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چکیده
این تحقیق بر روي مراحل الروي دو گونه از خانواده Alpheidae در سالهاي 1389 تا 1390 در سواحل ایرانی خلیج 

فارس انجام شد. نمونه برداري با استفاده از تور پالنکتون 300 میکرون و به صورت ماهانه از اسفندماه 1389 تا 
مهرماه 1390 در مصب بین دهانه رودخانههاي اروند و بهمنشیر )شمال خلیج فارس( انجام شد. بر اساس 

خصوصیات ریخت شناسی مراحل الروي زوآي گونه هاي Alpheus glaber و Alpheus estuarensis از خانواده 
Alpheidae بررسی گردید. همچنین تراکم الرو گونه هاي مذکور در ایستگاه ها و ماه هاي مختلف محاسبه گردید. 

A. 10متر مکعب و اوج حضور گونه اوج حضور الرو گونه A. glaber در اردیبهشت ماه با فراوانی 110/1 الرو در   
estuarensis در تیر ماه با میانگین فراوانی   93/1الرو در 10 متر مکعب  است. الرو دو گونه ي جدید از جنس 

Alpheus براي اولین بار از آب هاي ساحلی خلیج فارس ایران گزارش گردید. نتایج حاصل از آزمون همبستگی 

اسپیرمن نشان داد که بین دما و شوري با فراوانی الرو گونه هاي A. glaber و A. estuarensis همبستگی مثبت معنی 
.)P<0/05( داري وجود دارد

 س.خليج فار،Alpheidaeوآ، ميگوي كاريده، زئوپالنكتون،ز كلمات كليدي:
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مقدمه. 1

و Alpheoidea خانواده فوق از Alpheidae خانواده يگوهايم
. ميگوهايشوند محسوب مي Caridea يگوهايم راسته فوق از

Caridea  نام خود را از لغت التينCarid اند كه به معناي گرفته
ترين  ميگوهاي دنيا . ميگوهاي كاريده در گروه وسيعاستميگو 
شناخته كنونها تا آن گونه از 2800شوند كه حدود بندي مي طبقه
بيني ها را دو برابر اين مقدار پيش اند و دانشمندان تعداد آن شده
(Bauer and  Raymond, 2004). كنند مي

يگوهايم( Snapping shrimps  نام با  Alpheidae يگوهايم
صورت به ها آن يالرو مراحلكه  اند شده شناخته زين) يخوراك

نيب واسطه حلقه رو نيا از و است يزئوپالنكتون
 Malone and( هستند ها مگازئوپالنكتون و ها كروزئوپالنكتونيم

Mcqueen, 1983.( كه شوند مي افتي ييها گروه ها آن نيدر ب
مراحل در هم يعني كنند يم يزندگ يمروپالنكتون صورت به

  Bauer( هستند يپالنكتون صورت به بلوغ سن در هم و يالرو

(and Raymond, 2004.  در كل ها ميگواگرچه اين گروه از
اما بيشترين ،دارندهاي شيرين دنيا پراكندگي  ها و آب اقيانوس

1آرام و هند انوسياق نيبهاي اقيانوسي  ها در آب فراواني آن

Alpheidaeگزارش شده است كه در اين بين فوق خانواده 

داراي اهميت الروهاي ميگوي كاريده باالترين افراد را دارد.
يغذا ها آن يالروها وبالغين اقتصادي و شيالتي فراواني هستند، 

گرچهاگردند.  مي يتلق زيفكمهره يب انيشكارچ يبرا يمناسب
ريباالتر خود هستند، اما تاث يها مورد استفاده گروه گوهايم نيا

گذارند. با توجه مي يمنطقه بر جا يفون مصب سامانهبر  ياريبس
ييغذا رهيآ در زنج دهيكار يگوهايم نيهاي بالغ گونه تياهمبه 
گريد سوي ازبرد.  پيتوان به اهميت الرو اين موجودات  مي

توصيف مراحل الروي ميگوهاي كاريده براي فهم تاريخچه
ها ضروري شناسي پالنكتوني آن زندگي، بازيابي ذخاير و بوم

داراي Alpheidaeخانواده   (Thatje et al., 2001).است
هستند كه در Athanasو  Alpheusهاي تيپيكي همانند  جنس
هند بيشترين پراكنش را دارند. دوهاي بين اقيانوس آرام و  آب
 Alpheus estuarensisو Alpheus glaber (Olivi, 1792)ي  گونه

(Christoffersen, 1984) در نواحي مصبي وجود دارند. اگرچه
تعداد مراحل الروي ميگوهاي كاريده متعدد است، اما براي دو

——— 
1 Indopacific 

مرحله زوآ گزارش شده 6مرحله و  9ترتيب  گونه مذكور به
. (Dos santos, 1999; Marcus et al., 2008)  است

مطالعات محدودي بر روي مراحل الروي  اين گروه از
Yamaniميگوها در خليج فارس صورت گرفته است. براي مثال 

به بررسي پراكنش الروهاي ده پايان در )Khvorov )2005و 
اين تحقيق به درها  (خليج بوبيان) پرداختند. آن هاي كويت آب
طالبكاريده در خور  يگويين نتيجه رسيدند كه الروهاي ما

شامل چهار خانواده ميگوهاي كاريده انيم ازبيشترين فراواني را 
Pandalidae ،Alpheidae ،Hippolitidae  وPalaemonidae را

داراي Alpheidaeگروه  ،كه در بين اين چهار خانواده بودند دارا
يگوهايم الرو يرو بر زين رانيبيشترين فراواني بود. در كشور ا

يمحدود مطالعات فارس جيخل يرانيا سواحل در دهيكار
اكبريان و ؛1381 سواري و همكاران،( است گرفته صورت

قيتحق كنونتا يول ).1390؛ سخايي و همكاران،1393همكاران، 
آ در كشور دهيكار يگوهايم يها الرو گونه يبر رو يا منتشر شده

ت.نشده اس مشاهده
الروهاي ميگوي كاريده داراي اهميت با توجه به اينكه

اين ميگوها به علت دارا و اقتصادي و شيالتي فراواني هستند
بودن پروتئين، اسيد چرب و مواد معدني براي تكوين مراحل

ميگوهاي پرورشي غذاي مناسبي محسوبها و  ماهيالروي 
لذا هدف از تحقيق حاضر ،(Thatje et al., 2004) گردند مي

هاي مختلف از شناسايي و تعيين تراكم مراحل الروي گونه
با بررسي پراكنش و فراواني الرو .است Alpheidaeخانواده 

توان به هاي غالب الروي مي ميگوهاي كاريده و شناسايي گونه
هايي با توليد ثانويه باال و زيستگاه ها اين ميگوبيني ذخاير  پيش

دست يافت.

ها مواد و روش. 2

ماهتا مهر 1389 ماهبرداري از اسفند ماه نمونه 7اين بررسي طي 
هاي (دهانه مصب بين رودخانه در سواحل استان خوزستان 1390

ايستگاه تعيين شده 7برداري از  د. نمونهشاروند و بهمنشير) انجام 
د. اولين ايستگاه در دهانهشبين رودخانه اروند و بهمنشير انجام 

بهمنشير و خانهمصب اروند، ايستگاه دوم و سوم بين مصب رود
هاي اروند، ايستگاه چهارم در مصب رودخانه بهمنشير و ايستگاه

هاي ايستگاه 1 شكلبعدي در رودخانه بهمنشير تعيين گرديد. در 
منطقه مورد مطالعه نشان داده شده است. دربرداري  نمونه
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  برداري نمونه د مطالعههاي مور موقعيت ايستگاه :1 شكل

 300گيري با چشمه تونكپالن با استفاده از تور برداري نمونه
 تور هر ، انجام شد.ميكرون كه به دهانه آن فلومتر نصب شده بود

 با و  مختلف يها ايستگاه در قهيدق 5 تا 3 يزمان فاصله در يكش
 Omori and( شد انجام ييايدر گره 1 يعني شناور سرعت حداقل

Ikeda, 1984 و مجزا صورت سطحي نمونه به 3). از هر ايستگاه 
% 5آوري با فرمالين  ها بالفاصله پس از جمع برداشت شد. نمونه

ها در مترمكعب را در محاسبه تعداد نمونه 1 معادلهتثبيت شدند. 
  .)(Omori and Ikeda,1984دهد  هر كشش نشان مي

)1(                                                           )  ×( N= 

N = در متر مكعب الروتعداد  
n: تعداد نمونه در هر كشش  
L:  عمق كشش تور)(متر ،] tanα×L= w )°45 =α،  طول

  ]: عمق(متر)w ،D=طناب رها شده براي كشش
V: (متر مكعب) حجم آب فيلتر شده V= a×b ،a] : مساحت

   ](متر) كشش تورمسير طول  :b، )متر مربع(دهانه تور 
b= f×r ]3/0( ضريب كاليبراسيون جريان سنج( =f ، اعداد

 r] چرخش جريان سنج =

يو ميكروسكوپ در رالرو ميگوي كاريده توسط است يها نمونه
توسط ميكروسكوپ معكوس سرانجام آزمايشگاه جدا شدند و 

ها بر اي قرار گرفتند. شناساييداراي تباين فاز مورد شناسايي گونه
ها  برخي از آناس كليدها و مقاالت معتبري صورت گرفت كه اس

 عبارتند از: 
)Dos santos and Gonzalez, 2004; Yang et al., 2003; Gurney, 

1942; Muxagata and Williams, 2004; Pan and Hay, 2010; 

Baez, 1997; Williamson, 1967; Weeb, 1921; Conway et al., 

2003; Dos santos, 1999; Marcus et al., 2008.(  
و اكسيژن  pHهمچنين عوامل محيطي همانند دما، شوري، 

 ها مورد سنجش قرار گرفت. ها و ايستگاه محلول در تمامي ماه
ها و  جهت سنجش تفاوت فراواني الروها و عوامل محيطي در ماه

ها توسط آزمون هاي مختلف در ابتدا نرمال بودن داده ايستگاه
مورد محاسبه قرار گرفت. پس از مشخص شدن كلمو گروو 

هاي غير نرمال  ها، از آزمون اسپيرمن براي دادهنرماليتي توزيع داده
دار، از آزمون توكي  استفاده شد. در صورت وجود تفاوت معني

 SPSS 16.5 براي تعيين اين تفاوت استفاده گرديد. نرم افزار 
  فت. براي تحليل موارد فوق مورد استفاده قرار گر

  تايجن. 3

چهار و پنج متعلق به  در اين بررسي مراحل الروي زوآي
شناسايي  Alpheus estuarensisو  Alpheus glaberي ها گونه
 يزوآ يفوق مراحل الرو يها گونه از كه است ذكر قابل. شد
، برداشت شده يها در نمونهV و  IV ياز زوآ ريبه غ يگريد

شود.  مي دهيد 4در شكل  يواقع ري. تصاوديمشاهده نگرد
دو گونه به شرح  نيا يمراحل الرو يشناس ختير اتيخصوص

  است: ريز

  A. glaberگونه  IV يزوآ يمراحل الرو. 3-1

طول  ي. كاراپاس دارااست متريليم 7/3تا  5/3 ها ي آنطول كل
 ،يچشم يخار باال يدارا كاراپاس. است متريليم 9/0تا  8/0

است. چشم   يهرگونه خار كنارد قروستروم كوچك و فا
). آنتنول واجد سه بند و 2(شكل  است نهيسرس به دهيچسب
شود.  بوده و در قسمت نوك دوشاخه مي يا صورت استوانه به
خار  نيو چند ياهيحاش هيدر ناح aesthetasc خار 3 يداراها  آن
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و بند 2 باي داخل يپا يداراها  آن. آنتن هستند يدر قسمت راس
پرمانند يخار است كه با خارها 17تا  15واجد  يخارج يپا
لوب 3 يدارا اليدر ماگز Scaphognathiteشده است.  نيتزئ

خار پرمانند 1و  2ترتيب  به كياست كه در لوب دور و نزد
يخار وجود دارد. پا 8 ييوجود دارد. در قسمت راس لوب باال

ياو كوچكتر از پ يبند 4 يداخل يپا ياي سوم دارا آرواره
دارچنگال يخارج يپا يدارا يحركت يپا نياست. دوم يخارج

يداخل يپا يراس هيتر است. در ناحكوتاه يداخل ياست كه از پا
يداخل يپا، سوم يحركت يخار پر مانند وجود دارد. در پا 4

يداخل يبلندتر از پا يخارج يپا .خار پرمانند است 7 يدارا
خار 1 يپاهاست و دارا گريپنجم بلندتر از د يحركت ياست. پا

هيناح در خار 4+4 ياست. تلسون دارا يراس هيبلند در ناح
.است ييانتها

ان،ي(اكبر A. glaberزوآي گونه  4: خصوصيات ريخت شناختي مرحله2شكل 
1391(  
نيدوم - خ ال؛يماگز - ح آنتن؛ - د آنتنول؛ - پ تلسون؛ - ب ؛يجانب ينما - الف
اسي(مق اي؛ آرواره يپا نيسوم -ش ؛يحركت يپا نيپنجم -س ؛يحركت يپا

)است متريليم 2/0 هيو بق متريليم 5/0 الف شكل

A. estuarensis گونه  يزوآ IV همرحل. 3-2

خصوصيات ريخت شناختي اين گونه به اين صورت است كه
متر و شكل خود را تا مرحله بلوغميلي 4تا  75/3طول كاراپاس 

داراي يك جفت خار باالي چشميها  آندارد.  ثابت نگه مي
يها چشم .هستندكوچك به همراه روستروم كوتاه و غير مضرس 

.)3(شكل  ساقه دار و گرد است ها آن

A. estuarensisزوآي گونه  4: خصوصيات ريخت شناسي مرحله 3 شكل

)1391(اكبريان، 
- نماي جلويي بدن؛ ح -ماگزيال؛ د -ماگزيلول؛ ج - نماي جانبي؛ ب - الف

اولين پاي - آنتن؛ پ -؛ م اي دومين پاي آرواره -تلسون: ؛ ق - آنتنول؛ ط
سومين پاي حركتي؛ چهارمين پاي حركتي - دومين حركتي؛ خ -حركتي؛ ت

متر است).ميلي 2/0متر و براي بقيه اشكال ميلي 5/0(مقياس شكل الف 

، بندهاي دور و نزديكاستساقه آنتنول واجد دو بند 
ي بيروني خار پر مانند بلند است، زائده 4و  5 ترتيب داراي به

ها آن آنتن. خار كوچك است 1و  aesthetasخار  2مجهز به 
پاي خارجي دارايخار در قسمت راس و  2 پاي داخلي با داراي

خار كوچك در حاشيه 2 است، همچنينخار پر مانند  1+11
است. در خار 4 باكوگزال  داراي ماگزيلول قرار دارد.آنتن بيروني 
خار پر مانند، كوگزال 7 داراي Scaphognathite قسمت ماگزيال
3و  4ترتيب  هاي دور و نزديك بهخار، بر روي لوب 3داراي 

خار 2+1 با پاي داخلي داراي اي اول پاي آرواره خار وجود دارد.
خار 2 باپروتوپود  داراي دوم اي آروارهپاي  در راس خود است.
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پاي ،تار است 1-0-1-2 وبند  4واجد  داخليپاي ساده است، 
داراي اي سوم پاي آرواره خار مشخص است. 2+2+2با  خارجي

بلندتر بوده پاي خارجياز  پاي داخليپروتوپود فاقد خار است، 
،خار است 0+0+0+3داراي ترتيب  بهكه  استبند  4و داراي 

،پاي حركتي اولدر  خار است. 2+2+2مجهز به  پاي خارجي
0-0-2-2 ترتيب داراي به بند 4 و داراي توسعه يافته پاي داخلي

خار تزئين شده 2-2-2 ترتيب با نيز به پاي خارجي، استخار 
وتوسعه نيافته  پاي داخلي ،تا چهارم مپاي حركتي دودر  است.

است.خار تزئيني توسعه  2-2- 2با  پاي خارجي

دو گونهزوآي  4مرحله  تصاوير واقعي توسط ميكروسكوپ تباين فاز :4شكل
A. glaber و A. estuarensis

A. glaber در اليماگز -)؛ ب×A. glaber )40از گونه  يجانب ينما - الف

A. glaberتلسون در  -)؛ ت×100( A. estuarensisتلسون در  -)؛ پ×100(

 .Aاز  يجانب ينما -)؛ ج×100( A. glaberاز بدن  ييجلو ينما -)؛ س×100(

estuarensis )40×1391 ان،ي) (اكبر(

 يفراوان جينتا. 3-3

و Alpheus glaber يها گونه الرو يستگاهيا يفراوان نيانگيم
Alpheus estuarensis، 7 ماه از سال محاسبه گرديد كه نتايج آن

ارايه شده است. با رجوع به اين جدول مشخص 1در جدول 
هاي گرم سال فراواني ي ذكر شده در طي ماه شود كه دو گونه مي

 .Aها دارند كه اوج حضور الرو گونه  بااليي نسبت به ديگر ماه

glaber متر مكعب  10 الرو در 1/110ماه با فراوانيدر ارديبهشت
ماه با ميانگين فراواني در تير A. estuarensisو اوج حضور گونه 

فراواني دو گونه 5متر مكعب  است. شكل  10الرو در  1/93
دهد. همچنين ميانگينبرداري نشان مي هاي نمونه مذكور را در ماه

6هاي مورد مطالعه در شكل  هاي ياد شده در ايستگاه فراواني گونه
در A. glaberگونه بيشترين فراواني نمايش داده شده است، 

متر مكعب رسيده است. اما 10عدد در  324به ميزان   3ايستگاه 
به 7در ايستگاه  A. estuarensisي  اوج فراواني در مورد گونه

طبق تحليل متر مكعب مشاهده گرديد. 10عدد در  244ميزان 
هاي كه بين تراكم گونه هطرفه مشاهده شد آزمون واريانس يك

اختالف، برداري شده ونههاي نم ايستگاه برخي مذكور در
). >05/0P( داشتداري وجود  معني

ها مختلف در ماه A. estuarensisو  A. glaberهاي  : ميانگين فراواني گونه1 جدول
انحراف معيار) SDميانگين،  Mمتر مكعب ( 10) بر حسب الرو در1390 -1389(

Alpheus glaber Alpheus estuarensisis گونه  
M ±SD M ماه ±SD

3/6 9/0 0 89اسفند 0
18/9 6/20 1/4 1/7 90نيفرورد

1/110  90بهشتيارد 9/203 1/69 9/110
3/57 4/50 1/69 5/36 90خرداد
7/30 8/36 1/93 9/131 90ريت
3/88 3/110 7/83 6/68 90وريشهر

26 9/35 5/18 8/44 90مهر

هاي در ماه A. estuarensisو  A. glaberي  : فراواني زماني الرو دو گونه5شكل 
)90تا مهر 89(اسفند سال مختلف

نشان دادههاي مختلف  ميانگين دما در ماه 7 در شكلهمچنين 
به C° 28شهريور به ميزان در ي آب بيشترين ميزان دما، شده است

هاي در ماهبيشترين ميزان شوري  8شكل مطابق ثبت رسيده است. 
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مشاهده شده است.در خردادماه   37psuمختلف نيز به ميزان 
هاي در ماههاي مورد مطالعه  ميانگين دما و شوري در ايستگاه

است. قابل مشاهده 10و  9هاي  در شكلترتيب  برداري نيز به نمونه
رين آنو كمت  44psuبه ميزان  1بيشترين ميزان شوري در ايستگاه 

ثبت شده است.  psu 16به ميزان  7در ايستگاه 

A. estuarensisو  A. glaberي  : فراواني مكاني الرو دو گونه6شكل 

)90تا مهر 89هاي مختلف (اسفند ايستگاه

برداري : ميانگين تغييرات دما در طول دوره نمونه7شكل 

برداري نمونهميانگين تغييرات شوري در طول دوره  :8شكل 

فراواني ادرجه حرارت و شوري ببررسي ارتباط بين منظور  به
) استفاده شد كه در نتيجهr( اسپيرمناز ضريب همبستگي  يالروها

درجه حرارت و همچنين شوري با فراواني داري بين ارتباط مثبت معني
بين اكسيژن محلول و مشاهده گرديد. هاي ياد شده كل و فراواني گونه

pH داري مشاهده نگرديد. ا فراواني كل و فراواني الروها ارتباط معنيب
ارائه شده است. 2نتايج مربوط به اين آزمون در جدول 

هاي مورد مطالعه : ميانگين تغييرات دما در ايستگاه9شكل 

هاي مورد مطالعه : ميانگين تغييرات شوري در ايستگاه10شكل 

 : نتايج آزمون همبستگي اسپيرمن بين عوامل محيطي و فراواني الروهاي گونه2 جدول
A. glaber  وA. estuarensis

محيطيفاكتور   )r( يهمبستگبيضر P يفراوان

دما
كل يفراوان 01/0 80/0

A. glaber 01/0 77/0
A. estuarensis 02/0 73/0

يشور
كل يفراوان 001/0 69/0

A. glaber 01/0 70/0
A. estuarensis 005/0 78/0

pH
كل يفراوان 42/0 18/0

A. glaber 31/0 23/0
A. estuarensis 46/0 17/0

محلول ژنياكس
كل يفراوان 051/0 43/0 

A. glaber 047/0 43/0
A. estuarensis 09/0 37/0

يريگ جهيبحث و نت. 3

و Alpheus glaberي  اضر مراحل الروي دو گونهح قيدر تحق
Alpheus estuarensis هاي اروند و در مصب بين رودخانه
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هاي خانواده گونه  همهاز مشخصات بارز  .بهمنشير مشاهده گرديد
Alpheidaeاي پاروي شكل كدام از پاهاي داخلي سينه ، هيچ

گريد يهايپا از تر بزرگ يا نهيپنجم س يپا عالوه، به .نيستند
يپا و ندارد، وجود اي سينه پنجم يپا در يخارج يپا است،
. همچنيناست بندبند ريغ و كوچك اول اي آرواره يپا يداخل

يالرو ييپهن شده و در مراحل ابتدا ييجلو مهيتلسون در ن
خار در 5 اي 4 يدارا ييخار و در مراحل انتها 8 اي 7 يدارا
).Gonzalez, 2004 and Dos Santos( خود است يانتها

- هاي شناسايي شده در اين تحقيق كه در شكل نهمشخصات گو
كه كامالً منطبق با مشخصات ،قابل مشاهده است 4و  3، 2 هاي 

است. در اين تحقيق در مصب Alpheidaeالروهاي خانواده 
رودخانه بهمنشير انجام گرديد، مراحل سوم و چهارم زوآي

هاي مختلف در ماه A. estuarensisو  A. glaberهاي  گونه
قابل 1و جدول  5ها در شكل  مشاهده شد كه نتايج فراواني آن

را در A. estuarensis برخي محققين گونهمشاهده است. 
شش مرحله زوآ ورا  آنالروي  تعداد مراحل آزمايشگاه پرورش و 
.(Marcus et al., 2008)  اند گزارش نموده يك مرحله مگالوپ

ج فارس گزارش نشده بودحال از خليه تا ب A. estuarensisگونه 
هاي ايراني خليج براي اولين در آبالرو آن كه در تحقيق حاضر 

گونه از 14تاكنون   فارس مشاهده و مورد شناسايي قرار گرفت.
از خليج فارس شناسايي و گزارش شده است كه Alpheusجنس 

ها در جنوب خليج فارس (امارات متحده عربي) اكثر اين گونه
در مطالعه .)De grave and Ashelby, 2012ند (ا مشاهده شده

در ريبهمنشاز دهانه  A. estuarensisحاضر با گزارش الرو گونه 
Alpheusهاي گزارش شده جنس  شمال خليج فارس، تعداد گونه

رسد. در نگاه اول گونه فوق در مي 15در خليج فارس به رقم 
مراحل الروي زوآي يك تا چهار به شدت شبيه به مرحله الروي

است، اما از Alpheus heterochaelisزوآي يك تا چهار گونه 
توان به اين نكات اشاره نمود كه ها مي جمله تفاوت آن

داراي A. estuarensisاسكافوگناتيت موجود در ماگزيال در گونه 
خار 0+5داراي  A. heterochaelisر پر مانند اما در گونه خا 8+10

 .Aاي كوگزال در ماگزيلول نيز در گونه است، ناحيه پايه پر مانند

estuarensis  داراي يك خار است، اما در گونهA. heterochaelis،
خورد. بقيه صفات در مراحل خار در پايه كوگزال به چشم مي 3

.)Marcus et al., 2008(الروي با هم مشترك هستند 
داراي نه مرحله زوآ و يك مرحلهنيز  A. glaber ي گونه

شناسي اين گونه توسط برخي بوده و صفات ريختمگالوپ 

 ,Dos santos(محققين در سواحل پرتغال گزارش شده است 

اين گونه نيز تاكنون از سواحل ايراني خليج فارس). 1999
مراحل الروي آن برايگزارش نشده است و طي اين تحقيق 

اولين بار از سواحل ايراني خليج فارس گزارش شده است
(Akbarian, 2012)قابل ذكر است كه در اين تحقيق، مرحله . 

هاي ياد شده مشاهده گرديد و زوآي سه و چهار متعلق به گونه
ديگر مراحل همانند زوآي يك و پست الرو ديده نشد كه شايد

ياد شده،  مراحل ديگر الروي دو گونه يكي از علل عدم مشاهده
برداري در مصب رودخانه بهمنشير باشد. استقرار مكان نمونه

ريزي از مناطقمعموالً مراحل نزديك به بالغ و بالغين براي تخم
كنند، لذا در اين بررسي هاي دريايي مهاجرت مي مصبي به آب

اند، در مصب رودخانه گشايي شده مرحله زوآي يك كه تازه تخم
هاي نزديك به مشاهده نشده است و احتماالً در آب ريبهمنش

اند كه هرمصب وجود دارند. محققين ديگر نيز تاييد نموده
نواحي نزديك مصبي در A. estuarensisو  A. glaberي  دوگونه
دهند، ها پرورش مي ريزي كرده و الروهاي خود را در مصب تخم

يك شدن به سن بلوغ  به مناطق دريايي مهاجرتبا نزد
. (Marcus et al., 2008)كنند مي

ها فراواني فصلي دارند ده پايان در مصبطور كلي الرو  به
هاي ميگوي كاريده درصد فراواني از ده پايان را برخي گونه و

).(Heck  and Thoman, 1984 دنده ها تشكيل مي در مصب
خانوادهه شده در اين تحقيق متعلق به مشاهد  گونهالرو هر دو 

Alpheidae هاي اين خانواده يك است. هرچند كه گونه
خصوص هاي ساحلي به قسمت اصلي از جمعيت مروپالنكتون

ها ها هستند، اما تحقيقات زيادي در مورد الرو آن مصب
 ,.Yang et al., 2003, Bartilotti et  al(صورت نگرفته است 

منطقه مصبي برداري در پژوهش حاضر نمونه ي منطقه .2005)
و A. glaberي  وجود هر دو گونهساحلي است كه با توجه به 

A. estuarensis توان نتيجه گرفت كه ميها  در تمامي ايستگاه
مصب رودخانه بهمنشير و اروند مكان مناسبي براي رشد و

هر چند كه مطابق شوند. ها محسوب مي نمو الروهاي اين گونه
بيش از ساير 3در ايستگاه  A. glaberتراكم گونه  6شكل 
 psu 35ها است و در همين ايستگاه ميانگين شوري  ايستگاه

هاي گونهالرو پراكنش است. بنا به نظر برخي محققين نيز 
شوريو  C°21 يدما ،متري 15در عمق  Alpheidaeخانواده 

 ,Anker and Iliffe( شوند ديده ميبيشتر  psu 5/35تا  3/34

ريزيزمان تخمالبته بايد به اين نكته توجه كرد كه . )2000
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-ميگوهاي كاريده متفاوت است و عوامل اصلي موثر بر تخم
دماي آب،عالوه بر نوع گونه، عوامل محيطي همانند  ريزي

و غيره هستند. نوع بستر، الروها به غذا يقابليت دسترس
در بسترهاي سخت و يا A. estuarensis  معموال گونه

ريزي گيرند، تخم شكل مي Run-offبسترهاي نرمي كه از 
 ,Marcus et al., 2008; Atkinson and Froglia(نمايند  مي

و 8و  7 هايگونه كه در شكل در اين تحقيق همان). 2000
2نتايج حاصل از آزمون همبستگي اسپيرمن موجود در جدول 

محيطي، دما و شوري با مشخص گرديد كه از ميان عوامل
 .Aو  A. glaberهاي  فراواني كل و همچنين فراواني الرو گونه

estuarensis داري دارند. همبستگي مثبت معني
91ميانگين دما از ارديبهشت تا شهريور  ،7با توجه به شكل 

ميانگين شوري به باالي 8و مطابق شكل رسيد  C°25به باالي 
35 psu ها نيز افزايش ده است. در همين ماهها رسي در همين ماه

) مشاهده1ميانگين فراواني براي الرو هر دو گونه (جدول 
در A. estuarensisكه ميانگين فراواني الرو  گرديد. به طوري

 .Aمتر مكعب و براي الرو گونه  10الرو در  69هاي گرم از  ماه

glaber  متر مكعب فزوني يافته است؛ به 10الرو در  31از
دار مستقيم براي فراواني الروهمين علت همبستگي معني

هاي ذكر شده و عوامل محيطي دما و شوري مشاهده گونه
خليج بوبيانخور طالب واقع در در تحقيقاتي كه در گرديد. 

محققان به اين نتيجه رسيدند كه الروهاي ،كويت انجام گرفت
ها داراي بيشترين در بين ديگر خانواده Alpheidaeخانواده 

ان استـابستـها در فصل ت آن حضورفراواني هستند و اوج 
(Al-Yamani and Khvorov, 2007) دركه . طي تحقيقاتي

انيده پا يفراوان نيشتري، بديگردسواحل پرتغال انجام 
Alpheidaeدر فصل تابستان مربوط به خانواده  يپالنكتون

قيتحق نيآن در ا ياست كه فراوان A. glaberخصوص گونه  هب
).Dos santos, 1999(گزارش گرديد  ها گونه كل در% 3

يها ور گونهضبراي ح عامل محيطيمحقق موثرترين  نيا
با نتايج حاصل از تحقيقكه نمود دما گزارش ياد شده را 

دما و دهد كه خواني دارد. نتايج اين بررسي نشان مي همحاضر 
موثرترين عوامل ،شوري از ميان عوامل محيطي مورد سنجش

آزمونهاي ياد شده هستند و نتايج حاصل از  براي حضور گونه
داري بين دما و ، ارتباط مثبت و معنيهمبستگي اسپيرمن

دهد. شوري با فراواني الروهاي شناسايي شده را نشان مي
براي A. estuarensisو  A. glaberهاي  طور كلي الرو گونه به

اولين بار از سواحل ايراني خليج فارس گزارش شده است كه
هاي هاي ذكر شده در اكثر ماه با توجه به حضور الرو گونه

مصب بينتوان نتيجه گرفت كه  مي ها برداري و ايستگاه نمونه
آوري زاد داراي پتانسيل بااليي براي رودخانه بهمنشير و اروند

هاي مديريتي به جهت توان در برنامه ه مياين ميگوها بوده ك
برداري هاي فوق مورد بهره ميگوي تكثير و پرورشايجاد مركز 
.قرار گيرد

. سپاسگزاري4

 Dosدر اينجا بر خود الزم مي دانيم كه از خانم پروفسور 

santos شناسي و هواشناسي كشور پرتغال از پژوهشكده اقيانوس
به يكشور كره جنوب ونيگواچ ياز موزه مل Yangو خانم دكتر 

شده و ارسال مقاالت الزم تشكر ييشناسا يها گونه دييتاجهت 
آبادان محترم يانتظام يروين يابانيدر از . همچنينميورآبه عمل 

يآقا و يصالح خانم از و برداري نمونه مرحله در ياري جهت
يدان قدر و تشكر كمال يشگاهيآزما مراحل انجام يبرا بذرافشان

.ميدار را
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