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چکيده  
با توجه به اهميت خانواده پنائيده در صنعت 
تغييرات زيادی که  ايران و  و  ميگوی جهان 
از نظر رده بندی در  به ويژه جنس پنئوس 
طی زمان متحمل شده و ساير جنس های 
گرديدند،  منشعب  آن  از  جانوری  گروه  اين 
هدف از تحقيق پيش رو معرفی ويژگی های 
تشخيصی ميگوهای پنائيده و افتراق جنس 
آن  از  شده  مشتق  های  جنس  از  پنئوس 
تشخيصی  های  ويژگی  مهمترين  باشد.  می 
و وجوه تمايز ريخت شناختی مورد استفاده 
از ساير خانواده  پنائيده  افتراق خانواده  برای 
موجود  های  تفاوت  منشعب،  آبشش  های 
پاهای  کاراپاس،  چشمی،  پايه  روستروم،  در 
بندهای  و  تلسون  شناگر،  پاهای  زن،  قدم 
شکمی هستند. خصوصيات روستروم )تعداد 
جانبی(  صفحات  )وضعيت  تليکوم  و  خارها( 
های  جنس  افتراق  برای  مبنايی  عنوان  به 
 Penaeus، Melicertus. Metapenaeus.
 Fenneropenaeus. Litopenaeus.
 Farfantepenaeus و   Marsupenaeus
از جنس اصلی قرار گرفتند که البته مطالعات 
ملکولی )mt-DNA( نيز اين تقسيم بندی را 
تائيد نموده است. گرچه تفاوت های بين گونه 
ای معموال در حد اندازه ی بيشينه به تفکيک 
جنسيت و ترکيب رنگی بدن افراد است. در 
وحشی  ميگوی  گونه   7 ايران  جنوب  آبهای 
دم  هندی،  سفيد  موزی،  سبز،  ببری  شامل 
مورد  خنجری  و  سرتيز  سفيد  ژاپنی،  قرمز، 
صيد و بهره برداری قرار می گيرند. در گذشته 

سفيد  و  سبز،  ببری  سياه،  ببری  های  گونه 
با هدف پرواربندی، تکثير می شدند  هندی 
که بنا به داليلی از چرخه توليد تجاری کنار 
گذاشته شدند و هم اکنون تنها گونه سخت 
پوست دريايی در صنعت آبزی پروری کشور، 

ميگوی پا سفيد غربی است.

جنس  پنائيده،  خانواده  كليدي:  واژگان 
پنئوس، ويژگی های تشخيصی، آبزی پروری، 

صيد و بهره برداری.

مقدمه
بزرگترين  پنائيده1  خانواده ی  ميگوهای 
می   Penaeoidea خانواده  ابر  از  مجموعه 
آبزی  مهمترين  را  آنها  توان  می  که  باشند 
که  دانست  پوستان  گروه سخت  از  پرورشی 
اخير جايگاه مهمی  در صنعت  طی دو دهه 
آبزی پروری ايران کسب کرده اند. به طوری 
بوشهر، هرمزگان  استان های خوزستان،  که 
و  کشور  جنوب  در  بلوچستان  و  سيستان  و 
استان گلستان در شمال کشور، در مجموع 
را  ميگو  تن  هزار   32 از  بيش  ساالنه  توليد 
تکثير   .)1396 )غريبی،  اند  داشته  عهده  بر 
با   1373 سال  از  ايران  در  ميگو  پرورش  و 
آغاز شده  بوشهر  استان  در  ببری سبز  گونه 
و با ديگر گونه ها شامل ببری سياه و سفيد 
هندی در استان های جنوبی پی گرفته شد. 
ولی در ساليان بعد با توجه به بازدهی بيشتر 
ميگوی سفيد هندی اين گونه در آبزی پروری 
کشور چيره گشت. پس از روبرو شدن صنعت 

1. Penaeidae
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ميگوی کشور با چالش سندروم لکه سفيد از 
دهه 80 خورشيدی گونه ای وارداتی به نام 
مقاومت  به  توجه  با  غربی،  پا سفيد  ميگوی 
بيشتر به بيماری، به تدريج جايگزين سايرين 

گرديد )رفيعی و رضايی توابع، 1396(. 
در سطح جهانی نيز 80 درصد از گونه های 
اين خانواده جزء انواع تجاری حاصل از صيد 
و بهره برداری از ذخاير طبيعی بوده و حدود 
24 گونه از آنها نيز قابليت تکثير و پرورش با 
امکان اقتصادی مناسب در آبزی پروری دنيا را 
دارا هستند )Robalino et al., 2016(. در 
اين خانواده 48 جنس1 شناسايی شده اند که 
البته 23 جنس آنها به صورت فسيل هستند 
که در دوره-های پيشين زمين شناسی می 
زيسته اند و امروزه منقرض شده و جز به حالت 
سنگواره، اثری از آنها باقی نيست. در گذشته، 
های  جنس  مهمترين  از  پنئوس2  جنس 
پنائيده بوده است که در طی زمان تغييرات 
 زيادی را از نظر رده  بندی متحمل شده و 
مشتق  جنس  اين  از  ديگری  های  جنس 
گرديده اند. بنابراين در نوشتار پيش رو سعی 
شده تا به ارائه و شرح ويژگی های تشخيصی 
جنس  افتراق  و  پنائيده  خانواده  ميگوهای 
آن  از  شده  مشتق  های  جنس  از  پنئوس 

پرداخته شود. 

ریخت شناسی
و  تشخيصی  های  ويژگی  بررسی  منظور  به 
کليات  از  خواننده  ابتدا  بايست  می  افتراقی 
باشد.  داشته  آگاهی  ميگوها  شناسی  ريخت 
به واسطه برخی ويژگی های ريخت شناسی، 
می توان بين اين گروه جانوری و ساير سخت 
پوستان تفاوت قائل شد. از جمله اينکه بدن 
ميگو ها ی پنائيده دراز و کم و بيش خميده است 
و طول بدن در انواع مختلف متفاوت و گاهی 
تا 250 ميلی متر و وزن آنها تا بيش از 300 
گرم می رسد. رنگ بدن در بين گونه ها از تنوع 
بااليی برخوردار است و در بين افراد متعلق به 
ثابت نبوده و بسته به شرايط  نيز  يک گونه 
از قبيل درجه حرارت، درجه  محيط زيست 
و  رنگ محيط  غذايی مصرفی،  مواد  شوری، 

ابتالء به بيماری های عفونی ممکن است کامال 
تغيير نمايند. به طور خالصه، بدن يک ميگو 
از 20 بند )قطعه( تشکيل شده است که سر، 
 سينه، شکم به ترتيب شامل 5، 8، 7 بند هستند. 
جوش  يکديگر  به  سينه  و  سر  های  بخش 
اند و بخش واحدی به نام سرسينه3  خورده 
را به وجود آورده اند. شکم نيز از 6 بند قابل 
تلسون  نام  به  انتهايی  قطعه   يک  و  حرکت 
 Low et al.,( است  شده  تشکيل  )دم( 
2016(. صفحات هر قطعه شکمی  جدا و به 
گرفته  بر  در  را  ميگو  بدن  ای  حلقه  صورت 
اين  از  اسکلت خارجی در هر يک  اند. پس 
قطعات از 3 صفحه به ترتيب صفحه  پشتی4، 
 Bell( جانبی5 و شکمی6 تشکيل شده است
پناييده  ميگوهای   .)& Lightner, 1988
دارای 19 جفت اندام پيوستی )ضميمه ای( 
می باشند که شامل 5 جفت سری  )قدامی(، 
8 جفت سينه ای )در مجموع 13 جفت در 
سرسينه واقع شده( و 6 جفت شکمی است 
بدن  کلی  شکل   .)Low et al., 2016(
يک ميگوی پنائيده را می توان در شکل 1 

مشاهده نمود:

شکل 1. شکل کلی بدن ميگوهای پنائيده؛ 1: آنتن 
اول، 2: صفحه آنتنی، 3: آنتن دوم، 4: پاهای آرواره ای، 
5: پاهای قدم زن، 6: پتاسما، 7: پاهای شناگر، 8: خار 
تلسونی، 9: اروپود، 10: بندهای شکمی، 11: کاراپاس، 
12: روستروم، 13: چشم مرکب )عابديان کناری، 1386(

رده بندی علمی
جنس  و  پنائيده  خانواده  ميگوهای  جايگاه 
پنئوس در رده بندی7 جانوران به شرح جدول 

1 می باشد:

1. Genus     2. Penaeus
3. Cephalothorax    4. Tergum
5. Pleuron    6. Sternum
7. Taxonomy

میگوهای 
پناییده دارای 
19 جفت 
اندام پیوستی 
)ضمیمه ای( 
می باشند که 
شامل 5 جفت 
سری  )قدامی(، 
 8 جفت 
سینه ای )در 
مجموع 13 جفت 
در سرسینه 
واقع شده( و 
6 جفت شکمی 
است.

ويژگی های تشخیصی میگوهای خانواده پنائیده و افتراق .../ شیری، خوشنودی فر
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 De( جدول 1- جايگاه رده بندی ميگوهای پنائيده
)Freitas, 2011

صفات  معموال  کالسيک،  صورت  به 
بندی  رده  منظور  به  بندپايان  مورفولوژيکی 
علمی آنها به کار گرفته می شود. زيرشاخه 
سخت پوستان بر اساس صفات مورفولوژيک 
بندی  اين دسته  نيز  ملکولی  تحقيقات  -که 
کالسيک را تائيد کرده اند- به شش رده به                              
 Branchiopoda. Remipedia. های  نام 
 Cephalocarida. Mixilopoda.
تقسيم   Malacostraca و   Ostracoda

شده اند )حبيبی، 1388(. 
ويژگی   مهمترين  که  پايان1  آبشش  رده ی 
پاهای  قاعده ی  در  آبشش  وجود  آن  اعضای 
آنهاست بسيار متنوع هستند و شاخص ترين 
آنها که در بحث تکثير و پرورش آبزيان بسيار 
اهميت دارد، جنس Artemia است. رده ی 
ويژگی  مورفولوژيک  نظر  از   Remipedia
منحصر به فردی دارند. اعضای اين رده دارای 
که  هستند  مانند  کرم  و  کشيده  بدن  يک 
معموال شامل 42 قطعه مشابه است. شناخته 
 Speleonectes رده  اين  ترين جنس  شده 
می باشد. رده بعدی سر خرچنگيان2 نام دارد 
که اين نام را از سفالوتورکس پهن و بزرگ خود 
وام گرفته است. به اعضای اين رده ميگوهای 
نعل اسبی3 هم گفته می شود. شناخته شده 
ترين راسته از رده Mixilopoda، پاروپايان4  

هستند که اهميت زيادی در بهداشت ماهيان 
های  جنس  که  طوری  به  دارند  پرورشی 
گروه  اين  به  متعلق   Lernea و   Argulus
يونانی  )واژه  داران5  صدف  رده  باشند.  می 
گروه  است(،  صدف6  معنی  به  اوستراکون 
بزرگی از سخت پوستان پالنکتونيک هستند 
در  مهمی  نقش  گونه   7000 حدود  با  که 
زنجيره غذايی اکوسيستم های آبی دارند. از 
 Cypridina اين رده مهمترين جنس های 

.)De Freitas, 2011( است
ما  بحث  در  که  است  کالسی  صدفان7  نرم 
از اين  بيشترين اهميت را دارد زيرا ميگوها 
رده هستند. اين واژه از دو بخش ماالکوس به 
معنی نرم و اوستراکون به معنی صدف تشکيل 
شده است. اين اصطالح نخستين بار توسط  
در  فرانسوی   Pierre André Latreille
نامی  واقع  در  که  رفت  کار  به   1802 سال 
اشتباه برای اين گروه است )غلط مصطلح(. در 
واقع پوسته تنها کمی پس از پوست اندازی 
نرم است و معموال به حالت سخت ديده می 
شود. اين رده دارای سه زير رده است به نام 
و   Hoplocarida. Phylocarida های 
Eumalacostraca. هاپلوکاريدا يک راسته 
گونه ی  که  پايان8  دهان  نام  به  دارد  مهم 
متعلق   Odontodactylus acyllarus
فيلوکاريدا  همچنين  است.  راسته  اين  به 
که   Leptostraca نام  به  دارد  ای  راسته 
گونه مشهور Nabalia bipes به اين گروه 
وابسته است. ماالکوستراکاهای حقيقی9 سه 
با   Syncarida نخست  دارد.  باالراسته10 
تيپيک:  )گونه ی   Anaspidacea راسته ی 
 Peracarida دوم ،)Koonunga Cursor
)نمونه  جورپايان11  همچون  های  راسته  با 
باشند.  می  ناجورپايان12  و   )Gammarus
جنس های Aselus و Armmadilium هم 
به ترتيب مهمترين جورپايان آبزی و خشکی 

زی هستند )حبيبی، 1388(. 
های  خرچنگ  نام  با  راسته  باال  سومين 

رده ی آبشش 
پایان که مهمترین 

ویژگی  اعضای 
آن وجود آبشش 

در قاعده ی پاهای 
آنهاست بسیار 

متنوع هستند و 
شاخص ترین آنها 
که در بحث تکثیر 
و پرورش آبزیان 

بسیار اهمیت 
دارد، جنس 

Artemia است.

1. Branchiopoda    2. Cephalocarida
3. Horseshoe Shrimp   4. Copepoda
5. Ostracoda    6. Shell
7. Malacostraca    8. Stomatopoda
9. Eumalacostraca   10. Superorder
11. Isopoda    12. Amphipoda

 Kingdomفرمانرو Animaliaجانوران 

 Phylumشاخه  Arthropodaبندپایان 

 Subphylumزیر شاخه  Crustaceaسخت پوستان 

 Classرده  Malacosteracaنرم صدفان 

 Orderراسته  Decapodaده پایان 

 Suborderزیر راسته  Dendrobranchiataآبشش منشعبان 

 Familyخانواده  Penaeidaeپنائیده 

 Genusجنس  Penaeusپنئوس 
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معنای  به  که  شود  می  شناخته  حقيقی1 
ها  کريل  دارند.  راسته  سه  و  هستند 
)مانند   Euphausiacea راسته  از 
Meganyctiphanes norvegica( بيشتر 
باالی کره زمين  آبهای دريايی مدارهای  در 
نهنگ  رژيم غذايی  اعظم  و بخش  زيند  می 
های بدون دندان را تشکيل می دهند. راسته 
جنس  و  است   Amphionidacea بعدی 
تعلق  راسته  اين  به   Amphion پرآوازه ی 
)مانند  است  پايان2  ده  سوم  راسته  دارد. 
 Pillai,( ا   )Heterocarpus ensifer(
و  ماست  بحث  مورد  واقع  در  که   )2015
اکنون به زيريخش های آن پرداخته می شود. 
راسته ده پايان به دو زيرراسته3 قابل تقسيم 

.)Thessalou-Legaki, 2006( است

 :Pleocyemata )الف
برخی  و  ها  خرچنگ  شامل  راسته  زير  اين 
از  خانواده  اين  اعضای  ميگوهاست.  خانواده 
نظر اکومورفوتيپ خزنده و معموال مقيم بستر 
خوانده   Reptantia نام  به  و  بوده  هستند 
اين  به  متعلق  می شوند. مهمترين جانوران 
خرچنگ  گرد4،  های  خرچنگ  شامل  گروه 
آب  دراز  های  خرچنگ  دريايی5،  دراز  های 
خانواده  نظير  ميگوها7  برخی  و  شيرين6، 
 Palaemonoidae و   Pandalidae های 
آب  بزرگ  ميگوی  هستند.   )Caridea )از 
 Macrobrachium علمی  نام  با  شيرين 

rosenbergii از خانواده اخير است.

 :Dendrobranchiata  )ب
زير راسته آبشش منشعب ها شامل ميگوها8 
به  يا  جهنده  اکومورفوتيپ  نظر  از  که  بوده 
به  عبارتی شناگر وابسته به بستر هستند و 
نام Natantia خوانده می شوند. ميگوهای 
خانواده پنائيده جز همين گروه طبقه بندی 
شده اند. اين زير راسته دارای دو ابر خانواده9 
است. نخست Penaeoidea دارای خانواده 

Sicyoniidae؛  و   Penaeoidae های 
های  خانواده  شامل   Sergestoidea دوم 

 .Luciferidae و Sergestidae
يک  بدن  کلی  نمای   )2 )شکل  ذيل  تصوير 
که  است  داده  نمايش  را  پنائيده  ميگوی 
می توان آن را با شکل بدن يکی از اعضای 
خانواده سايکيونيده10 مقايسه نمود )هر دو از 

يک ابر خانواده اند(:

شکل 2. مقايسه نمای کلی بدن ميگوهای پنائيده )باال( و 
)Thessalou-Legaki, 2006( )سايکيونيده )پائين

فيلوژنی راسته های سخت پوستان عالی نشان 
می دهد که ناجورپايان گروه خواهری راسته 
ده پايان هستند که از نظر ظاهری تا حدودی 
با راستۀ ده پايان متمايز شده اند. همان طور که 
)شکل  شده  داده  نشان  فيلوژنی  درخت  در 
 Mysidacea. ناجورپايان،  راسته های   ،)3
 Syncarida و Pancarida. Euphausiacea
با راسته ده پايان به  صورت گروه فراگير11 است و 
از نظر فيلوژنی نيای مشترک دارند که از نظر 
ظاهری شبيه ميگوهای دريايی بوده اند و در 
آب های شور درياها و اقيانوس ها می زيسته اند 
اين  با  فسيلی  هيچ  کربونيفر  دوره  در  و 
ويژگی ها يافت نشده و شکل ابتدايی آن در 
دورة کامبرين سخت پوست اُرستن بوده است.

فیلوژنی 
راسته های 
سخت پوستان 
عالی نشان می 
دهد که 
ناجورپایان گروه 
خواهری راسته 
ده پایان هستند 
که از نظر 
ظاهری تا 
حدودی با 
راستة ده پایان 
متمایز شده اند.

1. Eucarida    2. Decapoda
3. Suborder    4. Crab
5. Lobster    6. Crayfish
7. Prawn    8. Shrimp
9. Superfamily    10. Sicyoniidae
11. Monophyletic
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 در خانواده 
پنائیده، خارهای 

پشت چشمی 
روی بخش جلویی 

کاراپاس وجود 
 نداشته و 

 شکاف های 
 گردنی کوتاه 

بوده و در زیر خط 
 میانه پشتی 

تمام می شود.

شکل 3. درخت فيلوژنی راسته های سخت پوستان عالی 
)Richter & Scholtz, 2001(

ویژگی های تشخيصی
در اين بخش ويژگی های تشخيصی خانواده 
ديگر  از  آنها  افتراق  و  تمايز  وجوه  و  پنائيده 
شامل  منشعب،  آبشش  گروه  های  خانواده 
نظير  مواردی  در  مورفولوژيک  خصوصيات 
پاهای  کاراپاس،  چشمی،  پايه  روستروم، 
بندهای  و  تلسون  شناگر،  پاهای  زن،  قدم 
 Robalino et al.,( شکمی آورده شده است

:)2016

الف- روستروم:
روستروم برآمدگی تيز جلوی سر ميگوهاست 
که در اين خانواده به خوبی تکامل يافته است 
 و به شکل دندانه دار ديده می شود. اين دندانه ها 
لبه  حتی  و  پشتی1  قسمت  در  پنائيدها  در 
نزديک به چشم ها نيز گسترده شده است. 
اين حالت در شکل ذيل )4( به خوبی مشهود 

است.

شکل 4. مقايسه روستروم ميگوهای پنائيده )راست( و 
)Robalino et al., 2016( ساير خانواده ها

بر اساس شکل، در تصوير سمت چپ بخش 
تصوير  در  ولی  است  دندانه  فاقد  شکمی2 
سمت راست که روستروم يک پنائيده را نشان 
داده است، دندانه های شکمی در اين بخش 

روستروم وجود دارند.

ب- پايه چشمی:
بر اساس شکل 5، در خانواده پنائيده، برآمدگی 
های نيزه مانند3 در پايه چشم ها ديده نمی 
شود و همچنين هيچ دکمه ای4 روی حاشيه 

داخلی پايه وجود ندارد. 

شکل 5. مقايسه پايه چشمی ميگوهای پنائيده )راست( و 
)Robalino et al., 2016( ساير خانواده ها

ج- کاراپاس:
پشت چشمی5  خارهای  پنائيده،  خانواده  در 
روی بخش جلويی کاراپاس وجود نداشته و 
شکاف های گردنی6 کوتاه بوده و در زير خط 

ميانه پشتی تمام می شود )شکل 6(.

شکل 6. مقايسه کاراپاس ميگوهای پنائيده )راست( و 
)Robalino et al., 2016( سورلنوسريده

د- پاهای قدم زن7:
پاهای قدم زن اول تا سوم دارای يک بخش 
گيره مانند به نام انبرک8 هستند که در تغذيه 
جانور به کار می آيند. جفت چهارم و پنجم فاقد 
انبرک بوده و بخش انتهايی آن به ناخن ختم 
می شود و اين دو جفت در خانواده پنائيده به 
خوبی تکامل يافته اند )شکل 7(. در ماده ها 
در قاعده سومين پای قدم زن منفذ تناسلی 
وجود دارد که راه خروجی تخمک در هنگام  
تخم ريزی )Spawing( است و سوراخ تناس 

 

 

 

 

1. Dorsal    2. Ventral
3. Styliform projection   4. Tubercle
5. Postorbital spines   6. Cervical grooves
7. Pereiopods    8. Cheliped
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نرها روی غشای مفصلی که بين پنجمين پای 
قدم زن و سينه قرار دارد، واقع شده است که 

Spermatophore از آن خارج می شود.

شکل 7. بخش های مختلف يک پای قدم زن انتهايی 
 :4 ،Ishium :3 ،1: قطعه پايه ای، 2: قطعه قاعده ای(
Propodus :6 ،Carapus :5 ،Merus، 7: ناخن، 

Coxa :8، 9: پايک خارجی، 10: پايک داخلی( )عابديان 
کناری، 1386(

و- پاهای شناگر1:
در خانواده پنائيده، جفت های سوم و چهارم 
دارند.  ای2  دوشاخه  حالت  شناگر  پاهای 
همچنين بندهای انتهايی3 جفت دوم پاهای 
نرينگی4  زائده  يک  دارای  تنها  نرها  در  شنا 
هستند که در واقع برخالف ساير خانواده ها 
فاقد زائده ها يا برآمدگی های داخلی و جانبی 

هستند )شکل 8(.

شکل 8. مقايسه پاهای شناگر ميگوهای پنائيده )تصوير 
)Robalino et al., 2016( و ساير خانواده ها )ميانی

ه- تلسون5:
تيز  نوک  و  برآمده  تلسون  خانواده  اين  در 
شده است که می تواند فاقد يا واجد خارهای 

کناری ثابت يا منعطف باشد )شکل 9(.

شکل 9. مقايسه تلسون ميگوهای پنائيده )چپ( و 
)Robalino et al., 2016( پاراپنئيده

ی- بندهای شکمی6:
به  جلو  از  شکمی  بندهای  خانواده  اين  در 
يک  از  و  اند  خوابيده  هم  روی  کامال  عقب 
 طرف همپوشانی دارند ولی در مادون راسته7 
کاريده آ8 بند دوم شکمی روی بندهای اول و 

سوم را می پوشاند )شکل 10(.

شکل 10. مقايسه بندهای شکمی ميگوهای پنائيده 
)Robalino et al., 2016( و کاريده آ )راست(

پنئوس و جنس های مشتق شده از آن
مهمترين  از   )Penaeus( پنئوس  جنس 
شامل  تاکنون  که  است  پنائيده  های  جنس 
29 گونه بوده است. جنس پنئوس  نخستين 
بار توسط فابريکوس )1798( به ثبت رسيد 
 )Penaeus mondon( که گونه ببری سياه
به عنوان تيپيک اين جنس شناخته می شد 
و هم اکنون نيز اين گونه به همراه دو گونه 
ديگر جزء همين جنس باقی مانده اند. اين 
جنس در طی زمان تغييرات زيادی را از نظر 
طوريکه  به  است؛  شده  متحمل  بندی  رده 
 ،Melicertus جنس   )1814( رافينسک 

 

 

 

 

1. Pleopods    2. Biramous
3. Endopods    4. Appendix masculina
5. Telson    6. Abdominal segments
7. Infraorder    8. Caridea

ويژگی های تشخیصی میگوهای خانواده پنائیده و افتراق .../ شیری، خوشنودی فر

جنس پنئوس 
)Penaeus( از 
مهمترین جنس 
های پنائیده 
است که تاکنون 
شامل 29 گونه 
بوده است. 
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جنس   ،)1891( آلکوک  و  ماسون  وود 
Metapenaeus، بورکنرود )1934( جنس 
 )1949( کوبو  و   Fenneropenaeus
اصلی  جنس  از  را   Litopenaeus جنس 
پنئوس منشعب نمودند و بر اين اساس پرز 
 Melicertus, جنس  پنج   )1969( فارفانته 
 Metapenaeus, Fenneropenaeus,
عنوان  به  را   Litopenaeus & Penaeus
کرد  معرفی  پنائيده  خانواده  های  زيربخش 

 .)De Freitas, 2011(
 Marsupenaeus جنس  آن،  از  پس 
گرديد  منشعب   )1971(  Tirmizi توسط 
 M.( که هم اکنون تنها گونه ميگوی ژاپنی
Japonicus( را در خود جای داده است و سال 
 Farfantepenaeus بعد )1972( نيز جنس
 Burukovsky نام  به  پژوهشگری  توسط 
تمامی  شد.  جدا  پنئوس  جنس  از   )1972(
انشعاب های انجام شده، بر پايه تفاوت های 
ريخت شناسی در تعداد دندانه های پشتی و 
شکمی آبشش، وضعيت شيارهای کاراپاس در 
جوانب آبشش ها و خصوصيات اندام جنسی 
 Natarajan( صورت گرفت )مادينه )تليکوم

 .)et al., 2011
 )Kensley و   Pérez Farfante( محققان 
مبنای  بر  را  پنئوس  جنس  سال 1997  در 
روستروم  شامل  شناختی  ريخت  ويژگی  دو 
 )mt-DNA( ملکولی  مطالعات  و  تليکوم  و 
)جنس   Penaeus شامل  جنس  هفت  به 
 Melicertus, Metapenaeus, اصلی(، 
 Fenneropenaeus, Litopenaeus,
 Farfantepenaeus و   Marsupenaeus
تشخيصی  های  ويژگی  نمودند.  تقسيم 
روستروم و تليکوم در جنس های مورد نظر 
ای  پيچيده  شناسی  ريخت  مباحث  دارای 
عنوان  به  در جدول 2  آن  است که خالصه 
از  شده  منشعب  های  جنس  افتراق  وجه 

پنئوس آورده شده است:

جدول 2. وجه افتراق جنس های منشعب شده از پنئوس 
)SEAFDEC, 2014(

در شکل های 11 و 12 به ترتيب مقايسه ای 
مختلف  های  جنس  بدن  کلی  نمای  بين 
آنها  ماده  تليکوم  شکل  و  پنائيده  خانواده 
ارائه شده است که با جدول باال قابل انطباق 

هستند:

شکل 11. مقايسه نمای کلی بدن جنس های مختلف 
 :C ،مليسرتوس :B ،پنئوس :A(  ميگوهای پنائيده
 :F ،مارسوپنئوس :E  ،متاپنئوس :D ،فنروپنئوس

)Low et al., 2016( )فارفانته پنئوس :G ،ليتوپنئوس

های  جنس  در  ماده  تليکوم  شکل  مقايسه   .12 شکل 
مليسرتوس،   :B پنئوس،   :A( پنائيده  ميگوهای  مختلف 
 :F مارسوپنئوس،   :E متاپنئوس،   :D فنروپنئوس،   :C

)Low et al., 2016( )فارفانته پنئوس :G ،ليتوپنئوس

 تلیکوم روستروم جنس

Penaeus     
 بسته/ بین جفت چهارم پاهای قدم زن /  مستقیم با دو انحنای مالیم   

Melicertus    
 بسته/ بین جفت چهارم پاهای قدم زن نحنا/  مستقیم و بدون ا 

Metapenaeus     
 بسته/ صفحات جانبی پهن /  مستقیم و دارای یک انحنای ضعیف 

Fenneropenaeus     
 بسته/ بین جفت پنجم پاهای قدم زن / کمی انحنادار   

Litopenaeus    
 انبی(باز )فاقد صفحات ج ها کمی بلند/ تیغ 

Marsupenaeus     
 بسته/ بین جفت چهارم پاهای قدم زن / مستقیم و دارای یک انحنای ضعیف   

Farfantepenaeus    
 شکل Yهای جلویی حالت بسته/ تیغه ها اندکی کوتاه/  تیغ 

 

 

 

تمامی انشعاب های 
انجام شده، بر پایه 
تفاوت های ریخت 
شناسی در تعداد 

دندانه های پشتی 
و شکمی آبشش، 

وضعیت شیارهای 
کاراپاس در جوانب 

آبشش ها و 
خصوصیات اندام 

جنسی مادینه 
)تلیکوم( صورت 

گرفت.
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تليکوم،  و  روستروم  تمايز  وجوه  بر  عالوه 
نبود  يا  وجود  نظير  موارد  از  ديگر  منابع  در 
کاراپاس2،  شيارهای  وجود  کبدی1،  خار 
برای  مبنايی  عنوان  به  جغرافيايی  پراکنش 
تقسيم بندی جنس ها نام برده شده است. 
همان طور که در شکل 13 ديده می شود، 
فاقد  تليکوم بسته،  جنس Penaeus دارای 
خار کبدی و شيارهای کاراپاس ولی جنس 
بسته  تليکوم  دارای   Fenneropenaeus
اند.  کاراپاس  فاقد شيارهای  و  و خار کبدی 
شيارهای  دارای  که  گونه هايی  همچنين 
و  اروپا  آبی  منابع  در حوزة  و  بوده  کاراپاس 
 Melicertus آسيا زيست می کنند، در جنس
کاراپاس  شيارهای  دارای  که  هايی  آن  و 
و  مرکزی  آمريکای  قارة  سواحل  در  و  اند 
آمريکای جنوبی زيست می کنند، در جنس 
Farfantepenaeus قرار می گيرند. )رفيعی 

و رضايی توابع، 1397(.   

شکل 13. تقسيم بندی سيستماتيک جنس پنئوس و 
مشتفات آن )رفيعی و رضايی توابع، 1397(

تفاوت های گونه ای 
تفاوت های بين گونه ای يک جنس بخصوص 
ويژه،  ژنوتايپ  از  پنائيده گذشته  در خانواده 
تفکيک  به  بيشينه  اندازه ی  حد  در  معموال 
)در  افراد  بدن  رنگی  ترکيب  و  جنسيت 
 Pillai,( است )حالت نرمال و سالمت نسبی
2015(. در جدول 3 تفاوت های مهمترين 
جهان  و  ايران  در  اقتصادی  های  گونه 
 Melicertus. Litopenaeus )جنس های 
ايران  آبهای  بومی   Farfantepenaeus و 
نيستند( هر يک از جنس های مورد بررسی 

ارائه شده است: 

جدول 3. تفاوت های گونه ای در جنس های منشعب 
)2015 ,Pillai( شده از پنئوس

نتيجه گيری  
به عنوان نتيجه گيری، مهمترين ويژگی های 
تشخيصی و وجوه تمايز ريخت شناختی مورد 
استفاده برای افتراق خانواده پنائيده از ساير 
های  تفاوت  منشعب،  آبشش  های  خانواده 
موجود روی روستروم، پايه چشمی، کاراپاس، 
پاهای قدم زن، پاهای شناگر، تلسون و بندهای 
شکمی هستند. خصوصيات روستروم )تعداد 
جانبی(  )وضعيت صفحات  تليکوم  و  خارها( 
های  جنس  افتراق  برای  مبنايی  عنوان  به 
 Penaeus, Melicertus, Metapenaeus,
 Fenneropenaeus, Litopenaeus,
 Farfantepenaeus و   Marsupenaeus
از جنس اصلی قرار گرفتند که البته مطالعات 
ملکولی )mt-DNA( نيز اين تقسيم بندی را 
تائيد نموده است. گرچه تفاوت های بين گونه 
ای معموال در حد اندازه ی بيشينه به تفکيک 
جنسيت و ترکيب رنگی بدن افراد است. در 
وحشی  ميگوی  گونه   7 ايران  جنوب  آبهای 
 ،)P. semisulcatus( سبز  ببری  شامل 
هندی  سفيد   ،)F. merguiensis( موزی 
 ،)F. penicillatus( دم قرمز ،)F. indicus(
 M.( سفيد سرتيز ،)M. japonicus( ژاپنی
 Parapenaeopsis( خنجری  و   )affinis

 

سایز )میلی  گونه جنس
 رنگ متر(

Penaeus P. monodon 
 )نر( 072
 روشن تا تیره با خطوط عرضی سیاهای قهوه )ماده( 333

 P. semisulcatus 
 )نر( 082
 )ماده( 008

ای با خطوط عرضی سبز تیره مایل به قهوه
 سیاه )به طور کلی روشن تر از مونودون است(

Melicertus M. latisulcatus 
 )نر( 087
 ای با پاهای آبی روشنزرد روشن تا قهوه )ماده( 002

 M. plebejus 
 )نر( 002
 کرم رنگ تا زرد با دم آبی رنگ )ماده( 322

Metapenaeus M. affinis 
 )نر( 043
 ایسبز کم رنگ متمایل به صورتی تا قهوه )ماده( 083

 M. monocerus 
 )نر( 092
 ایهای قهوهسبز متمایل به خاکستری با خال )ماده( 002

Fenneropenaeus F. indicus 
 )نر( 084
 ی و گاهی روشنسبز زیتون )ماده( 008

 F. merguiensis 
 )نر( 090
 زرد کم رنگ و کمی مایل به صورتی )ماده( 042

Litopenaeus L. stylirostris 
 )نر( 088
 )ماده( 032

آبی روشن کدر تا تیره و گاهی مایل به 
 خاکستری

 L. vannamei 
 )نر( 090
 زرد روشن و کدر با پاهای سفید رنگ )ماده( 032

Marsupenaeus M. japonicus 
 )نر( 040
 ای کدر به همراه باندهای آبی یا زردقهوه )ماده( 092

Farfantepenaeus F. aztecus 
 )نر( 092
 اینارنجی رنگ تا تیره، پشت بدن کمی قهوه )ماده( 033

 F. 
Californiensis 

 )نر( 089
 آبی تیره مایل به خاکستری )ماده( 000

 

1. Hepatic spine    
2. Carapace grooves

ويژگی های تشخیصی میگوهای خانواده پنائیده و افتراق .../ شیری، خوشنودی فر

مهمترین ویژگی 
های تشخیصی و 
وجوه تمایز ریخت 
شناختی مورد 
استفاده برای 
افتراق خانواده 
پنائیده از سایر 
خانواده های 
آبشش منشعب، 
تفاوت های موجود 
روی روستروم، 
پایه چشمی، 
کاراپاس، پاهای 
قدم زن، پاهای 
شناگر، تلسون و 
بندهای شکمی 
هستند. 
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برداری  بهره  و  صيد  مورد   )stylifera
اين  ميان  در  بنابراين،  گيرند.  می  قرار 
گونه های تجاری بومی مهمترين جنس 
گونه(  سه  )با   Fenneropenaeus
جنس  که  است  يادآوری  به  الزم  است. 
خنجری(  )ميگوی   Parapenaeopsis
است.  نشده  مشتق  پنئوس  جنس  از 
 P.( سياه  ببری  های  گونه  گذشته  در 
monodon(، ببری سبز، و سفيد هندی 
)F. indicus( با هدف پرواربندی، تکثير 
می شدند که بنا به داليلی از چرخه توليد 
تجاری کنار گذاشته شدند و هم اکنون 
تنها گونه سخت پوست دريايی در صنعت 
آبزی پروری کشور، ميگوی پا سفيد غربی 

)L. vannamei( است. 

یافته قابل ترویج 
بر  پايه  مطالعات  انجام  که  است  بديهی 
اکومورفوتيپ  و  پراکنش  بيولوژی،  روی 
اين ميگوها می تواند زمينه را برای بهبود 
وضعيت اين جانوران چه از جنبه حفاظت 
تنوع زيستی، و چه از منظر تجاری فراهم 
سازد. عالوه بر ويژگی های مورفومتريک 
شناسايی  منظور  به  که  مريستيک  و 
ملکولی  ابزارهای  روند،  می  بکار  گونه ها 
نظير DNA barcoding که معموال بر 
اساس قطعه از ژنوم ميتوکندريايی است، 
به  تر عمل کنند. الزم  توانند دقيق  می 
آبزی  صنعت  ارتقای  که  نيست  گفتن 
توليد،  افزايش  کشور،  جنوب  در  پروری 
زايی  اشتغال  و  اقتصادی  رشد  صادرات، 
بيشتر  چه  هر  شناخت  گرو  در  همگی 
زيست شناسی اين جانوران دارد؛ به ويژه 
فرگشتی1  شيوه  به  شناخت  اين  اينکه 

حاصل شده باشد. 
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