام شده است که ازجمله آنها
میتوان به مطالعات انجام شده بر روی گونهFenneropenaeus indicus
(زرشناس و همکاران ،)1381 ،همچنین از سوابق مطالعات انجام شده
بر روی رفتار تغذیهای میگو در مناطق مختلف بر روی گونههای
 Varadharajan) Litopenaeus vanamaiو  )2013 ،Pushparajanو
 Baskar( Penaeus monodonو همکاران )2012 ،و Metapeneopsis
 Kulkakni( stridulansو همکاران )2012 ،میتوان اشاره کرد .در این
تحقیق سعی شده رفتار تغذیهای این گونه میگو در آبهای مناطق هرمز
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تا بندرعباس و قشم از طریق صید ترال مورد بررسی قرار گیرد ،تا
بتوان شناخت کافی از رفتارتغذیهای این گونه در منطقه مورد مطالعه
دست یافت.

مواد و روشها
نمونهبرداری از تیرماه  1395تا خرداد ماه  1396از صید شناورهایی
که در مناطق بین هرمز تا بندرعباس و قشم ترالکشی (با اندازه دهانه
و بدنه اصلی تور  40میلیمتر و کیسه ترال  20میلیمتر) مینمودند
انجام شد .نمونه ها پس از صید و قرار دادن در پودر یخ ،برای ثبت
اطالعات زیستسنجی به آزمایشگاه گروه شیالت دانشگاه هرمزگان
انتقال داده شد .روده میگو با دقت توسط اسکالپل و پنس جدا شد و
از طریق مشاهده چشمی ،درصد پری روده ( %75 ،%50 ،%25 ،%0و
 )%100را حدس زده و سپس آنها در الکل  %96تثبیت شدند .جهت
تعیین رزیم غذایی محتویات روده را خارج و با استفاده از آب مقطر
رقیق نموده ،و به یک حجم معین رسانده شد و بعد از همگن نمودن
نمونه تکرارهای یک میلیلیتری برروی الم ریخته و با بهکارگیری
میکروسکوپ اینورت و با استفاده ازکلیدهای شناسایی (Hoppenrath
و همکاران2009 ،؛  Prusovaو 2003 ،Yamani؛  Tomasو همکاران،
 )1997اقالم غذایی مشاهده شده و شناسایی شد (.)1993 ،Biswas
شاخص خالی بودن ( )Vacuity Indexکه تخمین پر خوری را مشخص
𝑆𝐸
میکند و از رابطه زیر بهدست میآید (CV= × 100 :)1987 ،Euzen
𝑆𝑇
 = CVشاخص خالی بودن روده = ES ،تعداد روده خالی
تعیین ترجیح غذایی یا درصد فراوانی و نوع شکار که از رابطه زیر
𝐽𝑆𝑁
=FP
×100
محاسبه میشود(:)1987 ،Euzen
𝑆𝑁
 =NSjتعداد رودهها با شکار مشخص =Ns ،تعداد روده محتوی غذا
جهت تحلیل نهایی دادهها ابتدا پیروی دادها از توزیع نرمال با
استفاده از آزمون  Shapiro-wilk testدر نرمافزار )Ver 21( SPSS
مورد بررسی قرار گرفت و بررسی تفاوتهای شاخص CVو ارجحیت
غذایی در جنسها و کالسهای طولی مختلف از آزمون  Tمستقل و
 Kruskal-Wallis Testاستفاده شده است.

نتایج
رژیم غذایی میگو خنجری :ترکیب غذایی شناسایی شده در
روده میگو خنجری شامل سختپوست ( ،)%84الیافگیاهی
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( ،)%7دیاتومه ( ،)% 6فورمینیفورا (روزنهداران) ( ،)% 1کرم نماتد
( )%0/57و مژهداران ( )% 0/28و شکمپا ( )%0/28بوده است .یافتههای
این پژوهش نشان داد که سختپوستان با  84درصد فراوانی عمدهترین
نوع ماده غذایی در کل دوره مورد مطالعه بود درصد فراوانی گروههای
غذائی مختلف در روده به تفکیک جنسهای مختلف میگو در شکلهای
 1تا  3آورده شده است.
هم چنین در این مطالعه میزان اقالم غذایی مشاهده شده بر
اساس مراحل رسیدگی تخمدان میگوها هم مورد برسی قرار گرفت
که نشان داد سختپوستان بیشترین حضور را در مراحل مختلف
رسیدگی تخمدان بهخود اختصاص داده است (شکل .)4
شکل :3درصد مواد غذایی شناخته شده در جنس نر میگو خنجری
(سال)95-96

شکل :1درصد مواد غذایی شناخته شده در ترکیب دوجنس میگو
خنجری (سال)95-96

شکل :4میزان اقالم غذایی در مراحل مختلف رسیدگی تخمدان (سال)95-96

شاخص تهی بودن روده ( :)CVنتایج بررسی شاخص
نشان داد که میزان این شاخص  8/3درصد برآورد گردید که نشان از
پرخوری این گونه آبزی در منطقه میباشد (شکل.)5
باتوجه به نتایج ثبت شده در ترکیب دو جنس میگوها در مرداد
ماه  1395بیشترین شاخص تهیبودن و در تیر ماه همانسال کمترین
میزان را نشان دادند (الزم به ذکر است اگرچه برای جنس نر هم مانند
جنس ماده بیشترین شاخص تهی بودن در ماه مرداد  1395مشاهده
میشود (شکل  ،)7اما بهدلیل تعداد کم نمونه ( 1نمونه) در ماه مذکور،
خیلی قابل استناد نمیباشد و میتوان گفت که براساس نتایج ثبت
CV

شکل :2درصد مواد غذایی شناخته شده در جنس ماده میگو
خنجری (سال)95-96
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شده ،در این جنس بیش ترین میزان این شاخص در ماه مهر 1395
ثبت شده است) .این شاخص در تعداد کل جنسهای نر و ماده بهترتیب
 12/58و  5/19برآورد شد که در جنس نر همواره بیشتر از مادهها
بود .نتایج آزمون  Tمستقل نشان داد که اختالف معنیداری در میزان
این شاخص بین دو جنس نر و ماده وجود دارد ( .)P<0/05نتایج
مربوط بهمیزان این شاخص در گروههای طولی مختلف در شکل 8
آورده شده است و همچنین نتایج مربوط به آزمون Kruskal-Wallis
نشان داد که در کالسهای طولی مختلف این شاخص اختالف معنیداری
نشان ندادند (.(P<0/05
شکل :5شاخص  CVدرترکیب دو جنس میگو خنجری(سال)95-96

شکل :8شاخص  CVترکیب دو جنس در کالسهای طولی مختلف
(سال)95-96
شکل :6شاخص  CVدر جنس ماده میگو خنجری (سال)95-96

میزان پر بودن روده در مراحل مختلف رسیدگی تخمدان در
شکل  9نشان داده شده که مرحله دو رسیدگی تخمدان بیشترین
میزان پری را بهخود اختصاص داده است.
ارجحیت غذایی میگو خنجری :نتایج بررسی ارجحیت غذایی
میگو خنجری در طول دوره مورد مطالعه نشان داد که در اکثر ماهها،
سختپوستان بیشترین فراوانی در ترکیب غذایی میگو خنجری را به
خود اختصاص داده بودند (شکل.)10
میزان این شاخص در کالسهای طولی مختلف در شکل11
آورده شده که نشان میدهد بیشترین فراوانی حضور مربوط به
سختپوستان میباشد .نتایج مربوط به آزمون  Kruskal-Wallisبر
اساس کالسهای طولی نشان داد که ارجحیت غذایی براساس
کالسهای طولی اختالف معنیداری را نشان نمیدهد (.)P<0/05

شکل :7شاخص  CVدرجنس نر میگو خنجری (سال)95-96
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بحث
میگو خنجری با نام علمی Parapenaeopsis stylifera (H. Milne
) Edwards, 1837یکی از گونههای مهم میگو از خانواده Penaeidae

شکل :9میزان پر بودن روده در مراحل مختلف رسیدگی تخمدان
(سال)95-96

شکل  :10ارجحیت غذایی میگو خنجری در ماههای نمونهبرداری
(سال)95-96

شکل  :11ارجحیت غذایی میگو خنجری در کالس طولی مختلف ()95-96

بهشمار میرود .پراکنش آن در هرمزگان ،در آبهای اطراف جزیره
قشم ،بندرعباس تا شرق خلیج جاسک (محدوده جگین) گزارش شده
است (صفائی وکامرانی .)1388 ،نتایج این پژوهش نشان داد که
شاخص تهی بودن در ترکیب دو جنس میگو  8/2بود ،که حاکی از
پرخوری میگو خنجری در اکثر ایام بوده است .مطالعه انجام شده بر
روی گونه  Metapeneopsis Stridulansبیشترین معده خالی در نرها
با ( )%47/20در مقایسه با جنس ماده ( )%42/22بوده است (Kulkakni
و همکاران .)1999 ،مطالعهای انجام شده بر روی گونه Penaeus
 monodonمشخص گردید که کمترین تعدادخالی بودن روده در
جنسهای نر و ماده در ژانویه (دی) ،ژوئن (تیر) و سپتامبر (مهر) 2012
و بیشترین تعداد در ماه آگوست (شهریور) بوده است ( Baskarو
همکاران .)2012 ،براساس نتایج این تحقیق بیشترین درصد پر بودن
روده در اکثر ماهها حجم تقریبی  %75ثبت شده است ،بهاستثنا جنس
ماده در شهریور ماه  95با  %50و در دی ماه  95با  %100میزان پری
و جنس نر در ماههای تیر ،دی و اسفند  1395و فروردین ماه 96
روده پر  %50بوده است .مطالعه بر روی گونه  P. monodonنشان داد
بیشترین میزان پری روده  %25در ماه ژانویه (دی) و کمترین میزان
در ماه مارس (فروردین) و بیشترین میزان پری روده  %50در ماه
اکتبر (آبان)  2011و کمترین میزان در ژوئن (تیر)  2012و بیشترین
میزان پری روده  %75در ماه نوامبر (آذر) و دسامبر (دی) 2011و
کمترین میزان در ژوئن (تیر)  2012و بیشترین میزان پری روده %100
در ماه نوامبر (آذر)  2011و کمترین میزان در سپتامبر (مهر) 2012
بوده است ( Baskarو همکاران .)2012 ،براساس نتایج این تحقیق
مواد غذایی مشاهده شده سختپوست ( ،)%84الیاف گیاهی (،)% 7
دیاتومه ( ،)% 6فورمینیفورا (روزنهداران) ( ،)%1کرم نماتد ( )%0/57و
مژهداران ( )%0/28و شکمپا ( )%0/28بود و نتایج نشان داد که ترکیب
غذایی روده این گونه میگو در اکثر ماهها سختپوستان بیشترین
فراوانی حضور را بهخود اختصاص داده است و همچنین در این مطالعه
روده میگو حاوی مقداری ذرات شن بوده است .معموالً دانههای ماسه
و دیگر اجزاء سخت بههمراه غذای موجود در بستر توسط میگوهای
جوان بلعیده میشوند که قسمتی از آنها قابل برگشت و برخی برای
خرد کردن غذا مورد استفاده قرار میگیرند ( .)1988 ،Dallبررسی
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محتویات روده میگو خنجری توسط  )1952( Menonبقایای سخت
پوستان (شامل کوپهپودا ،سیپریدها (الرو سیپریس) ،مایسیدها و
آمفیپودا و الرو دهپایان) بوده است شکمپایان ،دوکفهای و روزنهداران
گروههای دیگری بودند که بقایای آنها بهطور فراوان در رژیم غذایی
این گونه مشاهده شده است .تراکم گونههای گیاهی کمتر از جانوری
مشاهده شده است .همانند دیگر میگوهای خانواده پنائیده رودهها
شامل مقدار قابل توجهی شن و گل بود ( )1970 ،Raoکه همراستا با
نتایج این تحقیق میباشد .براساس مطالعه انجام شده بر روی میگوی
سفید هندی بررسی محتویات روده این گونه نشان داده است که همه
چیزخوار بوده و رژیم غذایی شامل مواد پودهای ،کرمهای حلقوی پرتار،
سختپوستان ،صدفهای دوکفهای ،مواد گیاهی و ذرات شن میباشد.
گونههای بالغ مواد پودهای و نابالغین مواد گیاهی (جلبکهای سبز آبی
مانند  Phormidiumو  Merismopediaو همچنین برخی از دیاتومهها
و داینوفالژلهها) را ترجیح میدهند (زرشناس و همکاران.)1381 ،
مطالعه انجام شده بر روی گونه  Metapeneopsis Stridulansاقالم
غذایی شناسایی شده شامل روزنهداران ،پرتاران ،ماهی ،سختپوستان
(عمدتاً ایزوپود و آمفیپود) ،دتریتوس و مواد متفرقه مثل جلبکهای
رشتهای و موجودات ناشناخته و پوستهها و الیاف بودهاست (Kulkakni
و همکاران .)1999 ،در مطالعه بر روی گونه  P. monodonموادغذایی
شاملپرتاران ( ،)%36/05میگو ( ،)% 25/73ماهی ( ،)% 20/54سخت
پوستان ( ،)% 3/04دتریتوس ( ،)%5/17نرمتن ( ،)% 2/03فورمینیفرا
( )%1/98و شن و ماسه ( )%3/71بوده است ( Baskarو همکاران)2012 ،
مطالعه انجام شده برروی گونه  Litopenaeus vannameiمواد غذایی
شامل فیتوپالنکتون ،زئوپالنکتون ،سختپوستان ،آمفیپود ،ایزوپود،
پرتاران ،نماتد ،نرمتن و دتریتوس بوده است ،فیتوپالنکتونها بیشترین
درصد مواد غذایی مربوط به فیتوپالنکتون ( )%14/6و کمترین درصد
مربوط به پرتاران ( )%4/6بوده است ( Varadharajanو ،Pushparajan
 .)2013در بررسی انجام شده در منطقه جاسک توسط زرشناس و
همکاران ،تنوع پالنکتونهای جانوری و گیاهی مورد تغذیه گونه میگوی
سفید هندی بالغ بیشتر از نابالغین بوده است ،گونههای بالغ مواد پودهای
را بهعنوان ترکیب غالب غذایی و همچنین از بنتوزها ،پالنکتونهای
جانوری ،تخم ماهی و غیره موجود در ستون آب نیز استفاده مینماید
(زرشناس و همکاران .)1381 ،در این تحقیق مشخص گردید که
عمدهترین ماده غذایی شناسایی شده در هر دو جنس این گونه،
سختپوستان بوده است .بیشترین میزان پر بودن روده در هر دو
جنس  %75و بیشترین معده خالی در جنس نر مشاهده شده است.
466

براساس نتایج این تحقیق مشخص گردید که طیف وسیعی از اقالم
غذایی در رژیم غذایی میگو خنجری مشاهده شده که غالبترین نوع
غذا در اکثر ماهها و فصلها سال سختپوستان بوده است .گوناگونی
نوع غذای این گونه با توجه به تنوع مواد غذایی مشاهده شده در رژیم
غذایی این گونه کاهش یک یا چند اقالم غذایی نمیتواند تاثیری بر
رژیم غذایی این گونه داشته باشد.
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