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ای کروی و استوانهای، قیفی، نیممیزان صید در واحد تالش صیادی چهار نوع تله کوزه

 در استخرهای پرورشی (Astacus leptodactylus)برای صید شاه میگوی آب شیرین 
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 1397 مهرتاریخ پذیرش:            1397 تیر تاریخ دریافت:

 چکیده

رهاسازی شده در ( Astacus leptodactylus)منظور بررسی میزان صید در واحد تالش صیادی شاه میگوی آب شیرین این تحقیق به            

های داخلی کشور در استان گیالن انجام شد. چهار نوع تله پروری آباستخرهای پرورشی واقع در حسینکوه شولم، متعلق به پژوهشکده آبزی

شناختی شاه میگوی شناختی و بوممتناسب با مشخصات زیست )گره تا گره مجاور( مترمیلی 8ای با اندازه چشمه کروی و استوانهی، نیمای، قیفکوزه

صورت طولی و هها بکار گرفته شد. تلههعدد ب 4شیرین طراحی، ساخته و در سه استخر پرورشی مستقر گردیدند. از هر نوع تله در هر استخر آب

 2002نظر گرفته شد. در مجموع، روز در 60برداری ساعت مورد بازبینی قرار گرفتند. دوره زمانی نمونه 24هم متصل گردیدند و هر پیوسته به

دست به 03/1: 1های صید شده عدد ماده صید گردید. نسبت جنسی نر به ماده در نمونه 1016عدد نر و  986شیرین شامل عدد شاه میگوی آب

بود. میزان صید در واحد تالش  مترمیلی 88-100درصد در طبقه طولی  88/9رصد فراوانی شاه میگوهای صید شده در تله قیفی با ترین دآمد. بیش

داری بودند دست آمد که دارای اختالف معنیبه 7/0و  6/1، 43/2، 63/3ترتیب ای بهکروی و استوانهای، قیفی، نیمهای کوزهصیادی برای تله

(05/0>pبا .) ای هم از نظر میزان صید در واحد تالش صیادی و هم از نظر صید اندازه شاه میگوها در دست آمده، تله کوزهتوجه به نتایج به

 طبقات طولی مختلف بهترین عملکرد را داشت.

  ، استخر پرورشتلهصید در واحد تالش صیادی، ، Astacus leptodactylus کلیدی: کلمات
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 مقدمه

تواند برای تامین پروتئین و تولید غذای بشر دیگر نمی امروزه        

های مورد نیاز خود به تولیدات طبیعت اکتفا کند، بنابراین به شیوه

(. 1392لو و همکاران، )جواهری است آورده روی پروریآبزی مانند نوینی

شیرین )خرچنگ دراز آب های پرورشی، شاه میگوی آبدر میان گونه

دارای اهمیت اقتصادی و تجاری  Astacus leptodactylusشیرین( 

  کنندگان آنترین مصرفباالیی است و کشورهای اروپایی از بزرگ

شیرین شاه میگوی آب (.2002و همکاران،  Skurdal) آیندحساب میبه

A. leptodactylus  متعلق به خانوادهAstacidae  بومی ایران و از آبزیان

رود. این شمار میر و حوضه آبریز آن بهبا ارزش و اقتصادی دریای خز

شیرین های آبمهره شناخته شده در اکوسیستمترین بیگونه بزرگ

های کفزی باشد و از نظر جمعیتی نیز بیومس قابل توجهی از گونهمی

ها برای صید این معموالً از تله (.Holdich ،2002دهد )را تشکیل می

صید  ابزار بازدهی زیادو  ینترتنوعمها از تلهشود. گونه استفاده می

کنند محافظت می هستند که از آبزیان در برابر صدمات احتمالی صید

. در مناسبند در اعماق مختلف های کفزیگونهانواع  یاری ازبس یبرا و

توان میرسانند حداقل میکه صید ضمنی را بهعالوه بر این هامورد تله

از سوی  .نرسد هایبی به آنآس تا ندتر را به آب برگرداکوچک جانوران

چنین همو  یی خواهند داشتباال یفیتک دیگر، آبزیان صید شده

شاه میگوی  برداشت .(Miller، 1990) یابدکاهش می صیادی یهاینههز

های درصد هزینه 80 الی 60 و شیرین از استخرها، کار دشواری استآب

عوامل بسیاری وابسته چنین به دهد و همخود اختصاص میتولید را به

گونه ها، درجه حرارت آب و اندازه بازار پسند اینترین آناست که مهم

فقدان روش برداشت و صید مناسب  (.1990و همکاران،   Larryاست )

جمله اند ازشیرین که به اندازه تجاری رسیدهبرای شاه میگوی آب

حاضر  مشکالت پرورشی این گونه است. روش رایج برداشت در حال

کشی، کشی است که بازده بسیار پایینی دارد و در اکثر مواردِ پرهپره

برداری باشد و ظرفیت اصلی استخرها بهرهصید بسیار ناچیز می میزان

توان به رفتار کشی میشود. از دالیل عدم کارایی روش صید پرهنمی

، Harlıoğluو  Aksuها اشاره کرد )طلبی و حفر گودال شاه میگوقلمرو

کشی بود، دنبال روشی جایگزین برای پره(. در نتیجه باید به2015

-صرفه بتواند شاه میگو را با کمصورت بهینه و مقرون بهروشی که به

ترین بازده از استخرهای پرورشی صید کند. ترین صدمه وارده و بیش

خصوص طراحی و ساخت ادوات تاکنون در ایران مطالعات اندکی در

آبزیان مختلف صورت گرفته است. در دنیا انواع مختلفی  صیادی برای

کارگرفته شده است که در این میان هها برای صید شاه میگو باز تله

منظور رو این مطالعه بهصورت کاربرد دارند. از اینهها بتعدادی از آن

 ،(Funnel net) قیفی ،(Hokkaido pot) ایهای کوزهبررسی کارایی تله

در  (Opera House trap) کروییمو ن (Cylindrical pot) ایاستوانه

صورت  پرورشی استخرهای در شیرینبرداشت گونه شاه میگوی آب

ها در کارگاه ساخته شده و به گرفت. پس از انجام محاسبات، تله

 های پرورشی منتقل گردیدند.استخر

 

 هامواد و روش

 شولم ی تکثیر و پرورش آبزیانتحقیقات در ایستگاهحاضر تحقیق        

داخلی  هایآب پروریآبزی پژوهشکده به فومن وابستهواقع در شهر 

روز  60مدت به 1394کشور در دوره زمانی مرداد و شهریور سال 

 .گردیدمتر با بستر گلی انتخاب  40×15استخر با ابعاد . سه انجام شد

کروی های قیفی و نیمجمعیت شاه میگوها از سد ارس توسط تله

آوری شده و توسط ماشین حمل بار مجهز به استخرهای پرورشی جمع

صورت تصادفی تفکیک و هجمعیت موجود بانتقال داده شدند. سپس 

های مختلف اوزان و اندازهدر آب شیرین  یشاه میگوعدد  500 تعداد

شاه میگوها  .ندشدرهاسازی  در هر استخر با رعایت نسبت جنسی برابر

توسط ظروف پالستیکی به کنار استخر انتقال داده شدند و پس از 

چهار نوع تله  آداپتاسیون دمایی در داخل استخر رهاسازی شدند.

کلی تعیین شده  با استانداردهای مختلف هایاندازهدر ابعاد و  صیادی

ثبت  ها، دریچه ورودی و جنس قطعاتاز نظر اندازه چشمه، ابعاد تله

له تولید شد طراحی و در کارگاه ساخت ت FAOشده در گزارش 

 (.1388پور، ( )خانی1)جدول 

 
 شیرینآب یشاه میگوتله صیادی مورد آزمایش برای صید  4: مشخصات کلی 1جدول 

 

 
 

 
 ی: قیف4: نیم کروی، 3ای، : کوزه2ای، : استوانه1های مورد استفاده تله :1شکل 
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های صیادی تله CPUE (Catch Per Unit Effort)مقدار شاخص        

ازای هر صید شده به هایشاه میگواساس تعداد بر ،مورد استفاده

اساس معادله ذیل محاسبه بر ساعت( 24) روزشبانهدستگاه تله در 

𝐶𝑃𝑈𝐸                                   :(White ،1987) شد =
صید کل

تالش صیادی
 

  مدت زمان ماندگاری تله در آب ×= تعداد تله  تالش صیادی

ها ، تلهی ابزار صیدیآب شیرین و بررسی کارآ یشاه میگوصید برای 

از گره تا گره مجاور ساخته و در استخرها  مترمیلی 8اندازه چشمه با 

در این تحقیق تله عدد  16 مجموعدر  .مستقر گردید تکرار 4تله  ره

صورت پیوسته طولی در هر استخر مستقر هها بتلهکار گرفته شد. هب

ها در استخر اقدام به اتصال تله کار گذاشتنبرای (. 2شکل گردیدند )

 (tex) 12( با شماره PEاتیلن )ها با یک طناب اصلی از جنس پلیتله

جنس تور شد. ( tex) 8اتیلن با شماره و طناب فرعی از جنس پلی

از میله استحکام کننده از  هاتلهو برای ساخت  PA هاتلهبرای تمامی 

شاه برای جذب . استفاده شد متریمیلی 5و  10جنس فنر گالوانیزه 

ماهی  وسیلههبگذاری ها اقدام به طعمهآب شیرین به سمت تله میگوی

 .(1383ن، ا)کریمپور و همکار گردیدشور کاراس 

با توجه به پرورش توام شاه میگوها با ماهیان گرم آبی، برای        

صبح بررسی و  7روزانه در ساعت  صورتبه هاتلهصید شاه میگوها، 

رهاسازی شده  شاه میگوهای علت جمعیت کمهب پس از هر بازدید،

صید  دست آوردن صید در واحد تالش صیادی، شاه میگوهایهبرای ب

اطالعات حاصل از  درنهایت شده مجدداً به استخر بازگردانده شدند.

ها های مخصوص ثبت و دادهدر فرم صید در واحد تالش صیادیمیزان 

افزار ها از نرمگردید. برای تجزیه و تحلیل دادهاکسل افزار وارد نرم

SPSS  بررسی از پس هاداده تحلیل و استفاده شد. تجزیه 21مدل 

 صورت طرفهیک واریانس تجزیه از استفاده با اطالعات بودن نرمال

 دانکن ایدامنهچند آزمون از استفاده با میانگین مقایسات. گرفت

مقایسه توزیع فراوانی طولی هر کدام از چنین برای گردید. هم انجام

های مختلف، از آزمون ناپارامتریک های صید شده بین تلهشاه میگو

استفاده  (Kolmogorov Sminrnov) اینمونه دو اسمیرنوف کولموگروف

اساس معادله برای محاسبه فراوانی طولی ابتدا برای هر تله بر شد.

Sturges (1926،)  شاه طبقات طولی تعیین گردید. سپس تعداد

افزار طور مجزا وارد نرمهای صید شده در هر طبقه و هر تله بهمیگو

 .طور جداگانه نمودار رسم گردیداکسل شد و به
R= (Max- Min) + 1 ،K= 1+ 3/3 Log n ،C= R/K 

 = تعداد تقریبی طبقات،Kها، = دامنه تغییرات دادهR که در آن:

C ،طول طبقات =n باشد.می تعداد نمونه 

 

 نتایج 
چنین نوع متناسب با هدف، صید، عمق و وضعیت صیدگاه و هم       

ها را برای صید طراحی کرد و توان انواع تلهمصالح در دسترس، می

ها دخیل است اما فاکتورهای مختلفی در کارآیی انواع تلهساخت. 

دست آوردن تالش صیادی و بررسی ههدف اصلی از این پژوهش ب

 طولی شاه میگوهای صید شدهمیانگین  ها بود.بهترین عملکرد آن

ترین شاه گرم بود. بزرگ 84/43متر و میانگین وزنی میلی 79/107

وزن  بامتر میلی 174ای با طول میگوی صید شده مربوط به تله کوزه

متر میلی 61ترین شاه میگوی صید شده با طول گرم و کوچک 168

ای، شده در تله های کوزه مجموع شاه میگوهای صید گرم بود. 5وزن  با

عدد  251و  384، 640، 727ترتیب ای بهکروی و استوانهقیفی، نیم

مربوط برای هر تله،  صید در واحد تالش صیادیترین میزان بیش بود.

بعد از آن بود.  روزشبانهدر  شاه میگوعدد  63/3با ای به تله کوزه

عدد شاه میگو در  6/1 و 43/2 با ترتیببه کروینیمو  های قیفیتله

هم  صید در واحد تالش صیادیترین میزان داشتند. کمروز قرار شبانه

 (.3)شکلساعت بود  24 در میگو شاه عدد 7/0 با ایاستوانهمربوط به تله 

 
 چهار نوع تله مختلفدر  تالش صیادیواحد  درصید میزان  :3شکل 

 
 پرورشیها در استخرهای شکل شماتیک نحوه قرارگیری تله :2شکل 
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در هر چهار تله دارای  صیادیصید در واحد تالش  میانگین       

ترین بیشچنین هم (.>05/0p) با یکدیگر هستند داریمعنیتفاوت 

درصد ثبت شد. بعد از آن  4/36با  ایکوزهمیزان صید مربوط به تله 

شاه درصد،  5/12با  ایاستوانهو  2/19کروی با ، نیم9/31تله قیفی با 

( Cylindrical) ایاستوانهدر تله  (.4را به دام انداختند )شکل  هامیگو

وزن  بامتر میلی 09/90میانگین طولی شاه میگوهای صید شده 

 138ترین شاه میگوی صید شده دارای طول گرم بود. بزرگ 55/24

متر و میلی 66ترین آن داری طول گرم و کوچک 90متر و وزن میلی

طولی  طبقهترین درصد فراوانی طولی مربوط به بیشگرم بود.  8وزن 

ترین درصد فراوانی طولی کم بود.درصد  8/48با  مترمیلی 88-76

این تله  درصد بود. 3/2با  مترمیلی 100-112طولی  طبقهمربوط به 

در  .(5)شکل  را صید نکرد مترمیلی 148از  تربزرگ هایشاه میگو

میانگین طولی شاه میگوهای صید شده ( Opera houseکروی )تله نیم

ترین شاه میگوی صید گرم بود. بزرگ 7/40متر و وزن میلی 76/107

 ترین آن داریگرم و کوچک 96متر و وزن میلی 150شده دارای طول 

ترین درصد فراوانی طولی بیشگرم بود.  5متر و وزن میلی 61طول 

ترین درصد بود. کم 8/31با  مترمیلی 112-124 طولی طبقهمربوط به 

 5/1با  مترمیلی 100-112طولی  طبقهدرصد فراوانی طولی مربوط به 

را صید  مترمیلی 160از  تربزرگ هایشاه میگودرصد بود. این تله 

میانگین طولی شاه ( Funnel netدر تله قیفی ) .(6)شکل  نکرد

ترین بزرگ گرم بود. 63/40 متر و وزنمیلی 51/105 شده صید میگوهای

گرم و  143متر و وزن میلی 166شاه میگوی صید شده دارای طول 

ترین بیشگرم بود.  7متر و وزن میلی 68آن داری طول ترین کوچک

 9/30با  مترمیلی 88-100طولی  طبقهدرصد فراوانی طولی مربوط به 

 160-172 طولی طبقه مربوط به طولی درصد فراوانی ترینکم بود. درصد

 172از  تربزرگ هایشاه میگودرصد بود. این تله  7/2با  مترمیلی

 .(7)شکل  را صید نکرد مترمیلی

 
 صید شده توسط هر تله هایشاه میگودرصد فراوانی  :4شکل 

میانگین طولی شاه میگوهای صید ( Hokkaido) ایکوزهدر تله        

ترین شاه میگوی گرم بود. بزرگ 99/54متر و وزن میلی 89/115شده 

ترین کوچکگرم و  168متر و وزن میلی 174صید شده دارای طول 

ترین درصد فراوانی بیشگرم بود.  8متر و وزن میلی 61آن داری طول 

 
 ایله استوانهصید شده توسط تشاه میگوی فراوانی طولی درصد  :5شکل 

 طولی مختلف طبقاتدر 
 

 

در  کروینیمصید شده توسط تله شاه میگوی درصد فراوانی طولی  :6شکل 

 طولی مختلف طبقات

 

 
صید شده توسط تله قیفی در شاه میگوی درصد فراوانی طولی  :7شکل 

 طولی مختلف طبقات
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درصد بود.  4/22با  مترمیلی 124-136طولی  طبقهطولی مربوط به 

 56-64 و 172-184 طولی طبقهمربوط به  فراوانی طولی درصد ترینکم

بود که تمامی  ایتلهتنها ای تله کوزهدرصد بود.  8/0با  مترمیلی

 .(8)شکل  طولی را صید کرد اتطبق

ای مقایسه طولی شاه میگوهای صید شده نشان داد که تله کوزه       

ترین اندازه تر را صید کرده است. کوچکشاه میگوهایی با طول بیش

بود. مقایسه اندازه طولی نشان داد  ایطولی هم مربوط به تله استوانه

های دسته داری دارد.ای با هم تفاوت معنیای و استوانهکه تله کوزه

داری نداشتند ای اختالف معنیکروی و کوزههای نیمطولی در تله

(05/0p<.) 

 

 بحث 

 4برای هر  تالش صیادیواحد  درمیزان صید  در این تحقیق       

بنابراین (، 3)شکل  با یکدیگر متفاوت بودند داریمعنیطور تله به

از نظر میزان صید  ایکوزهنتیجه گرفت که استفاده از تله  توانمی

برای پرورش دهندگان و صیادان تعداد شاه میگوهای صید شده در روز 

شاه طولی و وزنی  اندازهدر زمینه  کارآیی بهتری خواهد داشت.

ای با کوزههای تلهتوان نتیجه گرفت که میگوهای صید شده نیز می

عملکرد گرم  99/54متر و وزن میلی 89/115توجه به میانگین طولی 

تری دارند هر و کارآیی بیش اندها داشتهبهتری را نسبت به سایر تله

گذاری چند در رابطه با سایز شاه میگوهای صید شده میتوان به هدف

 ردهنده، اگیز مورد نیاز پرورشدهنده اشاره کرد. بسته به ساپرورش

ای باشد استفاده از تله کوزه گبالغ و بزرهدف برداشت شاه میگوهای 

تر با سایز کوچک هدف برداشت شاه میگوهایی اگرشود. پیشنهاد می

که میزان صید جاییتری دارد اما از آنکارآیی بیش ایتله استوانهباشد، 

بسیار کم است، بهتر است از تله ای در واحد تالش صیادی تله استوانه

تر، سایزهای قیفی استفاده شود که در عین تالش صیادی بیش

 کند.تری را صید میکوچک

بر روی Melnikov (2007 )و   Khanipourتوسط که یدر تحقیق       

در  Astacus leptodactylus صید برای مقایسه کارآیی چهار نوع تله

کروی گونه، تله نیمتله مناسب برای صید این ، انجام شد دریای خزر

. متفاوت استدر تحقیق حاضر آمده  دستبهکه با نتایج عنوان گردید 

از طرفی دیگر  ای استفاده نشده بود.البته در این تحقیق از تله کوزه

کار رفته در این تحقیق متفاوت بوده، ههای توری بها و ویژگیابعاد تله

گذار است. با این وجود با توجه ها تاثیرعملکرد آن ویدر نتیجه بر ر

در میان  ها را داشت.توان مقایسه کارآیی تلهبه محدودیت منابع، می

طولی  هایطبقهکار گرفته شده، تله کوزه تمامی هچهار نوع تله ب

توان به . از دالیل این عملکرد مطلوب میصید کردرا مشخص شده 

ای و قرار گرفتن دریچه ورودی در کوزههای طراحی و استحکام تله

جوی غذا به سمت شاه میگوها در جست .قسمت باالی آن اشاره کرد

ای است گونههای بکنند. طراحی تله کوزهنواحی کم عمق حرکت می

ها به سمت باال )نواحی کم عمق( حرکت کرده و قدرت که شاه میگو

داخل تله ناگهانی بهطور هورود به دهانه قیفی ندارند و بانتخابی در 

صید در واحد ( میزان 1383کریمپور و همکاران ) .کنندسقوط می

ساعت  24عدد در هر تله در  34/7تا  36/4تله قیفی را  تالش صیادی

عدد شاه میگوی صید شده توسط تله  6که با نتیجه  گزارش دادند

صید در واحد تالش  میانگینمشابه است.  قیفی در این تحقیق تقریباً

)تاالب انزلی و سد علت تفاوت محیط هدست آمده بهتر بصیادی بیش

در بررسی انجام  .است و جمعیت شاه میگوها در منطقه بودهارس( 

برای صید با  CPUEمیزان  (2000)و همکاران  Balikشده توسط 

گزارش شد در شب  شاه میگو 65/1ترکیه  Iznikفایک نت در دریاچه 

چنین هم. تر بودکار رفته در این تحقیق کمهبکه نسبت به تله قیفی 

Yüksel ( توسط 2013و همکاران )شاه به بررسی وضعیت  تله قیفی

 دستبه CPUEپرداختند.  Keban Damدریاچه آب شیرین  یمیگو

دستگاه تله  100 کیلوگرم در 35/6تا  74/2آمده در طول دوره بین 

 /Kg/100 fyke net) گزارش شدماه  9در هفته ظرف مدت  قیفی

week.)  Demirol ( 2017و همکاران )( نیز در همین دریاچهKeban 

Dam) 13/0را تورهای فایک نت  صید در واحد تالش صیادی وضعیت 

تاثیر  .دست آوردندهب 2013تا  2012در روز از سال شاه میگو  عدد

تواند دلیلی بر تفاوت آب شیرین می یشاه میگوجمعیت و زیستگاه 

هرچند رهاسازی مجدد شاه  باشد. واحد تالش صیادیصید در میزان 

توانند بر روی میزان تالش ها نیز میبا توجه به تعداد کم نمونهمیگوها 

 گذار باشد.صیادی تاثیر

       Khanipour   وMelnikov (2007 ) در بررسی تله مناسب صید

کروی را تله نیم CPUEدر دریای خزر، میزان  شیرینآب  شاه میگو

 
 ایکوزهصید شده توسط تله شاه میگوی درصد فراوانی طولی  :8شکل 

 طولی مختلف طبقاتدر 
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در این تحقیق  شاه میگو 6/1گزارش دادند که نسبت به  09/5 ± 29/0

تله  CPUE( میزان 1383چنین کریمپور و همکاران )تر بود. همبیش

ساعت گزارش  24عدد در هر تله در  68/10تا  07/6کروی را نیم

ها و جمعیت شاه میگوها ها، ابعاد تلهعمق صید، اندازه چشمه دادند.

های ضعیف تله عملکرد دست آمده باشد.هت نتایج بتفاو دالیل از تواندمی

های استحکامی و تغییر شکل دلیل فرم نامناسب بخشهب ایاستوانه

 (2011) و همکاران Paillisson د.اشبرداری بها در حین نمونهآن

 یشاه میگو 1/5و  0/6، 3/15را  صید در واحد تالش صیادیمیزان 

 گزارش نمودند ایاستوانهساعت برای تله نیمه  24صید شده با تله در 

 ها اصالح شده بود. کار رفته در تحقیق آنهای بهبا این تفاوت که تله

صید در میزان  عنوان نمود توانمی نتایج این تحقیقبا توجه به        

چنین به تراکم جمعیت بستگی دارد و هم (CPUE) تالش صیادی واحد

 هستند.به ساختار جمعیتی و از طرفی این دو به زیستگاه وابسته 

ها به نوع رسوبات، اندازه سنگریزه صید در واحد تالش صیادیمیزان 

 و همکاران، Karimpour) و مواد مغذی داخل رسوبات بستگی دارد

رین نوع تله برای صید نظر گرفتن کلیه موارد فوق، بهتبا در (.2011

تر و هم هم از نظر میزان تالش صیادی بیشآب شیرین  یشاه میگو

ای تله کوزهدر استخرهای پرورشی تر، از نظر صید سایزهای بزرگ

 داشت.خواهد برای توسعه پرورش و صید این گونه کاربرد است و 
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