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ارتباط ريخت سنجي بين طول كل بدن و وزن بدن و ضريب چاقي در ميگوي ماده پاسفيد 
 در طي پرورش در شرايط نيمه متراكم Penaeus vannamei غربي

 2آرش اكبرزاده و 2، ايمان سوري نژاد*2، احمد نوري1موسي درويشي

 يايي، گروه شيالتو فنون در قشم، پرديس دانشگاهي قشم، دانشگاه هرمزگان، دانشكده علوم1

 بندرعباس، دانشگاه هرمزگان، دانشكده علوم و فنون دريايي، گروه شيالت 2

 13/9/96 :تاريخ پذيرش  6/9/95 :تاريخ دريافت

  چكيده
مهمترين گونه ميگوي پرورشي آب شور در ايران است كه به دليل غير بومي بودن  (Penaeus vannamei)ميگوي پاسفيد غربي 

پرورش مولدين در شرايط . توليد كننده اصلي مي باشدن وابسته به واردات اين گونه مهم پرورشي از كشورهاي آن، تامين مولدي
ارتباط ريخت سنجي بين طول كل به همين منظور، . ايران يكي از مهمترين اهداف توسعه اين صنعت در نظر گرفته مي شود

(TL)  و وزن كل بدن(BW) پرورش در  290پرورش تا روز  70ماده پاسفيد غربي از روز  و همچنين ضريب چاقي در ميگوهاي
رابطه رگرسيون بين طول كل و وزن كل بدن در فصول . شرايط نيمه متراكم در استخرهاي خاكي مورد بررسي قرار گرفت

ييز و بهار شدت افزايش وزن بدن نسبت به طول كل در ميگوهاي ماده در دو فصل پا. مختلف با يكديگر تفاوت معني دار داشت
در نظر گرفته  2096/3TL0049/0=BWتفاوت معني داري نداشت، به همين دليل رابطه رگرسيون يكساني براي آن و به صورت 

از طرفي ميگوهاي ماده . و متفاوت از دو فصل قبل ديده شد 9668/1TL11/0=BWشد، ولي در فصل زمستان اين رابطه به صورت 
يب چاقي بيشتري در مقايسه با فصل پاييز داشتند، هرچند در مقايسه با زمستان تفاوت معني در فصل بهار به طور معني دار ضر

استفاده از روابط فوق بين طول كل و وزن كل بدن به منظور مديريت اين دوره از پرورش و محاسبه وزن . داري را نشان ندادند
  .توصيه مي شودطول كل آن  با توجه بهدر شرايط پرورش  ميگوميگو و به دست آوردن ضريب چاقي 

  طول كل، وزن كل، ميگوي پاسفيد غربي، پرورش نيمه متراكم :كلمات كليدي

  nooryahmad@gmail.com :، پست الكترونيكي09125186031 :، تلفننويسنده مسئول* 

  مقدمه
 Penaeus vannameiميگوي پاسفيد غربي با نام علمي 

سواحل اصلي ترين گونه ميگوي پرورشي آب شور در 
جنوبي ايران و نيز در منطقه گميشان در شمال ايران مي 

تنها گونه ميگوي پرورشي آب شور،  ،1387تا سال . باشد
بود كه  Penaeus indicusميگوي سفيد هندي با نام علمي 

، 1381به دليل شيوع بيماري ويروسي لكه سفيد در سال 
 .روند توليد اين گونه سير نزولي شديدي را تجربه كرد

يكي از اولويت هاي كاري مراكز تحقيقاتي و شيالتي براي 
 گونهجبران اين تلفات و فائق آمدن بر اين مشكل، معرفي 

. اي مقاوم تر و مناسب تر به جاي ميگوي سفيد هندي بود
ها و مطالعات صورت گرفته و با توجه  بررسيبر اساس 

به تجربيات ارزشمند ساير كشورهاي مطرح در اين زمينه، 
ونه ميگوي پاسفيد غربي به عنوان گونه مناسب جايگزين گ

با توجه به نتايج حاصل . ميگوي سفيد هندي معرفي گرديد
از پرورش اين گونه و مقايسه آن با عملكرد پرورشي گونه 
سفيد هندي، تقاضا براي استفاده از اين گونه به جاي گونه 

 كه بر اساس گزارشاتطوري بقبلي روز به روز بيشتر شد 
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ميزان توليد ميگوي آب شور در ايران  2014فائو در سال 
  . كه منحصراً مختص به اين گونه بود تن بود 22475

تامين پست الرو مورد نياز براي پرورش اين گونه اولين 
از طريق واردات از هاوايي صورت  1385بار در سال 

بعد از آن، با توجه به افزايش تقاضاي اين گونه . گرفت
ي، رويكرد به توليد، پرورش و تكثير مولدين مهم پرورش

اي عمده در داخل كشور شدت گرفت و هم اكنون بخش 
از پست الروهاي مورد نياز براي پرورش از طريق توليد 

امروزه با توجه به موفقيت در توليد . داخلي تامين مي شود
مولدين پرورشي اين گونه، مديريت بر اين بخش بسيار 

ي از مهمترين بحث هاي مديريتي در يك. حائز اهميت است
پرورش ميگوهاي پنائيده، ارزيابي و نظارت بر روند رشد، 
شدت رشد و نيز ويژگي هاي ريخت سنجي ميگوها در 
مراحل مختلف پرورش است كه شامل مراحل پرورش 
پست الرو، مرحله پرورش ميگوهاي نابالغ و نيز مرحله 

با وجود اينكه . پرورش ميگوهاي بالغ و مولدين مي باشد
غربي  مطالعات بر روي شدت رشد ميگوي پاسفيد

پرورشي در بسياري از كشورها تاكنون صورت گرفته 
است، اما به دليل تاثير شرايط محيطي پرورش از جمله 
درجه حرارت، فاكتورهاي فيزيكوشيميايي آب و تراكم 
پرورش و نيز مديريت تغذيه اي، اهميت اين مطالعات 

  .احساس مي شود

خصوصيات ريخت سنجي استفاده شده در ارزيابي رشد 
گيري طول كاراپاس،  اندازهميگوهاي پنائيده معموالً شامل 

با وجود اينكه در . )6(و وزن بدن ميگو است  بدن طول كل
مراكز توليدي به طور معمول، وزن بدن ميگو به منظور 
اهداف مديريتي پرورش نظير تخمين شدت رشد، ضريب 

ي، ميزان برداشت و ميزان توليد اندازه گيري مي تبديل غذاي
شود، اما استفاده از روابط ريخت سنجي مي تواند يك 
جايگزين ساده براي تخمين وزن بدن از طريق اندازه گيري 
طول بدن به شمار آيد، چرا كه اندازه گيري طول بدن ميگو 

در محل به راحتي انجام شده و نوسان و تغييرات كمتري 
  .)10، 2( ايسه با اندازه گيري وزن نشان مي دهدرا در مق

روابط ريخت سنجي بر اساس طول و وزن به طور عمده 
براي نمونه هاي بالغ در تعدادي از ميگوهاي پنائيده 

و در ) 9، 10، 11، 4- 2( مشخص و تعيين شده است
صورت كاربرد و استفاده براي نمونه هاي نابالغ و جوان، 

يكي . )6( به دست خواهد آمد اطالعات نادرست و غلطي
از عوامل موثر بر اين روابط ريخت شناسي، مراحل 
مختلف زندگي موجود است چرا كه اين مراحل تفاوت 

 كاراپاس هاي قابل مالحظه و مشخصي را براي روابط طول
و همچنين طول و وزن در ميگوهاي  كل بدن و طول

يجاد براي اينكه بتوان تغييرات ا. پرورشي نشان مي دهد
شده در اين روابط را با توجه به تغييرات صورت گرفته در 
اندازه ميگو يا به عبارتي ديگر در مراحل مختلف زندگي 
ميگو به درستي ارزيابي و تعيين نمود، الزم است هر يك از 
مراحل زندگي ميگو به طور مشخص مورد بررسي دقيق 

ط، همچنين بايستي در ارزيابي اين رواب. )3( قرار گيرد
 .تفاوت هاي محيطي مختلف را نيز مدنظر قرار داد

در مطالعه حاضر، بررسي روابط طول كل و وزن بدن در 
ميگوي ماده پاسفيد غربي در شرايط پرورش نيمه متراكم از 

. پرورش بررسي شده است 290پرورش تا روز  70روز 
اين اطالعات مي تواند بخشي از داده هاي مورد نياز جهت 

لگوي عملي ساده براي تبديل پارامترهاي تدوين يك ا
زيست سنجي را در شرايط پرورش براي اين گونه در 
اختيار قرار دهد كه در نهايت به مديريت بهتر و تسهيل 

 .تصميم گيري در اين رابطه منجر خواهد شد

  هامواد و روش
از جنس ماده ميگوي  در اين مطالعه، :محل انجام آزمايش

پرورش تا روز  70ت ماهانه از روز پاسفيد غربي، به صور
پرورش، از استخرهاي پرورش ميگو واقع در منطقه  290

تياب در استان هرمزگان با استفاده از تور پرتابي نمونه 
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نمونه عدد  18الي  13تعداد هر ماه . برداري صورت گرفت
عدد  115در كل تعداد  ،شد كه به اين ترتيب  گرفته

از صيد، ميگوها بالفاصله در  بعد. ميگوي ماده صيد گرديد
كنار يخ بسته بندي شده و به آزمايشگاه منتقل شدند و در 

  .آنجا ساير بررسي ها و اندازه گيري ها انجام شد

نحوه اندازه گيري بخش هاي مختلف بدن و تعيين 
در ابتدا وزن هر نمونه با استفاده : ارتباط طول و وزن بدن
با دقت  (A&D, FX-400, Japan)از يك ترازوي ديجيتال 

طول كل نمونه ها نيز با استفاده از يك كوليس  وگرم  01/0
(IP67, Guanglu, China)  ميلي متر اندازه  01/0با دقت

  .ندگيري شد

به منظور بررسي ارتباط همبستگي بين دو متغير وزن كل 
از  ،هاي مختلف نمونه برداري ماهبدن و طول كل بدن در 

  :معادله زير استفاده شد
Y = aXb 

 X، )وزن كل بدن(برابر با متغير وابسته  Yكه در اين معادله 
 bضريب ثابت و  a، )طول كل بدن(بيانگر متغير مستقل 

نيز از طريق آناليز  bو  aمقدار . شيب منحني مي باشد
گيري از فرمول باال لگاريتم رگرسيون خطي و بر اساس 

ارزيابي و ، bالگوي رشد بر اساس مقدار . محاسبه گرديد
باشد، الگوي رشد  3برابر با  bچنانچه مقدار . سنجيده شد

باشد،  3كمتر از  bاگر مقدار . از نوع ايزومتريك خواهد بود
 bالگوي رشد آلومتريك منفي بوده و در صورتي كه مقدار 

باشد، رشد داراي الگوي آلومتريك مثبت  3بيشتر از 
  . خواهد بود

رد مطالعه در اين تحقيق ضريب چاقي براي نمونه هاي مو
  :)1( از طريق فرمول زير محاسبه گرديد

 b)طول كل بدن) / (100 ×وزن كل بدن = (ضريب چاقي 

بيانگر ضريب افزايش وزن بدن  bكه در اين فرمول مقدار 
مي باشد كه از رابطه رگرسيون بين وزن كل بدن و طول 

ضريب چاقي ميگوهاي ماده به تفكيك . كل محاسبه گرديد

اه هاي مختلف مطالعه و نيز فصل هاي مختلف اندازه م
  .گيري و نتايج بيان گرديد

پارامترهاي : اندازه گيري پارامترهاي فيزيكوشيميايي آب
، )سانتيگراد(فيزيكوشيميايي آب شامل درجه حرارت آب 

و  pH، )قسمت در ميليون(ميزان اكسيژن محلول در آب 
نمونه برداري  اي مختلفهدر ماه) قسمت در هزار(شوري 

اندازه گيري پارامترهاي فيزيكوشيميايي . نداندازه گيري شد
 01/0با دقت  HACHپارامترسنج آب با استفاده از دستگاه 

  .براي تمام پارامترهاي بيان شده صورت گرفت

مقادير اندازه گيري شده براي : تجزيه و تحليل آماري
دارد خطاي استان ±پارامترهاي مختلف به صورت ميانگين 

تمام آناليزهاي آماري در . از ميانگين نشان داده شده است
بررسي . درصد صحت اندازه گيري شد 95سطح اطمينان 

 Shapiro-Wilkپراكنش نرمال بودن داده ها از طريق آزمون 
به منظور بررسي وجود تفاوت . مورد آزمون قرار گرفت

 .استفاده شد tبين شيب خط در ماه هاي مختلف از آزمون 
در صورتي كه خطوط از نظر شيب و ضريب ثابت معادله 
با يكديگر تفاوت معني داري نداشتند، داده هاي مربوط به 
. فصول با هم ادغام و معادله واحدي براي آن ترسيم گرديد

همچنين به منظور تعيين رشد آلومتريك در ماه هاي 
  .)13(استفاده شد  tمختلف، از آزمون 

  نتايج
نتايج حاصل از اندازه گيري پارامترهاي  1در جدول شماره 

ميزان شوري . در هر ماه بيان شده استفيزيكوشيميايي آب 
در طي روند آزمايش حداقل نوسان را دارا بود و تفاوت 
معني داري را در بين ماههاي نمونه برداري نشان نداد 

)05/0>p .( ميزانpH  در طي آزمايش روندي افزايشي را
كمترين مقادير ثبت شده در ماههاي كه نشان داد به نحوي 

ابتدايي آزمايش و بيشترين مقادير در ماههاي پاياني اندازه 
اكسيژن محلول در آب نيز در شروع ). p>05/0(گيري شد 

نمونه برداري و پايان نمونه برداري كمترين ميزان را به 
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خود اختصاص داد و در ماههاي آذر، دي و بهمن بيشترين 
 ).p<05/0(محلول در آب اندازه گيري شد ميزان اكسيژن 

نمودار دماي اندازه گيري شده نيز بيانگر كمترين ميزان دما 

در ماههاي دي و بهمن و بيشترين ميزان دما در ماههاي 
  ).p<05/0(بود مهر، آبان، فروردين و ارديبهشت 

در شرايط پرورش نيمه متراكم در  (Penaeus vannamei)ي پارامترهاي فيزيوكوشيميايي آب استخرهاي پرورش ميگوي پاسفيد غرب -1جدول 
  استخرهاي خاكي

 )ميانگين ±خطاي استاندارد از ميانگين (پارامترهاي فيزيكوشيميايي آب

  دما
 )سانتيگراد(

  اكسيژن محلول
 )قسمت در ميليون(

pH  
 شوري

 )قسمت در هزار(
 ماه نمونه برداري

d 52/0 ± 00/28 ab 45/0 ± 80/4 a04/0±09/8 a37/0±00/41 مهر 
cd 44/0 ± 83/25 a 38/0 ± 49/4 a04/0±03/8 a21/0±33/41 آبان 
bc 47/0 ± 92/22 bcd 48/0 ± 21/6 a04/0±09/8 a31/0±17/41 آذر 
a 00/1 ± 58/16 d 29/0 ± 62/6 b05/0±32/8 a93/1±33/40 دي 
a 16/1 ± 67/16 cd 30/0 ± 32/6 c01/0±60/8 a52/1±50/38 بهمن 
b 66/0 ± 58/22 abc 21/0 ± 95/4 c02/0±52/8 a33/0±67/41 اسفند 
cd 52/0 ± 83/25 a 21/0 ± 21/4 c02/0±48/8 a54/0±83/40 فروردين 
d 5/0 ± 25/27 a 28/0 ± 96/3 c02/0±51/8 a56/0±67/41 ارديبهشت 

برداري براي هر يك هاي نمونهدار در بين ماهحروف انگليسي كوچك بيانگر وجود تفاوت معني. انجام شده است% 95نان مقايسه آماري در سطح اطمي
  .باشداز پارامترها مي

نتايج حاصل از آناليز رابطه رگرسيون بين وزن  2در جدول 
عدد ميگوي ماده پاسفيد  115كل و طول كل بدن براي 

ر شرايط نيمه متراكم غربي در طي هشت ماه پرورش د
تمام معادله هاي محاسبه شده براي . نشان داده شده است

هاي مختلف، همبستگي بسيار بااليي را نشان مي دهند، ماه 
به نحوي كه به جز دو ماه آبان و اسفند، در تمام ماه ها 

مي باشدكه بيانگر همبستگي  9/0ضريب همبستگي بيش از 
  .ديگر استبسيار باالي اين دو متغير با يك

در شرايط پرورش نيمه متراكم و الگوي  (Penaeus vannamei)رابطه رگرسيون بين طول كل و وزن بدن در ميگوي ماده پاسفيد غربي  -2جدول 
  )1394تا ارديبهشت  1393مهر (هاي مختلف سال رشد در ماه

  رشد آلومتريك  r معادله خطي رابطه رگرسيون  تعداد  ماه
BW = 005/0  16  مهر TL 182/3  LnBW = 182/3  +237/5- LnTL 982/0  ايزومتريك  
BW = 023/0  13  آبان TL 534/2  LnBW = 534/2+786/3- LnTL 855/0  ايزومتريك  
BW = 027/0  14  آذر TL 516/2  LnBW = 516/2  +615/3- LnTL 923/0  ايزومتريك  
BW = 416/0  13  دي TL 428/1  LnBW = 428/1+878/0- LnTL 923/0  منفي  
BW = 014/0  18  بهمن TL 780/2  LnBW = 780/2  +236/4- LnTL 973/0  ايزومتريك  
BW = 115/0  15  اسفند TL 950/1  LnBW = 950/1+165/2- LnTL 868/0  منفي  

BW = 040/0  13  فروردين TL 378/2  LnBW = 378/2  +230/3- LnTL 900/0  ايزومتريك 
BW = 018/0  13  ارديبهشت TL 744/2  LnBW = 744/2+042/4- LnTL 965/0  ايزومتريك 

BW = 005/0  115  كل TL 167/3  LnBW = 167/3  +217/5- LnTL 988/0  مثبت  
  .انجام شده است% 95مقايسه آماري وجود اختالف در رشد آلومتريك در سطح اطمينان       
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نشان داده شده است،  2همانطور كه در جدول شماره 
الگوي رشد در ميگوهاي ماده به جز در دو ماه دي و 

ها به صورت ايزومتريك بود، هر چند  ماهر ساير اسفند، د
در مجموع، ميگوهاي ماده در اين دوره نمونه برداري رشد 

بررسي اين ). p>05/0(آلومتريك مثبت را نشان دادند 
شكل (رابطه همبستگي بين فصل هاي بهار، پاييز و زمستان 

نشان داد كه شيب اين خط بين دو فصل بهار و پاييز از ) 1

ري تفاوت معني داري نداشته و يكسان مي باشد نظر آما
)05/0>p( هر چند شيب خط مربوط به زمستان با دو ،

فصل ديگر به طور معني دار متفات بوده و الگوي رشد 
بررسي اين همبستگي ). p>05/0(متفاوتي را نشان داد 

كه الگوي رشد در دو فصل بهار و پاييز نشان داد 
ايزومتريك بوده و در فصل زمستان اين الگو تغيير كرده و 

  . الگوي آلومتريك منفي را نشان مي دهد
  

  
 05/0(در شرايط پرورش نيمه متراكم  (Penaeus vannamei)رابطه رگرسيون بين طول كل و وزن بدن در ميگوي ماده پاسفيد غربي  -1شكل 

<p .(تغير مY  بيانگر وزن كل بدن و متغيرX باشدطول كل مي.  

  

  
  .در شرايط پرورش نيمه متراكم (Penaeus vannamei)تغييرات ماهانه ضريب چاقي در ميگوي ماده پاسفيد غربي  -2شكل 
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ميانگين ضريب چاقي در طي ماه هاي مختلف  2در شكل 
ماده ميانگين اين فاكتور در ميگوهاي . نشان داده شده است

در طول ماه هاي نمونه برداري نوسان نشان داد به طوري 
- 2±009/0×10- 2(كه كمترين مقدار ضريب چاقي در آبان 

- 2(و بيشترين مقدار آن در ارديبهشت ) 50/0×10

در ). p>05/0(اندازه گيري شد ) 58/0×10- 006/0±2×10

، ميانگين ضريب چاقي در فصول مختلف سال 3شكل 
- 2(ميانگين ضريب چاقي در پاييز  .نشان داده شده است

- 2(به طور معني دار كمتر از بهار ) 53/0×10- 006/0±2×10

هرچند ميانگين ) p>05/0(بوده ) 56/0×10- 007/0±2×10
تفاوت ) 54/0×10- 2±005/0×10- 2(اين فاكتور در زمستان 

 ).p<05/0(معني داري را با دو فصل ديگر نشان نداد 

  
حروف كوچك در . در شرايط پرورش نيمه متراكم (Penaeus vannamei)چاقي در ميگوي ماده پاسفيد غربي  تغييرات فصلي ضريب -3شكل 

   ).p>05/0(باشد دار بين فصول ميها بيانگر تفاوت معنيباالي ستون
  بحث و نتيجه گيري

بررسي روابط بين بخش هاي مختلف بدن به خصوص 
روابط طول كل بدن و وزن كل، يكي از ارزشمندترين 

بيولوژيكي است كه اطالعات مختلفي از مراحل زندگي 
در موجودات آبزي و به . موجود را در اختيار قرار مي دهد

خصوص سخت پوستان، رابطه بين طول كل و وزن كل 
بدن مي تواند بيانگر تغييرات مختلف در چرخه زندگي 
موجود باشد كه يكي از اين موارد مهم، ضريب چاقي يا 

تاكنون مطالعات مختلفي . يت موجود مي باشدفاكتور وضع
 كاراپاس به بررسي ارتباط بين طول و وزن و همچنين طول

. )12، 10، 3( در ميگوهاي مختلف پرداخته اند كل و طول
در برخي از گونه هاي مورد مطالعه، مجزا كردن اينگونه 
روابط ريخت سنجي براي جنس نر و ماده در مراحل 

. )4، 6، 2( الزم و ضروري نيستخاصي از چرخه زندگي 
براي مثال در مطالعه اي كه بر روي ميگوي ببري صورت 

گرفت، نشان داده شد كه دوشكلي ريخت سنجي وابسته 
به جنس، تنها بعد از مرحله بلوغ در شرايط اسارت ديده 
مي شود و اين زماني است كه ماده ها افزايش وزن بيشتري 

ايسه با نرها نشان مي را به ازاي واحد طول بدن در مق
با وجود اينكه اطالعات كمي در مورد تاثيرات . دهند

رسيدگي جنسي بر روي ريخت سنجي ميگوهاي پنائيده 
وجود دارد، با اين حال، ميگوهاي ماده بالغ معموالً سنگين 
تر از ميگوهاي ماده نابالغ با طول بدن يكسان و طول 

اوت ها در روابط اينگونه تف. )5، 4( كاراپاس يكسان هستند
ريخت سنجي بين جنس نر و ماده در مطالعات صورت 
گرفته بر روي جمعيت هاي صيد شده از طبيعت، مرتبط با 
درصد باالتر ميگوهاي ماده بالغ شده از نظر جنسي مي 

بيشتر بودن وزن ميگوهاي ماده بالغ احتماالً به . )4(باشد 
ه در دليل وزن اضافه و بيشتر تخمدان ها مي باشد ك

 13تا حدود  Farfantepenaeus paulensisميگوي وحشي 
بنابراين . )8(درصد وزن كل بدن نيز گزارش شده است 
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يكسان بودن و شباهت بين معادالت ريخت سنجي بين 
جنس هاي نر و ماده در مطالعه حاضر احتماالً به دليل عدم 
حضور ميگوهاي ماده بالغ از نظر جنسي در مراحل تكاملي 

  .ته تر مي تواند باشدپيشرف

و وزن در مطالعه  كل پارامترهاي بيان شده بين رابطه طول
حاضر با موارد بيان شده براي تعدادي از گونه هاي 

و  Dallميگوهاي پنائيده در مراحل مختلف زندگي توسط 
با اين حال، مطالعات اندكي . )6(همكاران همخواني دارد 

ين روابط در شرايط به اين مورد پرداخته اند كه چگونه ا
در مطالعه . پرورشي با توجه به اندازه ميگو تغيير مي كند

و همكاران بر روي ميگوي ببري انجام  Primaveraاي كه 
دادند، نشان داده شد كه ميگوهاي مولد سنگين تر از ميگو 

روندي . )10(هاي نابالغ با طول كاراپاس يكسان هستند 
نيز در طي دوران مشابه براي ميگوهاي ببري مسن تر 

در مطالعه . )2(پرورش در استخرهاي پرورشي مشاهده شد 
اي كه بر روي ميگوي پاسفيد غربي صورت گرفت نشان 
داده شد كه ميگوهاي مسن تر از نظر ريخت سنجي بدن، 
داراي طولي بيشتر، بدني عريض تر و سنگين تر نسبت به 

. )3( طول كاراپاس در مقايسه با ميگوهاي جوان تر هستند
در مطالعه حاضر نيز ميگوهاي ماده پرورشي مسن تر به 
مراتب با ثابت فرض كردن طول كل داراي وزن بيشتري در 

  . مقايسه با ميگوهاي كم سن تر بودند

تغيير و نوسان در خصوصيات و ويژگي هاي ريخت 
سنجي به ميزان زيادي تحت تاثير فاكتورهاي محيطي مي 

رجه حرارت بر رابطه طول و تاثير د. )12، 10، 2( باشد
وزن در پست الروهاي ميگوي ببري نشان داد كه ارتباط و 
همبستگي بااليي بين افزايش نسبي در هر دو پارامتر با 

، اما تاثير آن بر روي وزن به مراتب وجود داردافزايش دما 
در ميگوي پاسفيد غربي، . )11(بيشتر از طول است 

رشد و تغييرات آن موثر تغييرات محيطي نه تنها بر روي 
بوده است، بلكه باعث تغييرات ريختي نيز در اين ميگو 

در مطالعه حاضر تغييرات در پارامترهاي . )3(شده است 

ريخت سنجي در ماه هاي مختلف پرورش ممكن است 
بازتابي از تغييرات پارامترهاي محيطي مانند درجه حرارت 

راكم پرورش و شوري و شرايط تغذيه اي و پرورش مانند ت
بيشتر بودن شدت رشد در فصول پاييز . براي ميگوها باشد

و بهار در مقايسه با زمستان و نيز بيشتر بودن درجه 
حرارت آب در اين دو فصل در مقايسه با زمستان مي تواند 
اين ادعا را تقويت و دليلي بر تاثير آن در مطالعه حاضر 

  .باشد

زه گيري وزن بدن در ميگوها رشد معموالً به صورت اندا
بيان مي شود، در حاليكه اندازه گيري طول هم ساده تر 
بوده و هم نوسان و تغييرات كمتري را در محل نسبت به 

با وجود اينكه . )10(اندازه گيري وزن نشان مي دهد 
اطالعات در زمينه اندازه هاي ميگو در مراحل مختلف 

با  پرورش، به منظور تصميم گيري هاي مديريتي بسيار
اهميت مي باشد، به جاي اندازه گيري مستقيم وزن بدن، 
وزن ميگو را مي توان از روي طول بدن آن كه به راحتي 

در . )2(اندازه گيري مي شود، محاسبه نمود وتخمين زد 
برخي از مطالعات بيان شده است كه اين مورد نمي تواند 

ر روي اي كه ببراي مثال در مطالعه. قرار گيرد مورد استفاده
صورت گرفت نشان داده  Nauticaris marionisميگوي 

شد كه طول كل مقياس و شاخص مناسبي براي تخمين و 
محاسبه وزن بدن ميگو نمي تواند باشد، چراكه انحناي 
پشتي ميگو اين اندازه گيري ها را غيردقيق كرده و به 
ندرت براي نمونه هاي آسيب ديده اين اندازه ها مقياسي 

در برخي از . )7(در اختيار قرار خواهند داد درست را 
مطالعات، طول كاراپاس مناسب ترين شاخص براي به 
دست آوردن وزن بدن در نظر گرفته مي شود، چراكه اندازه 
گيري طول اين بخش از بدن، در واقع اندازه گيري 

با اين . ترين بخش غيرانعطاف پذير بدن ميگو است طوالني
كل براي تعيين ارتباط ريخت  وجود، استفاده از طول

سنجي بين طول و وزن بدن به طور گسترده براي ميگوهاي 
پنائيده پرورشي و طبيعي در مراحل مختلف زندگي و نيز 

  . )10، 4-2( شرايط مختلف محيطي استفاده مي شود
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نتايج حاصل از تحقيق حاضر به خوبي نشان مي دهد كه 
ل بدن و وزن استفاده از روابط ريخت سنجي بين طول ك

كل بدن براي ميگوي پاسفيد غربي در شرايط پرورشي 
اندازه طول كل بدن به . بسيار مناسب و مطمئن مي باشد

تنهايي در مراحل مختلف پرورش نسبت به وزن بدن، 
روابط ثابت و قابل اعتمادي را نشان داد كه مي تواند بيانگر 

. شدارجحيت آن نسبت به كاربرد اندازه طول كاراپاس با
همچنين، اندازه گيري طول كل بدن، روشي بسيار ساده و 
ارزان قيمت است كه جهت ارزيابي و ثبت ميزان رشد به 

طور مستقيم در محيط مي تواند مورد استفاده قرار گيرد كه 
در اين حالت نياز به كاربرد ترازوهاي ديجيتالي نخواهد 

طول كل  در انتها، استفاده از معادالت عمومي و تبديل. بود
به وزن بدن مي تواند به عنوان يك تصميم گيري مديريتي 

در طي مراحل  مورد استفاده قرار گيرد، به اين صورت كه
پرورش در دوره نوزادگاهي و پرورش ميگوهاي نابالغ و 
نيز انتخاب مولدين مناسب براي اهداف تكثير و توليد 

  .تواند مورد استفاده قرار گيردمي
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Morphometric relationship of total weight and total length and 
condition factor of cultured female whiteleg shrimp, Penaeus 

vannamei, under semi-intensive condition 
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Abstract 

Western whiteleg shrimp (Penaeus vannamei) is the most important marine farmed 
shrimp species in Iran. Because this species is non-native shrimp, provision of 
broodstocks totally rely on imports from the main producing countries. The culture of 
broodstocks under Iran's condition is considered as one of the main aspects of 
developing this industry. So, the morphometric relationship between total length and 
total body weight and also condition factor of cultured female whiteleg shrimp were 
analyzed during grow out phase, starting from 70 to 290 days of semi-intensive culture 
in earthen ponds. Regression lines between total length and total body weight were 
significantly different among seasons. Shrimps demonstrated the same body weight 
increase values in autumn and spring. So, the same regression line was considered as 
BW=0.0049TL3.2096 for these two seasons. This line for winter (BW=0.11TL1.9668) was 
significantly different from the both previous mentioned seasons. On the other hand, the 
female shrimps showed significantly higher condition factor in spring is compared to 
autumn, but not to winter. Considering the relationship between total length and total 
body weight is suggested to simplify the management of the grow out phase of shrimp 
and estimation of the body weight and condition factor of individuals by means of total 
length could be easily managed.  

Key words: total length, total weight, whiteleg shrimp, semi-intensive culture. 
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