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 نوع مقاله:

 پژوهشی
 چکیده 

 های( در آبMetapenaeus stebbingiچکو ) یگوم یتجمع شناسییاییپو یهاجنبه یمطالعه به منظور بررس ینا

با روش  1395تا بهمن ماه  1394ماه از اسفندماه  12به مدت  ی)استان هرمزگان( انجام شد. نمونه بردار فارسیجخل

تخمدان  یدگیو مراحل رس شناسیریخت العاتو اط یجمع آور یگوم 546ترال کف انجام گرفت. در مجموع  یدص

 به ها( نسبتماهیورموارد ) به استثنا شهر ینشان داد که در تمام یجنس هاینسبت یلو تحل یهتجز یجشد. نتا یریگاندازه

طول کاراپاس با طول کل و وزن نشان داد که رشد هر دو جنس  ی(. رابطهP<0.05نبوده است ) 1:1 داریمعنی طور

طول کاراپاس و طول کل و وزن نشان  یانگینماهانه م ییراتو تغ یفراوان ی. در بررسباشدیناهمگون م یا یکآلومتر یگوم

 یروند نزول یک رماهیصعودی و در ت یرماه، س یبهشتداد که از اواخر زمستان) اسفندماه( و با شروع فصل بهار تا اواخر ارد

حضور  یجو به تدر شوندیم یافت یماده در مناطق ساحل یگـوهایاز م بـاالییدرصد  یدمثل،. در زمان تولکندیرا دنبال م

 یگستره یلو تحل یه. تجزگیرندیقرار م یددر دسترس ص یشترب یجهو در نت یابدیکـاهش مـ تـریقهای عمها در آبآن

 ذکر به الزم و است( ماهیبهشتگونه در فصل بهار )ارد ینا یبرا ریزیشان داد که اوج تخمتخمدان ن یدگیمراحل رس

بلوغ  %50طول کاراپاس در ینمستمر داشته است و همچن یزیرسال تخم هایدر تمام ماه یباًگونه تقر این که است

(50%mLبرا )برآورد شد. متریلیم 2/21ماده برابر  هاییگوم ی 
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 مقدمه

توجهی در تأمین غذای مردم جهان دارند و با شناسایی مطلوبیت و برتری ارزش غذایی  در حال حاضر محصوالت دریایی نقش قابل

عنوان یک  شود. افزایش تقاضا برای محصوالت دریایی بهها افزوده میروز به مصرف آنمواد پروتئینی روز به  ها بر دیگراین فرآورده

آوری و استحصال محصوالت جانبه صنعت ماهیگیری، عمل منبع ارزشمند غذایی به ویژه در سالیان اخیر موجب رشد و توسعه همه

های اخیر با رشد و توسعه صنعت شیالت و به های آزاد شده است. در سالها و آبیجها، خلهای واقع در حاشیه دریادریایی کشور

 ,.Safayi et al)پروری ایران توجه دولت به افزایش میزان مصرف سرانه ماهی و میگو معطوف شده است خصوص بخش آبزی

2001). 

 شیل
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روند و به لحاظ عمان به شمار میفارس و دریای خلیجهای پوستان در اکوسیستم آبهای مهم سختها به عنوان یکی از گونهمیگو

آوری و ارزش تجاری نیز نقش مهمی در شکوفایی اقتصاد کشور دارند. ساالنه بهره برداری از ذخایر میگو به طور متوسط، که ارز

)حد فاصل بندر سیریک تا های استان هرمزگان تن از صیدگاه 2000تا1000باشد بین خود متاثر از شرایط اکولولوژیکی منطقه می

      (.Safayi at al., 2004; Safayi, 1998گیرد )ماه صورت میماه تا اواخر آبانجزیره قشم( از اوایل مهر

رود که پراکنش به شمار می Penaeidae های مهم میگو از خانوادهیکی از گونه Metapenaeus stebbingi میگوی چکو با نام علمی 

 ,Safayi and Kamrani))تا محدود جگین( گزارش شده است  جاسکاطراف جزیره قشم، بندرعباس تا شرق خلیجهای آن در آب

2009). 

ها و به ویژه ی کامل چرخه زیستی میگوباشد، مطالعهبه علت اینکه ذخایر این آبزیان ارزشمند هر ساله دستخوش تغییرات می

های ارزشمند در منطقه، امری اجتناب ناپذیر ریزی این گونهاز وضعیت تخمها و شناخت کافی مثلی آنبررسی چرخه تولید

 باشد. می

 هاروش و مواد
از صید شناورهای فعال میگوگیر در مناطق بین جزیره قشم، بندرعباس  1395تا بهمن  1394ها به صورت ماهانه از اسفندماه نمونه

ها پس از صید و قرار دادن در پودر یخ، برای ثبت اطالعات انتخاب شد. نمونهنمودند اقدام به ترال کشی میتا سیریک  که

 به آزمایشگاه گروه شیالت دانشگاه هرمزگان انتقال داده شد. مراحل رسیدگی تخمدان نجی و سزیست

گیری طول کل جهت اندازه ،متریسانتی 50متری کش بیوها از خطسنجی و تشریح مراحل رسیدگی تخمدان میگوبرای زیست

گرم ترازوی  1/0ترازوی دیجیتال با دقت (، C.Lکاراپاس میگو ) گیری طولمتری: جهت اندازهمیلی 1/0کولیس با دقت (، T.L)بدن 

ها از وسایل تشریح شامل پنس، قیچی و تیغ برای تشریح میگوگرم و 1دقت با ( T.W)ها گیری وزن میگوایی: برای اندازهیک کفه

 استفاده شد هاسطح پشتی و مشاهده تخمدان آن

 جنسیتعیین نسبت

های نر و ماده بدست سپس نسبتها شمارش شدند؛ های نر و ماده میگوجنسی، هر ماه تعداد جنستیابی به نسببه منظور دست

های مشاهده شده از آزمون مربع کای آمده در هر ماه به صورت فصلی و در یک سال مورد بررسی قرار گرفتند. برای صحت نسبت

 باشد.استفاده شد که معادله آن به شرح ذیل می

 

𝑥2 =∑
|𝑂 − 𝐸|2

𝐸
 

O =های مشاهده شدهفراوانی 

E =های قابل انتظار تیوریکفراوانی 

  50Lm%تعیین

های استفاده شده برای این امر باید در های طولی مورد بررسی را مشخص شد. الزم به ذکر است که نمونهدر این روش ابتدا کالس

مراحل رسیدگی تخمدان در هر کالس طولی را از این ها باشد. پس از آن فراوانی ریزی میگوریزی و در منطقه تخمزمان تخم

(. سپس تعیین King, 1995( به کل مراحل تعیین شد )4و 3ها استخراج شده و نسبت فراوانی مراحل باروری رسیده )مراحل داده

 اندازه میگو در زمان بلوغ با استفاده از معادله زیر و با روش حداقل مربعات انجام شد.

))] m50L-r(L-[1+exp(P=1  

Pهای بالغ در طول معین: درصد میگو 

rشیب منحنی طول کاراپاس : 
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Lm50:  اند(. درصد از میگوها در آن به بلوغ رسیده 50طول در رسیدگی جنسی )طولی که 

Lمتر: ظول کاراپاس بر حسب میلی 

 ریزیتخم 3و 2تعیین فصل 

برداری تعیین شد. مراحل رسیدگی های ماده در هر ماه نمونهرسیدگی تخمدان میگوریزی میگو براساس فراوانی مراحل فصل تخم

 (.Lim et al., 1987; Primavera, 1985 تخمدان در جنس ماده میگو، شامل پنج مرحله متوالی قابل تشخیص به شرح ذیل است )
 مرحله یک )مرحله نارس یا سکون(

 بوده، به طوری که از روی پوسته خارجی قابل تشخیص نیستند. ها بسیار باریک و شفافدر این مرحله تخمدان
 مرحله دو )مرحله درحال توسعه یا رسیدگی اولیه(

شود، به طوری که از روی پوسته خارجی روشن مشاهده میها به شکل نواری باریک، به رنگ نارنجی تا سبزدر این مرحله تخمدان

 (. Primavera, 1985ها کامال شکافته شود).یق آن باید سطح پشتی میگوباشند. برای تفکیک دقتا حدی قابل تشخیص می
 مرحله سه )مرحله پیش رسیدگی(

زیتونی روشن و کامال مشخص در سطح پشتی تر از مرحله قبل، به رنگ سبز ها به شکل نواری باریک، پهندر این مرحله تخمدان

بارز در این مرحله، انشعاب فرعی است که به دو طرف اولین بند ناحیه شود. خصوصیت های ناحیه شکمی مشاهده میدر زیر بند

 (.Lim et al., 1987باشد )تر شدن تخمدان نواری شکل میشکمی کشیده شده و ناشی از بزرگ
 مرحله چهار )مرحله رسیدگی کامل(

تر شده )بیشتراز مرحله شکمی، تخمدان پهنهای شود. در اولین قطعه از بندها به رنگ سبز تیره مشاهده میدر این مرحله تخمدان

های شکمی امتداد یافته که به خوبی از سطح پشتی قابل طوری که به شکل سه گوش در آمده و تا دومین قطعه از بند قبل( به

 (.Lim et al., 1987باشد )تشخیص می
 ریزی شده(مرحله پنج )مرحله تخم

ها رنگ متمایل به زرد نظر ظاهری شبیه مرحله یک )نارس( هستند. در تشریح، تخمدانها کامالً خالی، سست و نازک و از تخمدان 

ریزی کامل بوده و شود که یا تخمشوند. این مرحله از لحاظ ظاهری به سه شکل مشاهده میتر میهستند که با گذشت زمان سفید

شود، که ممکن است بخش جلویی یا عقبی تخمدان می ریزی ناقص بوده که به دو شکل مشاهدهخالی است و یا تخم تخمدان کامالً

 (.Primavera,1985هنوز دارای تخم باشند )

 نتایج

 جنسینسبت

نشان داده شده است. در این تحقیق  1های مختلف و در مجموع جدولها در ماهفراوانی دو جنس)نر و ماده( و نسبت جنسی آن 

چه باید به آن اشاره کرد (. آنP<0.05( داشت )1:1داری با مورد انتظار )معنی( تفاوت 1: 2/0نسبت جنسی نر:ماده در کل دوره )

ها بوده و درصد قابل توجهی را به خود اختصاص داده و بیشتر در ها جنس ماده میگواین است که جمعیت غالب در اغلب ماه

( 9/18( و برای جنس نر )1/81ماده )اند. درصد نسبت جنسی در کل دوره مورد مطالعه برای جنس دسترس صید قرار گرفته

 محاسبه گردید.
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 در ماه های مختلف سال M. Stebbingi: نسبت جنسی دو جنس نر وماده میگوی 1جدول

P  ماه  تعداد)نر(  تعداد)ماده(  تعداد)کل(  جنسینسبت 

0.05>P  07/0  :1  60  56  4   93اسفندماه 

0.05>P  04/0  :1  50  48  2  94فروردین 

0.05>P  0  :1  50  50  0  94اردیبهشت 

0.05>P  0  :1  43  43  0  94خرداد 

0.05>P  25/0  :1  50  40  10  94تیر 

0.05>P  19/0 : 1  50  42  8  94مرداد 

0.05<P  92/0  :1  50  26  24  94شهریور 

0.05>P  61/0  :1  50  31  19  94مهر 

0.05>P  02/0  :1  50  49  1  94آبان 

0.05>P  40/0  :1  21  15  6  94آدر 

0.05>P  44/0  :1  23  16  7  94دی 

0.05<P  81/0  :1  49  27  22  94بهمن 

0.05>P  2/0  :1  546  443  103  کل 

 ریزی تعیین فصل تخم

ی چکو گردد برای میگوطور که مالحظه می(. همان1های ماده چکو ارایه شده است )شکل گستره مراحل رسیدگی تخمدان میگو

توجه میگوهای ی حضور قابل رسیدگی( در تمامی طول سال بسیار چشمگیر بوده و نشان دهنده 2و1های نابالغ )فراوانی میگو

های اسفند تا خرداد ماه و تا حدودی تر این گستره نشان داد که در ماهباشد. همچنین بررسی دقیقجوان این گونه در منطقه می

ی این است که این گونه تقریباً در ها نیز چشمگیر بوده است که نشان دهندههای بالغ در این ماهمرداد و شهریور ماه حضور میگو

 باشد. ریزی مستمر داشته و اوج آن از اسفند تا خرداد ماه )فصل بهار( میهای سال تخمتمام ماه

 
 M. Stebbingiهای ماده : مراحل پنچگانه رسیدگی تخمدان میگو1شکل 
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 mL%50شاخص 

میگوهای ماده در ادامه ارائه شده  (mL%50باشند )ها بالغ میهای ماده چکو در زمانی که نیمی از آنمیانگین طول کاراپاس میگو

 متر برآورد شد. میلی 2/21گردد، این میانگین برای میگوی ماده برابر طور که مالحظه می(. همان2است) شکل

     

 
 Stebbingi. Mمیگوی  mL%50شاخص  :2شکل

  بحث
 نسبت جنسی 

ماه و بهمن ماه( و همچنین های سال )به غیر از شهریوری چکو در تمام ماههای جنسی میگونتایج این پژوهش نشان داد که نسبت

(. همچنین در این تحقیق مشاهده شد که غالبیت میگوها در اغلب P<0.05نبود ) 1:1ها به به طور معنی داری نسبت ساالنه آن

ی چکو ریزی گونه میگومها در فصل بهار که اوج تخها به مادههای سال با جنس ماده بود. در خصوص کاهش تدریجی نسبت نرماه

ریزی باشد که به همین لحاظ بیشتر در های ماده به سمت مناطق ساحلی جهت تخمباشد ممکن است علت آن مهاجرت میگومی

 اند.ها مشاهده شدهگیرینمونه

و هم به طور های سال های جنسی هم در طول ماهدهد نسبتنشان می (2001) و همکاران Safayiمطالعات انجام شده توسط  

ها ی بررسی شده به خصوص چکو جمعیت چه که باید به آن اشاره کرد این است که برای تمامی گونهباشد. آننمی 1:1ساالنه 

ها ها در اسفند تا اردیبهشت ماه، مادهریزی میگوزمان با اوج تخمها جنس نر بوده مگر در برخی از موارد که همغالب در اغلب ما ه

 را به خود اختصاص داده و بیشتر در دسترس صید قرار گرفته اند. جمعیت غالب

های ماده در مثل، درصد باالیی از میگودهد که در زمان تولید( نشان می1981) Garcia and Le Reste مطالعات انجام شده توسط 

 Garciaهمچنین براساس مطالعات   یابد.تر کاهش میهای عمیقها در آبشوند و به تدریج حضور آنمناطق ساحلی یافت می

ها بیشتر ها ی ماده در نواحی ساحلی غالب هستند و نر( بر گرفته از مقاله صفائی مشخص شده است که در فصل گرم، میگو1981)

 . براساس مطالعات انجام(Safayi, 2001) افتدشوند و در فصل سرد دقیقاً عکس این موضوع اتفاق میهای عمیق یافت میدر آب

های جنسی در تمام فصول سال گردد نسبتتیز، مالحظه میی، موزی و سرگونه دو( بر روی 2001) و همکاران Safayiشده توسط 

 (.P<0.05ها بیشتر از تعداد نرها بوده است )ی موزی همواره تعداد مادهباشد و برای گونهنمی 1:1و همچنین ساالنه به صورت 

تیز داری وجود دارد. ولی برای جنس میگوی سرهای قابل انتظار تفاوت معنیمشاهده شده و فراوانیهای بنابراین بین فراوانی

 ها از تعداد نرها بیشتر بوده به جز در فصل زمستان که نسبت نرها بیشتر شده است.همواره تعداد ماده
 ی مراحل رسیدگی تخمدان تعیین گستره

ماه و تا ماه تا اردیبهشتریزی این گونه را از اسفندتوان به وضوح پیک تخمچکو میی مراحل رسیدگی تخمدان میگوی در گستره

ها در ریزی برای این گونه وجود داشته است. بررسیماه مشاهده نمود. بدین صورت که در فصل بهار، اوج تخمحدودی آبان تا آذر
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ماه تا ریزی این گونه از اسفنددهد که پیک تخمان میغربی جزیره قشم ) منطقه چاهو شرقی( نشهای شمالاین زمینه در آب

. نتایج تحقیق فوق الذکر نشان داد که در مورد میگوی چکو نیز همانند میگوی موزی (Safayi, 2012) باشدماه میاردیبهشت

بیت حضورجمعیت جوان باروری( در تمام طول سال بسیار چشمگیر بوده و نشان دهنده غال 2و  1فراوانی میگوهای نابالغ )مراحل 

ماه حضور های اسفند و فروردین و تا حدودی آبان و دیباشد. هر چند که به طور پراکنده و به ویژه در ماهاین گونه در منطقه می

 .(Safayi, 2012) میگوهای بالغ مشاهده شده است

ریزی دهدکه در میگوی موزی اوج تخمان میفارس و در استان هرمزگان نشهای خلیجمطالعات انجام شده در این زمینه و در آب

روی میگوی خنجری های ساحلی اقیانوس اطلس بر. بررسی انجام شده در این زمینه در آب(Safayi, 2004) باشددر فصل بهار می

دیگری فصل بهار ماه و های آبان تا بهمن باشد، اولین پیک پاییز بین ماهریزی میدهد که این گونه دارای دو پیک تخمنشان می

 (.Dineshbabu, 2005; Safayi, 2011ماه ) فروردین تا اردیبهشت های بین ماه

ریزی در پیک تخم دو(، بر روی میگوی ببری مشخص شد که این گونه دارای 2009و همکاران ) Moradi هایبراساس بررسی

ریزی پاییزه بیشترین تعداد اوج باشد و در تخمدیبهشت متغییر تواند از اسفند تا ارریزی بهاره میباشد. تخمفصل بهار و پاییز می

گردد یکی های فصلی و دمای پایین در زمستان اغلب سبب میهای آبان و آذر بوده است که علت این امر بارانمشاهده شده در ماه

باشد. در پایان تا با تحقیق حاضر میهای ساالنه در مرحله زندگی دور از ساحل خود به نسل غالب تبدیل شود. که هم راساز نسل

ماه در استان هرمزگان، شاید یکی از دالیل اصلی توان به آن اشاره کرد این است که، افزایش تدریجی دما از اواخر اسفندچه میآن

 ریزی پاییزه باشد. تواند یکی از دالیل تخمهای فصلی میریزی بهاره میگوها باشد و بارانتخم

 (mL%50بلوغ )درصد  50طول 

باروری هستند  4و 3ها در مرحله درصد، یا به عبارتی نیمی از جمعیت ماده 50این میزان که در حقیقت طولی است که در آن 

های ساحلی متر محاسبه گردید. مطالعات انجام شده در این زمینه در آبمیلی 2/21برای میگوی چکو در طول کاراپاس 

 ,Dineshbabuباشد )متر میمیلی35دهد که میانگین طول کاراپاس برای این گونه خنجری نشان میاطلس بر روی میگوی اقیانوس

2005.) 

دهد که این میانگین فارس در استان هرمزگان نشان میهای خلیجی موزی در آبمطالعات انجام شده در این زمینه بر روی میگو

و همچنین مطالعات انجام شده در این زمینه  (Safayi, 2005) باشدمتر میمیلی 21/30قطعه میگوی ماده برابر  4059برای تعداد 

های خور گرمسیری کوچین در هند مالحظه شدکه برای هر دو جنس )نر و ماده( پس از ( در آبM. zeyianicaبر روی میگوی )

 (.(Biju at al., 2010باشد متر میمیلی 50ها به بلوغ جنسی رسیدن طول آن
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Abstract 

This study was carried out to study the dynamics of the population of Shrimp (Metapenaeus stebbingi) in 

Persian Gulf waters (Hormozgan province). Sampling for 12 months was carried out from March 2014 to 

March 2015 with the method of trellis capping. A total of 546 shrimp were collected and morphometric 

and ovarian examination were measured. Sex ratio analysis results showed that in all cases (except in the 

month of September), ratios were not significantly 1:1 (P <0.05). The relationship between carapace 

length and total length and weight showed that the growth of both sexes in shrimp was alometric or 

heterogeneous. In the study of frequency and monthly changes, the mean carapace length, total length and 

weight indicated that a rising trend was observed from the late winter and beginning of spring until the 

end of May, followed by a downward trend in July. At reproduction time, a high percentage of female 

shrimp are found in coastal areas and gradually their presence in deeper waters decreases and, as a result, 

are more readily available for catching. The analysis of the range of ovarian examination stages showed 

that the oviposition peak for this species in the spring, and it should be noted that this species has 

continually spawned in almost all months of the year, as well as carapace length in 50% of puberty (Lm50 

%) For female shrimp was 2.21 mm. 

Keywords: Chicken Shrimp, Sex ratio, Seedling season, Lm50%, Persian Gulf 
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