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چکيده
پنائيد ه  خانواد ه  از  پنئوس  جنس  ميگوهای 
صورت  به  که  هستند  ارزشمند ی  آبزيان  از 
نيمه  و  گرمسيری  های  آب  د ر  گسترد ه 
گرمسيری زند گی می کنند و بيش از نيمی 
به خود  را  ميگو د ر جهان  ناخالص  توليد  از 
اختصاص می د هند. مشکل کسانی که قصد 
تجاری  منظور  به  موجود ات  اين  از  د ارند 
خصوصيات  زياد  بسيار  تنوع  کنند  استفاد ه 
فرد ی آن ها است. از جمله اين خصوصيات 
می توان به سرعت رشد، اند ازه و مقاومت د ر 
برابر عوامل بيماريزا اشاره کرد. اصوالً به سختی 
می توان به ميگوهايی با تمام خصوصيات فوق 
د ست يافت. از طرف د يگر مد يران اجرايی و 
مسئوالن شرکت های شيالتی جهت توسعه 
نيازمند  بهتر  استفاد ه  برای  ريزی  برنامه  و 
اطالعات د ر مورد ذخاير و مولد ين گونه های 
کمک  های  راه  از  يکی  هستند.  ارزشمند 
مطالعه  شيالتی،  منابع  حفظ  و  توسعه  به 
جمعيت ها و شناسايی د قيق گونه های آنها 
با استفاد ه از خصوصيات مورفومتريک است. 
د ر  ها  جمعيت  احتمالی  اختالف  د ليل  به 
رشد، مقاومت د ر برابر بيماری ها و يا د يگر 
خصوصيات، تفکيک جمعيت های طبيعی از 
يکد يگر مهم است تا منابع قابل د سترس با 
تنوع ژنتيکی بکر برای برنامه های اهلی سازی 

و زاد و ولد انتخابی فراهم گرد د.

كلمات كليدی: ميگوی ببری سبز، شناسايی، 

زيرگونه، خصوصيات مرفومتريک

مقدمه
تاکنون بيش از 465 گونه ماهی و 20 گونه 
ميگو د ر خليج فارس و د ريای عمان شناسايی 
شد ه  شناسايی  ميگوهای  اکثر  که  گرد يد ه 
هستند.   Penaeidae خانواد ه  به  متعلق 
گونه   Penaeus semisulcatus گونه 
 P. های   گونه  و  فارس  خليج  منطقه  غالب 
غالب  گونه   M. affinis و   merguiensis
د ريای عمان به حساب می آيند )رضوانی و 

همکاران، 1380(.
مهم ترين عوامل باال بود ن تنوع زيستی د ر 
خليج فارس باز بود ن و ارتباط خليج فارس از 
طريق تنگه هرمز به آب های آزاد اقيانوسی 
است که سبب می گرد د از اين طريق براحتی 
گونه ها وارد آن شوند. د ر خليج فارس بد ليل 
ستون  حرارتی  اليه بند ی  عد م  و  کم  عمق 
آب د ر تمامی قسمت های آن کفزيان وجود 
د ر  گرفتن  قرار  علت  به  فارس  خليج  د ارند. 
د ما،  بود ن  باال  و  پايين  جغرافيايی  عرض 
گونه ای  تنوع  زيرا  د ارد  بااليی  بسيار  تنوع 
مناطق  از  زياد تر  استوا  نزد يک  مناطق  د ر 
د ورتر بود ه و هرچه از استوا به سمت قطب 
پيش برويم تنوع کاهش ولی تراکم افزايش 
می يابد. آب خليج فارس با شوری 35 گرم د ر 
ليتر زيستگاه مناسب تری برای کثرت تنوع 
است  شيرين  د رياچه های  مقابل  د ر  زيستی 

)ساالری، 1387(.

 مهم ترین 
عوامل باال بود ن 
تنوع زیستی د ر 
خلیج فارس باز 
بود ن و ارتباط 
خلیج فارس 
از طریق تنگه 
هرمز به آب های 
آزاد اقیانوسی 
است كه سبب 
می گرد د از این 
طریق براحتی 
گونه ها وارد آن 
شوند.
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خصوصيات ريخت شناسی و شمارشی د ر سطح 
وسيعی برای توصيف و تفکيک گونه ها د ر سخت 
 Wang( پوستان مورد مطالعه قرار گرفته است
et al., 2003(. د انستن ساختار ژنتيکی آبزيان 
و تمايز جمعيت های متفاوت برای حفاظت از 
زيستی  تنوع  حفظ  و  ها  جمعيت  و  ها  گونه 
حائز اهميت می باشد. شناسايی ژنتيکی ذخاير 
همچنين يکی از اولويت های مهم به منظور 
يافتن منابع طبيعی بکر د ر جهت اطمينان از 
گوناگون  باشد. ذخاير  ها می  گونه  گزينی  به 
برابر  د ر  مقاومت  از رشد،  يکسانی  روند  اغلب 
بيماری يا نشان د اد ن خصوصيت های مهم از 
خود بروز نمی د هند، بنابراين اطالع د ر زمينه 
با ژنوتيپ های  ارتباط آنها  اين خصوصيات و 
توسعه  و  ها  برنامه  بهبود  جهت  د ر  مشخص 
سيستم تکثير و پرورش گونه های مورد مطالعه 
موثر می باشد. تمايز جمعيت های آبزيان به 
سه روش متد اول مانند استفاد ه از ويژگی های 
ريخت شناسی، نشانگرهای پروتئينی و مولکولی 
انجام می گيرد. که از بين روش های ذکر شد ه 
ويژگی های ريخت شناسی يکی از ساد ه ترين 
روش ها برای بررسی جد ايی جمعيت ها است.

يافته های قابل ترويج
Penaeus جنس

از  متنوعی  گروه   Penaeus  )1798( جنس 
ميگوهای د ريايی است که بطور عمد ه محد ود 
به آب های کم عمق سواحل و خليج های بسته 
هستند اما بعضی گونه های آن ها د ر نواحی 
جنس  اين  شوند.  می  د يد ه  نيز  اقيانوسی  باز 
با ارزش ترين گروه اقتصاد ی د ر بين ميگوها 
برای   .)Lavery et al., 2004( باشد  می 
 Dall های  يافته  براساس   Penaeus جنس 
گونه شناسايی شد ه   28 ،)1990( همکاران  و 
است. گونه های اين جنس براساس خصوصيات 
مشخص مورفولوژيکی )ريختی( تعيين شد ه اند 
کاراپاس  خصوصيات،  اين  بين  از   .)1 )شکل 
و  بد ون شکاف  کاراپاس  به  نسبت  د ار  شکاف 
تليکوم باز نسبت به تليکوم بسته  ابتد ايی تر 
 Laveryet al.,( است  شد ه  گرفته  نظر  د ر 

 .)2004

 Penaeus شکل 1. تقسيم بند ی مرفولوژيکی جنس
براساس وجود يا عد م وجود شکاف کاراپاس.

تحقيقات  و  مطالعات  اخير  های  سال  د ر 
مختلفی توسط محققين و سازمان های بين 
منطقه  د ر  کشوری  يا  و  ای  منطقه  المللی، 
خليج فارس و د ريای عمان د ر زمينه شناسايی 
آبزيان و تهيه کليد شناسايی و اطلس صورت 
گرفته است. هر چند فهرست های متفاوتی از 
تعد اد گونه های ميگو د ر منطقه ارائه شد ه، اما 
 )1995( Al�Yamani و )نياميمند ی )1372
کامل ترين ليست را ارائه نمود ه اند )جد ول 1( 

)متين فر، 1378(.

جد ول 1. تنوع گونه ای ميگوهای خليج فارس و د ريای 
عمان )متين فر، 1378 (

يکی از با ارزش ترين گونه های جنس پنئوس 
ميگوی ببری سبز است که بيش از 70% صيد 
ميگو د ر خليج فارس را به خود اختصاص د اد ه 
است )Hosseiniet al., 2004(. ميگوی ببری 
 Penaeus semisulcatus سبز با نام علمی

Penaeus s.l. 

''grooved'' 

Melicertus 

Marsupenaeus 
(tube- like 
thelycum) 

Farfantepenaeus 
(American 
''grooved'') 

''non-
grooved'' 

With hepatic 
ridge 

Litopenaeus* 
(open 

thelycum) 

Penaeus 
(closed 

thelycum) 

Without 
hepatic ridge 

Fenneropenae
us 

 

Species Genus Family 

stridulans Metapenaeopsis 

 
 
 
 

Penaeidae 

affinis 

Metapenaeus dobsoni 

stebbing 

stylifera Parapenaeopsis 
indicus 

Penaeus 

japonicus 

latisulcatus 

merguiensis 

monodon 

semisulcatus 

granulosus 
Trachypenaeus 

pescadoreesis 
 

یکی از با ارزش 
ترین گونه های 

جنس پنئوس 
میگوی ببری سبز 

 است كه بیش 
 از 70% صید 

میگو د ر خلیج 
 فارس را به 

 خود اختصاص 
د اد ه است.
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از  پنئوس  جنس  به   ،)1844(  De Haan
خانواد ه پنائيد ه تعلق د ارد که تا سال 1378 
نشد ه  گزارش  آن  برای  ای  گونه  زير  هيچ 
ببری سبز د ر مناطق  بود )جد ول 2(. ميگو 
مختلف به نام های متفاوتی خواند ه می شود. 
جنوب  نشينان  ساحل  ميان  د ر  ميگو  اين 
کشورمان، د ر استان های خوزستان و بوشهر 
از رنگ  برگرفته  نام ميگوی صورتی- که  به 
صورتی آن پس از انجماد است - و د ر استان 
هرمزگان به نام های نرک و الرکی )به ترتيب 
بزرگ( شهرت  و  کوچک  جثه  با  افراد  برای 

د ارد )شکوری، 1373(.

- رده بندی كامل ميگوی ببری سبز
 ,Holtius( جد ول 2. رد ه بند ی ميگوی ببری سبز

.)1980

- ريخت شناسی ميگوی  ببری سبز
ميگوی ببری سبز د ارای بد نی د راز و کم و 
بيش خميد ه است و ظاهری شبيه به بسياری 
)شکل  د ارد  پنائيد ه  ميگوهای  انواع  از  د يگر 
 180 تا  حد اکثر  نر  جنس  د ر  آن  طول   .)2
و د ر جنس ماد ه تا 228 ميلی متر و وزنش 
تا 130 گرم می رسد )FAO, 1985(. رنگ 
بد ن اين گونه د ر مراحل اوليه زند گی )د وران 
الروی( شفاف و د ر مراحل بعد ی به کرم- زرد 
تا نارنجی با نوارهای عرضی حلقه مانند قهوه ای 
و  روستروم  شکم،  ناحيه  روی  بر  ارغوانی  تا 
 .)Hogties, 1980( آنتن ها تغيير می يابد
از د يگر ويژگی های مهم اين گونه می توان 

به خصوصيات زير اشاره نمود:

1. تعد اد د ند انه های روستروم د ر لبه فوقانی 
 2-4 تحتانی  لبه  د ر  و   )6-7 )معموال   5-8

)معموال 3-2( عد د است.
2. برآمد گی خطی روی روستروم به د ند انه های 
فوق معد ی می رسد و ممکن است از آن فراتر 

رود.
3. برآمد گی خطی کبد ی وجود د ارد.

زير کبد ی وجود د ارد و  برآمد گی خطی   .4
کامال قابل مشاهد ه است.

5. برآمد گی خطی جلوی معد ی وجود ند ارد.
زائد ه  يک  د ارای  زن  قد م  پای  پنجمين   .6
 Wickins and Lee,( خارجی کوچک است

.)2002

شکل 2. تصوير شماتيک ميگو و اجزای تشکيل د هند ه آن 
)FAO, 2004(

انواع ميگو، برخی  د ر شناسايی و رد ه بند ی 
خصوصيات بارز ريختی مورد بررسی و مقايسه 

قرار می گيرد، که به شرح ذيل هستند:
1. شکل ظاهری: اند ازه جثه، رنگ عمومی، 
شکل  و  نما  خاص،  رنگی  عالئم  يا  رنگد انه 
بد ن د ر تشخيص اوليه گونه مورد توجه قرار 
نظر  از  پنائيد ه  خانواد ه  ميگوهای  گيرد.  می 
ريخت شناسی شامل سه بخش متمايز سر، 
تنه و د م هستند، که هر يک از اين بخش ها 
و زوائد مرتبط د ر تشخيص جنس و گونه د ر 
بررسی های ريخت شناسی و شمارشی حائز 
اهميت است. اند ازه جثه د ر گونه های مختلف 
متفاوت است، و معموالً افراد ماد ه د ارای جثه 
 Wickins and Lee,( بزرگتر از نر هستند
2002(. رنگ ميگو د ر حال زند ه يا تازه صيد 
جنس  خصوصاً  محيطی،  شرايط  تابع  شد ه 
های  گونه  رنگ  که  نحوی  به  است،  بستر 
مختلف پنائيد ه از سفيد شيری تا قهوه ای يا 

 Arthropoda Phylum یانبندپا شاخه

 Crustacea Sub- phylum سخت پوستان شاخه یرز

 Malacostraca Class سخت پوستان رده

 Eumalacostraca Sub-class ماالکوسترا یو یرردهز

 Eucarida Supr - order یسخت پوستان عال فوق راسته

 Decapoda Order یوکاریدها راسته

 Penaeidae Family یدهپنائ خانواده

 Penaeus Genus پنئوس جنس

 Penaeus Sub- genus پنئوس جنس یرز

 یپنئوس سم گونه
 سولکاتوس

Penaeus 
semisulcatus Species 

 

 

 میگوی ببری 
 سبز د ارای 
 بد نی د راز و 
كم و بیش 
 خمید ه است 
و ظاهری شبیه 
به بسیاری 
د یگر از انواع 
 میگوهای 
 پنائید ه 
د ارد. 

استفاده از خصوصیات مورفومتریک )ریخت شناسی( در .../ رهنما، آهنگرزاده
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مشکی متغير است. رنگ ميگوی ببری سبز 
از صورتی خوش رنگ د ر آب های شمال و 
جنوب بوشهر تا ميگوهای مخطط و راه راه 
بند رعباس متفاوت است  و  ناحيه مطاف  در 

)متين فر، 1378(.
قرار  اجزايی  کاراپاس  روی  بر  كاراپاس:   .2
د ارد که د ر تشخيص مورفولوژيک ميگو مورد 
استفاد ه قرار می گيرد، اين قسمت ها شامل 
روستروم، آنتن ها و شکاف ها و برجستگی های 
روی کاراپاس است. شکل، اند ازه و نحوه قرار 
گرفتن خطوط و خارها بر روی کاراپاس د ر 
تشخيص و تمايز گونه های ميگو از يکد يگر 
 .)Waterman, 1961( اهميت است  حائز 
ترتيب  همين  به  سبز،  ببری  ميگوی  د ر 
به  روستروم  نوک  از  کاراپاس  بااليی  شکاف 
از آخرين د ند انه بااليی  انتها کشيد ه شد ه و 
ترتيب  همين  به  گذرد.  می  نيز  روستروم 
شکاف کبد ی نيز د قيقاً د ر زير و چسبيد ه به 
خار کبد ی واقع شد ه است )متين فر، 1378(.
3. روستروم: روستروم د ر گونه های مختلف 
ناحيه  د ر  روستروم  د ارد.  متفاوتی  اشکال 
که  گرفته،  قرار  ميگو  پيشانی  يا  جلويی 
خار  صورت  به  کاراپاس  بااليی  قسمت  از 
ظاهری،  نمای  است.  يافته  امتد اد  جلو  به 
برآمد گی پشتی )تيغه بااليی يا کوژ(، وجود 
يا عد م وجود د ند انه و تعد اد آنها د ر باال و زير 
روستروم از عوامل مورد استفاد ه د ر شناسايی 

  .)Waterman, 1961( ميگو است
د ارای 6-8  سبز  ببری  ميگوی  د ر  روستروم 
د ارای  که  است،  بااليی  قسمت  د ر  د ند انه 
و  بااليی  قسمت  د ر  اند کی  )کوژ(  برآمد گی 
بد ون انحنا است. معموال 4-3 د ند انه نيز د ر 
قسمت زيرين روستروم د ر بخش جلويی آن 

وجود د ارد )متين فر، 1378(.
4. آنتن شالقی: قسمت شالقی آنتن معموالً 
از جثه ميگو بلند تراست. رنگ، شکل و وجود 
نوار بر روی آن از عالئم کاربرد ی د ر شناسايی 
ها  آنتن   .)Waterman, 1961( است 
شکل  د و  به  معموال  سبز  ببری  ميگوی  د ر 
ساد ه و راه راه د يد ه می شود. اين تفاوت د ر 
ميگوهای ببری خليج فارس د ر زيستگاه های 

مختلف مشاهد ه می شود، که احتماال به د ليل 
تغييرات محيطی يا تفاوت های ژنتيکی است.
تلسون  اصلی  بخش  د و  شامل  د م  دم:   -5
به شکل يک خار  تلسون  باله د می است.  و 
يا  ثابت  د ند انه  آن  بر روی  است، که  مثلثی 
متحرک وجود د ارد. تلسون صاف، فاقد د ند انه 
ثابت  حال  هر  د ر  است،  متحرک  يا  ثابت  و 
د ر  مؤثر  عوامل  از  ها  آن  بود ن  متحرک  يا 
 Koenemann and( شناسايی ميگو است
Jenner, 2005(. تلسون ممکن است صاف 
و کشيد ه، يا اينکه خميد ه باشد. باله د می به 
شکل د و زوج باد بزن د ر طرفين تلسون واقع 
شد ه، که د ر عمليات سريع ميگو به عقب به 
کار می رود. شکل و اند ازه باد بزن های د می و 
وجود مژک بر روی آن می تواند د ر شناسايی 
فر،  )متين  گيرد  قرار  استفاد ه  مورد  ميگو 

.)1378
6- اندام های تناسلی: يکی از عوامل مهم 
بررسی  ای،  گونه  تشخيص  و  شناسايی  د ر 
خصوصيات مورفولوژيک اند ام های جنسی نر 
 Koenemann and( و ماد ه د ر ميگو است

 .)Jenner, 2005
الف( دستگاه تناسلی نر: د ستگاه تناسلی 
نر شامل بيضه ها، مجرای خروجی و آمپول 
انتهايی است. اند ام نرينه ميگوی نر بصورت 
اند ام لوله ای به اولين پای شنا متصل است. 
تمايز جنسيت نر و ماد ه د ر ميگوهای پنائيد ه 
از مرحله ششم پست الروی با تشکيل مجرای 

اسپرم شروع می شود.
های  اند ام  ماده:  تناسلی  دستگاه  ب( 
د رونی د ستگاه تناسلی ميگوی ماد ه، مرکب 
از يک زوج تخمد ان است، که د ر طول بد ن 
ميگوی مولد گسترد ه شد ه است. ساختمان 
د ارد،  نام  تليکوم  ماد ه  تناسلی  اند ام  بيرونی 
که بين زوج پاهای راه روند ه پنجم واقع شد ه 
است. ساختمان تليکوم برای تشخيص گونه های 
قرار  مقايسه  و  بررسی  مورد  ميگو   مختلف 

.)Waterman, 1961( می گيرد
تليکوم  نظر  از  پنائيد ه  ميگوهای  کلی  بطور 
ميگوهای  شوند.  می  تقسيم  د سته  د و  به 
تليکوم  د ارای   Litopenaeus جنس  زير 

 یکی از عوامل 
 مهم د ر 

شناسایی و 
 تشخیص 

گونه ای، بررسی 
خصوصیات 

 مورفولوژیک 
اند ام های جنسی 

 نر و ماد ه د ر 
میگو است.
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تليکوم،  ساختمان  آن  بر  عالوه  هستند.  باز 
ها  زير جنس  بين  مثلی  توليد  رفتار  تفاوت 
را مشخص می نمايد. ميگو ببری سبز د ارای 
.)Laveryet al., 2004( تليکوم بسته است

- خصوصيات ريخت شناسی ميگوهای 
ببری شناشايی شده در خليج فارس

سبز  ببری  ميگوی  های  جمعيت  مطالعه 
خليج فارس د ر ايران، برای اولين بار توسط 
گرفت. خصوصيات   انجام   )1378( فر  متين 
وجود  و  شکل  اند ازه،  مانند  مورفولوژيکی 
د ند انه های روستروم، کاراپاس و خصوصيات 
اند ام  بويژه  ماد ه  و  نر  تناسلی  های  اند ام 
جنسی ماد ه )تليکوم( موارد ی هستند که د ر 
شناسايی و رد ه بند ی ميگوها مورد استفاد ه 
ريختی  خصوصيات  براساس  گرفتند.  قرار 
کاراپاس، اند ام های جنسی نر و ماد ه، آنتن ها 
و همچنين الکتروفورتيک بافت های مختلف، 
زير گونه جد يد ی از ميگوی ببری سبز د ر آب های 
به  که  گرد يد  شناسايی  فارس  خليج  شمالی 
 Penaeus semisulcatus persicus نام 
معرفي شد. اين زير گونه، ميگوی غالب سواحل 
استان بوشهر است و د ر شرايط طبيعی نرخ 
رشد مناسب تری از گونه اصلی د ارد. همچنين 
د ر شرايط پرورشی گونه اصلی رشد کمتری را 

نشان د اد ه است )متين فر، 1378(. 
های  تفاوت  انجام شد ه  مطالعات  به  توجه  با 
 Penaeu ssemisulcatus مورفولوژيک گونه
و زير گونه آن د ر خليج فارس د ر جد ول 3 

ارائه شد ه است.
 Penaeus جد ول3. خصوصيات مرفولوژيک گونه
semisulcatus و زيرگونه آن )متين فر، 1378(

شکل 3. رنگ بد ن متمايل به قرمز، د ارای نوارهای عرضی 
P. semisulcatus قرمز د ر

 P. سمت راست( و( P. semisulcatus شکل 4. آنتن
semisulcatus persicus )سمت چپ(

نتيجه گيری
مختلف  های  گونه  جد اسازی  و  شناسايی 
ميگوهای خانواد ه پنائيد ه می تواند د ر برنامه 
آنها  سازی  اهلی  و  آنها  پرورش  برای  ريزی 
نقش موثری د اشته باشد. ميگوی ببری سبز 
که يکی از مهمترين گونه های اين خانواد ه 
می باشد با استفاد ه از خصوصيات ريختی از 
است،  تمايز  و  شناسايی  قابل  خود  زيرگونه 
شکل  عامل  ترين  مهم  جغرافيايی  جد ايی 
است.  ها  جمعيت  ژنتيکی  ساختار  گيری 
بخشی از تنوع به وجود آمد ه بين جمعيت ها 
به علت فاصله مکانی بين جمعيت ها است. 
فاصله جغرافيايی زياد بين جمعيت ها تأثير 
ژنی  جريان  و  ژنتيکی  ساختار  روی  مهمی 
د ارد. از آنجا که بين مناطق مورد بررسی د ر 
تحقيق حاضر فاصله جغرافيايی زياد ی وجود 
د ارد احتماالً از د اليل اصلی جد ايی جمعيت 
و  بوشهر  منطقه  بين  سبز  ببری  ميگوی 
بند رعباس، فاصله جغرافيايی زياد اين مناطق 
است. با افزايش فاصله جغرافيايی  اختالف د ر 
شکل ميگو افزايش می يابد که علت آن کاهش 
جريان ژنی د ر اثر وجود موانع فيزيکی و يا 
طبيعی می باشد. به عبارت د يگر وجود مرحله 
عمد ه  د اليل  از  ميگوها  د ر  پالژيک  الروی 

 مشخصات گونه
Penaeus semisulcatus 

 مشخصات زیر گونه
Penaeus semisulcatus persicus 

 3و زبرین قسمت در دندانه 7 دارای روستروم -
 اعدادی ندرت به. باشد می زیرین بخش در دندانه
 .گردد می مشاهده ها نمونه برای 3و7 از غیر

 دارای 2-4 هـای دندانه جایگــــــاه در روستروم -
 .باشد می کوژ

 .پایین به متمایل اندکی روستروم نوک -

( adrostral crest) روستروم خار حاشیه برآمدگی -
 .یابد می ادامه دندانه آخرین از بعد تا

 یعرض ینوارها یدارا ٬قرمز به متمایل بدن رنگ -
 رنگ به بدن زوائد شیهحا ٬رنگ یقهوه ا یاقرمز تند 

 (3)شکل  آبی یا زرد

 ای قهوه و کرم رنگ به مخطط شالقی آنتن -
 (.4)شکل 

 3و زبرین قسمت در دندانه 7 دارای روستروم -
 اعدادی ندرت به. باشد می زیرین بخش در دندانه
 .گردد می مشاهده ها نمونه برای 3و7 از غیر

 می کوژ فاقد 2-4 های دندانه جایگاه در روستروم -
 .باشد

 .باال به متمایل اندکی روستروم نوک -

( adrostral crest) روستروم خار حاشیه برآمدگی -
 .دهد می نشان را گونه از بیشتری امتداد

فــاقـــد  ٬کرم به متمایل صورتی بدن رنگ -
زوائد  یهحــاش ٬مشخص یعرض ینوارهــــا

 بــــدن به رنگ قرمز کم رنگ.

)شکل  یکنواخت صورتی رنگ دارای شالقی آنتن -
4.) 

 

 

 

شناسایی و 
 جد اسازی 
 گونه های 
مختلف میگوهای 
خانواد ه پنائید ه 
می تواند د ر 
برنامه ریزی برای 
 پرورش 
آنها و اهلی 
سازی آنها نقش 
موثری د اشته 
باشد.

استفاده از خصوصیات مورفومتریک )ریخت شناسی( در .../ رهنما، آهنگرزاده
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انتشار و گسترش آنها د ر فواصل جغرافيايی 
اختالف شکلی   افزايش  نتيجه  د ر  و  مختلف 
می باشد. د ارا بود ن مراحل پالنکتونی و الرو 
پالژيک د ر آبزيان می تواند به جمعيت هايی 
با پراکند گی باال و غير متمايز از نظر ژنتيکی 
مراحل  فقد ان  با  هايی  گونه  با  مقايسه  د ر 

پالنکتونی منجر شود.

فهرست منابع
بابايي، س. ع.  1. رضواني گيل کالئي، س.، 
مولکولي  بررسي   .1380 م.،  پورکاظمي،  و 
عمان  د رياي  از  ببري سبز  ميگوي  جمعيت 
سيتوکروم  ژن  از  استفاد ه  با  فارس  خليج  و 
اکسيد از، به روش RFLP. مجله علمي شيالت 
تابستان1380،  د هم،  سال   ،2 شماره  ايران، 

صفحات 15 تا30.
بررسي   .1387 م.،  آبادی،  علی  ساالری   .2
سوکال  ماهي  جمعيت  هاي  ژنتيکي  ساختار 
 Rachycentroncanadum )Goode,
با  عمان  د رياي  و  فارس  خليج  د ر   )1884
پايان  ريزماهواره.  مولکولي  روش  از  استفاد ه 
و  علوم  د انشگاه  د ريا،  بيولوژی  د کتری  نامه 

فنون د ريايی خرمشهر. 161ص.
سبز:  ببری  ميگوی   .1373 م.،  شکوری،   .3
جغرافيايی.  پراکنش  و  ها  نام  بند ی،  طبقه 
چهارم،  سال  تابستان  پرور،  آبزی  مجله 

صفحات 4 تا 7.
4. متين فر، ع.،  1378. بررسي و تعيين گونه اي و 
شناسايي جمعيت هاي ميگوي ببري سبز د ر 
آب هاي شمالي خليج فارس. پايان نامه د وره 
و  علوم  واحد  اسالمي  آزاد  د انشگاه  د کتری، 

تحقيقات تهران، 153ص.

5. Crosnier, A., 1991. Crustacea�
Decapoda: LesMetapenaeopsis 
indo-ouset-pacifiques sans appa�
reilstridulant (Penaeidae). Mem�
oirs of the Museum of natural 
History Paris 152, 155� 297.
6. Dall, W., Hill, B. J., Rothisberg, P. 
C., Sharples, D. J., 1990. The biol�
ogy of the Penaeidae. In ‘‘Advanc�

es in Marine Biology’’,. Academic 
Press, New York. 487pp.
7. FAO, 1985. Fisheries and Aqua�
culture Information and Statistics 
Service. 10/06/1985.
8. FAO, 2004. Fisheries and Aqua�
culture Information and Statistics 
Service. 10/06/2004.
9. Hogties, L.B., 1980. Shrimp and 
prown of the world. FAO species 
catalogue. FAO fiheries synopsis, 
125.
10. Holthuis, L.B., 1980. FAO Spe�
cies Catolog. Shrimp and prawns 
of the world. FAO Fishery Synop�
sis No. 125, 1�271.
11. Hosseini, S.J., Elahi, E., Raie, 
M., 2004. The chromosome num�
ber of the Persian Gulf shrimp Pe�
naeussemisulcatus. Iranian Int. J. 
Sci. 5, 13�23.
12. Koeneman, S., Jenner, R.A., 
2005. Crustacea and Arthropo�
da Relationship. A C R C press. 
423pp.
13. Lavery, S., Chan, T.K., Tam, Y.K., 
Chu, K.H., 2004. Phylogenetic re�
lationship and evolutionary of the 
shrimp genus Penaeus s. l.drived 
from mitochondrial DNA. Mol. 
Phylogenet. Evol. 31, 39�49.
14. Wang, Z.Y., Tosi, K.H., Chu, 
K.H., 2003. Application of AFLP 
technology in genetic and phy�
logenetic analysis of penaeid 
shrimp. Biochemical Systematics 
and Ecology 32, 399�407.
15. Waterman, T.H., 1961. The 
physiology of Crustacean. Ac�
adamic press. New York and Lon�
don. 682pp.
16. Wickins, F., Lee, D., 2002. 
Crustacean Farming, Ranching 
and culture. Blackwell Science. 
446pp.


