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  چكيدهچكيده

بیولوژیکی در رودخانه سیاه درویشان واقع برای اولین بار از نظر   Macrobrachium nipponenseدر مطالعه حاضر میگوی 

های سه ایستگاه باالدست، میان دست و پایین دست رودخانه در نمونه از جمعیت 318بدین منظور تعداد . در استان گیالن بررسی شد

 ،6112سال در و همکاران  Salmanها با توجه به توصیف گونه نمونه. بررسی شدند 1831و بهار  1831فصول پاییز و زمستان 

Macrobrachium nipponense    ،نمونه برای دکتر 66شناسایی و برای تاییدDe Grave   در موزه تاریخ طبیعی دانشگاه

های شکمی رستروم ، تعداد دندانه4/1به  1، نسبت جنسی نر به ماده 8153تا  111ها از تعداد تخم. آکسفورد انگلستان ارسال گردید

همبستگی مثبت بین طول کل و . متغییر بود 13تا  11و نرها از  13تا  3ها های پشتی رستروم ماده، تعداد دندانه2ها و نرها صفر تا ماده

که میانگین ( p <11/1)طرفه نشان داد نتایج آنالیز واریانس یک. برآورد شد( R=31/1)ها و ماده( R=31/1)وزن مرطوب برای نرها 

تر و میانگین طول کارپوس، مروس، دار کمهای تخمادهتر ولی از مهای بدون تخم بیشر از مادهوزن، طول کل، طول کاراپاس در جنس ن

 .تر استدار بیشهای بدون تخم و تخمپروپودوس و پالم در جنس نر از ماده

 همبستگی مثبت ،رستروم هایدندانه،  Macrobrachium nipponense ،میگو ::کلمات کليدیکلمات کليدی
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  مقدمه مقدمه 
طنو   بن    Macrobrachiumشیرین، جنن   میگوهای آب

هنای  مهرگان بز گ د  اکثنر ییسنت   ترین بیای فراوانگسترده

عالق  ب  میگوها با توج  بن  امکنان پنرو       اخیراً. آبزی هستند

ها ب  عننوان مننابغ انیایی ا زشنبند بنرای      تجا ی برخی از آن

هنای  از این  و یکی از تال  ،(8، 1) ها افزایش یافت  ایتانسان

یازمان شیالت ایران، ایتفاده از میگوهای پرو شی جهت تامین 

ا زآو ی از طرین  اناد ات   پروتئین مو د نیناز داخنو و یتنی    

هنای  باشد ک  د  این  ایتا وا دات گونن  میگوهای مو د نظر می

های شیالت ایران د  آمد و عنوان یکی از فعالیتمه  پرو شی ب 

دادی گون  مه  پرو شی از جبلن   نتیج  این اقدامات، وا دات تع

جهنت   Macrobrachium rosenbergiiمیگوی آب شنیرین،  

باشند، امنا گناهی اوقنات     پرو   د  منابغ آب شیرین کشو  می

هبراه میگوی مو د نظنر وا ادتنی، میگوهنای دیگنری نینز وا د      

از این گون   Macrobrachium nipponenseکشو  می شوند، 
 ،یکی از عوامنو پنراکنش اینن گونن      ید نظر میب . میگوهایت

(. 33) های مختلف مناهی و میگنو باشند   ااد ات و وا دات گون 
ترین میگوی آب شنیرین د  ینین،   این گون  از نظر تجا ی مه 

 3881د  ینال  و هبکنا ان   Chong(. 62) کنره و ااپنن اینت   

مبکن ایت  Macrobrachium nipponenseک   ندعنوان کرد

تویط ماهیان زینتی و کپو ماهیان از ینین  طو  تصادفی و یا ب 
 . یا ااپن ب  ینگاپو  معرفی شده باشد

 ای شرق یای بومی میگوی  ودخان محدوده

Macrobrachium nipponense (De Haan, 1849) (3شکو)، 

باشد، د  می (5)شامو یین، ااپن، کره، ویتنام، میانبا  و تایوان

 و اخیراً (66) زبکستانا، (2) یالی ک  ب  ینگاپو ، فیلیپین

د  یال یاضر جبعیت . معرفی شده ایت (10) جنوب عراق

د  طول یوایو جنوبی )خوبی از این گون  د  تاالب انزلی 

این گون  برای اولین با   .انتشا  یافت  ایت( د یای خز 

از برخی  6002د  یال   Gorginو   Alimohammadiتویط

 De الب انزلی از یویآبگیرهای ایتان گلستان و یپ  از تا

Grave  و  Ghane گزا   شد، با این وجود  6002یال  د

های مو فولوایکی و زیستی آن تحقی  جامعی بر  وی ویژگی

هدف مطالع  یاضر بر یی خصوایات . او ت نگرفت  ایت
مو فولوایکی و زیستی این گون  د   ودخان  ییاه د ویشان و 

 .زن و اندازه ایتها از نظر وا زیابی میزان  شد آن

 

 
 (عکس از نگارنده( )مترمیلی 02:مقیاس)،  Macrobrachium nipponense -1شکل
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  هاهامواد و روشمواد و روش
دقیقه  22درجه و 94) باالدست سه ایستگاهبرداری از نمونه

ثانیه  90دقیقه و  51درجه و  73 ثانیه طول جغرافیایی و 22 و

 25دقیقه و  21و درجه  94) دست، میان(عرض جغرافیایی

ثانیه عرض  20دقیقه و  25درجه و  73 ثانیه طول جغرافیایی و

درجه و  94) دست رودخانه سیاه درویشانو پایین( جغرافیایی

دقیقه و  27درجه و  73ثانیه طول جغرافیایی و  17دقیقه و  29

 واقع در شهرستان صومعه سرا( ثانیه عرض جغرافیایی 70

 ، 5745و بهار  5740زمستان  در فصول پاییز و( 2شکل)

ها آوری نمونهلوازمی که برای جمع. صورت ماهانه انجام گرفتبه

انتخابی هستند و بنابراین در یک  شوند معموالًاستفاده می
مطالعه، توصیف فراوانی اغلب به لوازم استفاده شده نیز بستگی 

 دارد، در این مطالعه از ظروف خاصی که ماهیگیران محلی از آن

کردند به همراه خمیر نان و یا روده برای صید میگو استفاده می

 . عنوان طعمه استفاده شده استماهی به

های برای بررسی خصوصیات فیزیکوشیمیایی آب نیز نمونه

صورت جداگانه و در های موردنظر به آب رودخانه در ایستگاه

و  pH، آوری و برای بررسی شوریظروف مخصوص جمع

رشت منتقل شهرستان لول به اداره آب و فاضالب اکسیژن مح

آوری به آزمایشگاه دانشکده منابع ها پس از جمعنمونه. شد

سرا منتقل و در آن جا با استفاده از طبیعی صومعه

استریومیکروسکوپ ابتدا از نظر جنسیت بر اساس وجود یا عدم 

در جفت پای شکمی دوم ( 7شکل) (22) ضمایم جنسی نر وجود

کش از ابتدای رستروم سپس طول کل با استفاده از خط جدا و

تا انتهای تلسون، طول کاراپاس از عقب پایه چشمی تا انتهای 

گیری روی کاغذ صافی، کاراپاس و وزن این آبزی نیز پس از آب

گرم و نیز طول کارپوس،  05/0با استفاده از ترازو با دقت 
گیری و همروس، پروپودوس و چنگال پای دوم حرکتی انداز

در طول مدتی که . صورت جداگانه ثبت شدنتایج هر ایستگاه به

ها با دقت از پاهای شنا جدا های تخم دار مشاهده شد، تخمماده

 .ای شمارش شدو به روش توده

 افزارهای خام از نرممنظور تجزیه و تحلیل آماری دادهبه

59SPSS نرها و  دار بینو برای پی بردن به وجود اختالف معنی

و  T- testها از آزمون ها در کل دادهها و مقایسه میانگینماده

های بدون تخم و برای ارزیابی صفات کمی بین جنس نر، ماده

 ANOVA (One-Way Interaction) دار از آزمونهای تخمماده
  .استفاده شد

 

 
 (1)زلی،    رودخانه سیاه درویشان های آبریز تاالب انحوضه -2شکل

 

 

 تاالب انزلی
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 (عکس از نگارنده)ضمایم جنسی واقع در دومین جفت پای شکمی  -3شکل

 

  نتایجنتایج
میگو از رودخانه سیاه درویشان صید  257در مجموع تعداد 
عدد  794)میگو ماده  914میگو نر،  753شد که از این تعداد 

عدد  23و ( دارهای تخمعدد ماده 520خم و های بدون تماده

با استفاده از توصیف گونه سلمان و همکاران، . نابالغ بودند

 Macrobrachium nipponenseتمامی میگوها  2001

های آماری انجام شده نسبت با توجه به تحلیل. شناسایی شدند

 (. 5جدول)ثبت شد  9/5به  5جنسی نر به ماده در کل 

ها جمعیت غالب این گونه را در ه شد که مادهچنین مشاهدهم

  .دهندسه ایستگاه مورد بررسی تشکیل می

  ساختارجمعیتساختارجمعیت

تحلیل تفصیلی ساختار جمعیت از نظر اندازه برای  تجزیه و

. انجام شد Macrobrachium nipponenseهر دو جنس 
دار و بدون تخم)محدوده طول کل برای هر دو جنس نر و ماده 

طورکلی به .متر بودمیلی 70-34و  23-23یب برابربا ترتبه( تخم

ها یک روند افزایش در طول کل را از توزیع فراوانی ماهانه اندازه

توزیع فراوانی . نشان داد( اردیبهشت و خرداد)اواخر فصل بهار 

اندازه کلی بیانگر اندازه معین برای هر دو جنس 

Macrobrachium nipponense  بود مترمیلی 23-23از. 

 

 به ماده نسبت جنسی نر -1جدول

 نسبت جنسی نر به ماده هاماده نرها هاماه

 5.9/5 77 29 مهر

 5.1/5 70 20 آبان

 2.1/5 75 57 آذر

 2.0/5 29 57 دی

 5.9/5 97 70 اسفند

 5.5/5 505 40 فروردین

 2.0/5 505 12 اردیبهشت

 5.9/5 501 31 خرداد

 5.9/5 914 753 کل

 

  وژیوژیمورفولمورفول

هفا دارای  های شففاف، پفدانکل  این گونه دارای آنتنال فالژل

نقاط سبز، اسکافوسریت شفاف با نقاط سبز پراکنده و نقاط سبز 

صورت یک خط در وسط، رستروم شفاف با نقاط سفبز  متراکم به

رنگ در خط میانی، کاراپاس، شکم و اوروپودها دارای نقاط سبز 

اط سفبز رنفگ، کفارپوس،    رنگ، دومین جفت پریوپود دارای نقف 

تفراکم   ،مروس و ایشیوم دارای نقاط سبز بفا بنفدهای زرد رنفگ   

ها برخی دیگر از نمونه ،ترها بیشنقاط سبز رنگ در برخی نمونه
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ای شفاف بدون نقاط رنگی و یفا سففید همفراه بفا     کل بدن قهوه

تفر از انگشفت، انگشفتان دارای    پفالم بفزر   . نقاط سبز تیره بود

در قسمت داخلی، خمیده در قسفمت انتهفایی و    موهای متراکم

ی دارای دو دندانه، یکی در باال و یکی در پایین در قسمت پایفه 

، پهفن در وسفط، فراتفر از    (مسفتقیم )رسفتروم راسفت    ،انگشتان

 ،های پشفتی و شفکمی غیرمتحفر    اسکافوسریت، دارای دندانه

تر از پروپفودوس، کاراپفاس   تر از مروس و کوچککارپوس بزر 

دارای هپاتیک اسپین وآنتال اسپین که هپاتیک اسپین در سطح 

هفای  تعفداد دندانفه  . تری از آنتنال اسپین قرار گرفته استپایین

های پشتی ، تعداد دندانه1ها و نرها صفر تا شکمی رستروم ماده

 .متغییر بود 52تا  50و نرها از  52تا  2ها رستروم ماده
 

  تخمتخم

کفه از  ( 9شفکل )رنفگ سفبز  ها  بهدار، تخمهای تخمدر ماده

تعفداد  . ای شمارش شدنددقت جدا و به روش تودهپاهای شنا به

 .متغییر بود 7132تا  105های شمارش شده از تخم

 

 
 (عکس از نگارنده)، (خودکار: مقیاس)دار ماده تخم -4شکل

 

  میانگین صفات مورفولوژیکیمیانگین صفات مورفولوژیکی

تگاه نیز میانگین صفات مورفولوژی حاصل از بررسی سه ایس

 .ثبت شد 2در جدول

 

 (مترمیلی: واحد طول)ها میانگین صفات مورفولوژی و حداقل و حداکثر اندازه: 2جدول

 دارهای تخمماده های بدون تخمماده نرها پارامترها

 (گرم)میانگین وزن

 حداکثر -حداقل

42/5±45/2 

40/2-24/0 

47/0±13/5 

41/9-24/0 

04/5±27/7 

95/1-11/0 

 طول کل میانگین

 حداکثر -حداقل

04/59±57/15 

23-23 

90/4±02/15 

31-70 

34/1±15/17 

34-10 

 میانگین طول پالم
 حداکثر -حداقل

95/1±02/50 
22-2 

37/5±11/1 
52-2 

10/5±09/3 
55-9 

 میانگین طول پروپودوس

 حداکثر -حداقل

21/4±21/53 

91-9 

47/2±21/4 

22-9 

19/2±24/52 

54-2 

 میانگین طول کارپوس

 حداکثر -داقلح

09/3±30/57 

79-7 

51/2±07/2 

51-7 

09/2±57/50 

51-1 

 میانگین طول مروس
 حداکثر -حداقل

32/9±02/50 
27-2 

19/5±05/1 
52-2 

15/5±79/3 
55-9 

 میانگین طول کاراپاس

 حداکثر -حداقل

03/9 ± 97/59 

25-1 

94/2 ± 07/52 

54-1 

22/5 ± 27/51 

20-52 
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  های رشدهای رشدویژگیویژگی

شد از نظر رابطه بین طول و وزن های رویژگی

Macrobrachium nipponense  تجزیه و تحلیل شد که

ارتباط بین طول کل و وزن مرطوب برای این گونه در این 

و همبستگی مثبت ( 5شکل) پژوهش یک رابطه خطی نشان داد

و ( R=55/8)یا مستقیم بین طول کل و وزن مرطوب برای نرها 

، بدین معنی که با افزایش وزن، برآورد شد( R=51/8)ها ماده

 .یابدطول کل نیز افزایش می

 

 
 (الف)

 

 
 (ب)

 ( ب)هاو ماده( الف)بین نرها  Macrobrachium nipponenseارتباط بین طول کل و وزن مرطوب  -5شکل

  بحثبحث
  Macrobrachium nipponense در این تحقیق براساس

گونه ارائه  که با توصیف شدخصوصیات مورفولوژی شناسایی 

مطابقت دارد  6882  در سالو همکاران  Salmanشده توسط 

گونه مطالعه جامعی شناسی این آبزی هیچاما در خصوص زیست

در رودخانه سیاه درویشان صورت نگرفته، لذا در این پژوهش 

 .برخی از خصوصیات زیستی این آبزی ارائه شده است

ه دهد کنتایج حاصل از این مطالعه نشان می 

Macrobrachium nipponense  دارای نوسانات ماهانه هم در

ترین وزن ثبت شده در بیش. باشدفراوانی و هم در اندازه می

ترین وزن در آذر ماه ثبت شده طور مشابه، کمخرداد ماه و به

. توان آن را به تامین مواد غذایی ناکافی نسبت داداست که می

 یز یک روند فصلی را نشان نوسان در فراوانی از نظر تعداد ن

تواند بر اثر تغییرات دهد با یک افزایش در فصل بهار، که میمی

نوسانات ماهانه مشابه در . در زیستگاه بر اثر تغییرات فصلی باشد
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Ajayi (1091)،Inyang  (1091)،Naiyanetr  

ها فراوانی گونه. گزارش شده استMejia (1992 ) و( 1991)

تواند تحت تاثیر عوامل زیستی مانند شکار، رقابت و کمبود می

در سال  نیز Abowei  وDeekae ،باشد( 10)مواد غذایی 

وسیله تعدادی که فراوانی یک ارگانیسم به کردندعنوان  1919

 و شوری تعیین  pH از عوامل مانند بارش باران، دما، نور،

شود، سایر عوامل عبارتند از غلظت گازهای محلول، انواع یم

ها، تعداد ها و آنیونها، وجود یا عدم وجود کاتیونآالینده

های ایجاد کننده ها و وجود یا عدم وجود ارگانیسمشکارچی

 طبیعت نزدیک به اسیدی رودخانه سیاه درویشان ،بیماری

 میانگین) حلولو مقدار کافی اکسیژن م( 12/7±11/9میانگین )

ثبت شده در سراسر دوره پژوهش امکان بقای ( 23/9±03/9
 و Ogbeibu .ها را در این منطقه فراهم کرده استگونه

Oribhabor  های گونهپرورش گزارش کردند که  1991در سال

هایی با شرایط فیزیکوشیمیایی نامناسب از نظر میگو در آب

 . با شکست مواجه خواهند شد ،رشد

 4/1به  1قیق حاضر نسبت جنسی نر به ماده در کل در تح

وسیله  ثبت شد، مشابه نسبت جنسی گزارش شده به

Marioghae برای 1091 در سالMacrobrachium 

macrobrachion در تاالب الگوس و Janas 1993 در سال 

  1091 در سال Palaemon elegans .Motohبرای 

نر به  1)گزارش کرد  های جنسی متفاوتی را برای میگوهانسبت

 Kavu، در حالی که (ماده 2نر به  1ماده و  1نر به  1ماده،  1
را عنوان کرد، بنابراین  1/1به  1نسبت جنسی  1093 در سال

دهند طور قابل توجهی جمعیت غالب را تشکیل میها به ماده

عواملی مانند درجه  ،گونه که در این تحقیق ثبت شدهمان، (0)

م و شلوغی گزارش شده که باعث تفاوت در نسبت حرارت، ازدحا

 های ماهی استدر برخی از گونه 1به  1جنسی مورد انتظار 

(4.) 
در این مطالعه با توجه به نوسانات منعکس شده در وزن، 

رسد تولیدمثل نظر میدار بههای تخماندازه و درصد ماده
Macrobrachium nipponense های اردیبهشت و در ماه

تولیدمثل فصلی در میگوهای گرمسیری گزارش . د باشدخردا

دار از های تخمطول کل ماده (. 13 ;19 ;12 ;14)شده است

تخم که این  2379تا  391ها از متر و تعداد تخممیلی 70-39

و  He گزارش شده توسط 399-3999مقدار در محدوده 

 چنین او گزارش کرد که هم. است 1992در سال همکاران 

متر در طول فصل میلی 39تر از های بالغ با اندازه بیشماده

های در آب( اردیبهشت تا تیر)ریزی از می تا جوالی تخم

شوند که مطابق نتایج تحقیق حاضر طبیعی چین مشاهده می

 . است

طرفه در این مطالعه نشان داد که تایج آنالیز واریانس یکن
ماده اختالف  های نر واز نظر صفات مورفولوژیکی بین جنس

که میانگین وزن، طوریوجود دارد، به( p<93/9) داریمعنی

 میانگین طول کل، میانگین طول کاراپاس در جنس نر از 

تر است دار کمهای تخمتر ولی از مادههای بدون تخم بیشماده

در صورتی که میانگین طول کارپوس، مروس، پروپودوس و پالم 

 تر است، دار بیشتخم و تخم های بدوندر جنس نر از ماده

چنین میانگین وزن، میانگین طول کل، طول کارپوس، هم

 دار از های تخممروس، پروپودوس، پالم و کاراپاس در ماده

دست حداکثر طول کل به. تر استهای بدون تخم بیشماده

و برای  73های بدون تخم ، برای ماده97آمده برای جنس نر 

متر ثبت شد که با طول کل گزارش میلی 70دار های تخمماده

 برای جنس نر و ماده  1099 در سال Holthuisشده توسط 

 و  Gorgin.متر مطابقت داردمیلی 73و  92ترتیب به

Alimohammadi   میانگین طول کل را برای  1993در سال

های و برای ماده 0/32های بدون تخم ، برای ماده9/21جنس نر 
متر از استان گلستان گزارش کردند که یمیل 7/39دار تخم

 و De Grave کهنزدیک به نتایج پژوهش حاضر است، در حالی 

Ghane   میانگین طول کل را برای جنس نر  1992 در سال

متر در تاالب انزلی از استان میلی 44/42ها و برای ماده 94/40

های این تحقیق از یافته ترکمی کمگیالن گزارش کردند که 

 دست آمده برای ها اختالف در اندازه بهآن. تاس

دمای Holthuis (1099 ) هایهای نر و ماده را با اندازهجنس

ای طور قابل مالحظهکم آب در تاالب انزلی عنوان کردند که به

های تر از دمای مناطق گرمسیری و نیمه گرمسیری در گونهکم

رشد این گونه  تواند عاملی موثر بر رویمناطق بومی است و می

 دست آمد مطابق با چه که از این تحقیق بهباشد اما آن

شاید یکی از دالیل . باشدمیHolthuis (1099 ) هاییافته

محدودیت میگوهای  De Grave  و Ghane ختالف در نتایجا

آوری و یا دوره جمع( قطعه172)مورد استفاده جهت تحقیق 

ن تحقیق نه ماه ولی برای های مورد مطالعه باشد که در اینمونه

بود و موضوعی که باید در نظر گرفته شود ( 21) ها یک ماهآن

تحمل زیست  Macrobrachium nipponenseآن است که 

طور تواند بهای نسبت به دما و شوری دارد و میمحیطی گسترده
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طور کامل در سه نسل سریعی با تغییرات آب شیرین به

و   6112Santosدر سال چنین هم(. 33)سازگار شود 

های بیان کرد که میگوهای آب شیرین، گونههمكاران 

 36تا  62هایی با دمای متغییر از گرمسیری هستند که در آب

توانند ها میکنند در حالی که آنگراد زندگی میدرجه سانتی

-درجه سانتی 31تا  11در شرایط حاد حداقل و حداکثر دما از 

 باشد 9و  7آب باید بین  pH و  براینعال. گراد را تحمل کنند

با میزان باالیی از ( 62/7±16/1در این مطالعه میانگین )

 (. در تحقیق حاضر 91/2±31/1میانگین ) اکسیژن محلول
Gorgin  و  Alimohammadi میانگین  6111 در سال

های بدون تخم ، برای ماد 4/17طول کاراپاس را برای جنس نر 

متر، میانگین وزن را میلی 9/11دار ای تخمهو برای ماد  2/13

 و برای  2/1های بدون تخم ، برای ماد 1/3برای جنس نر 

گرم گزارش کرد، در پژوهش حاضر  9/6دار های تخمماد 

، برای 43/14±17/4میانگین طول کاراپاس برای جنس نر 

دار های تخمو برای ماد  13/16±49/6های بدون تخم برابر ماد 

 و  Gorginدست آمد که به گزارشاتمتر بهمیلی 26/1±63/11

Alimohammadi نزدیک است.  
همبستگی مثبت بین طول کل و وزن مرطوب در این 

پژوهش نشان داد که تغییرات رشد در این پارامترها یكسان 

وسیله مشابه مشاهدات گزارش شد  بههستند، بدین معنی که 

Keys (6113 )ای و برای میگوهای ببری قهو Janas (6111 )
 با افزایش طول، وزن نیز افزایش ، Palaemon elegansبرای 

  .یابدمی
کلی نتایج این تحقیق نشان داد که رطوبه

Macrobrachium nipponense  66تا  -3در محدود  دمایی 

تا  11/2، اکسیژن محلول 16/7تا  pH 7گراد، درجه سانتی

سازش  درصد 33/1تا  61/1و شوری  گرم در لیترمیلی 61/9

 را تشكیل  ها غالب آنوجود آورد  که ماد یافته و جمعیتی را به

اما باید ذکر کرد که با توجه به فراوانی این گونه در  .دهندمی

ها گونه فعالیت تجاری برای گونهتاالب انزلی درحال حاضر هیچ

برای عنوان طعمه ای از آن بهطور گسترد اگرچه به .وجود ندارد

  (.11) شودهای مهم ماهیان تجاری استفاد  میصید گونه

 Macrobrachium nipponenseرغم کوچک بودن جثه علی

که به  Macrobrachium rosenbergiiنسبت به میگوی 

رسد و با توجه به این که این متر هم میمیلی 611-361طول

ریزی کرد  و مرحله های شیرین تخمراحتی در آبگونه به

های گذراند و تا حدودی آبالروی کوتا  مدت را می

تواند عامل بنابراین می، (69 ;36) کندسرد را نیز تحمل می

پروری منابع آب شیرین کشور بالقو  مناسبی در صنعت آبزی

تری باید در این راستا باشد با این حال هنوز مطالعات بیش

 . انجام گیرد
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Abstract 
In the present study Macrobrachium nipponense shrimp were studied of biological for the first time in 

Siyadarvishan River in Guilan province. The number of 813 specimens of population was examined at three 

stations from upstream, midstream and downstream in seasons of autumn and winter in 1390 and spring in 1391. 

According to Salman et al. (2006) species description, the specimens were identified as Macrobrachium 

nipponense and twenty two specimens were sent to Dr. De Grave in the Oxford University Museum of Natural 

History in the United Kingdom for further verification  . The number of eggs from 501 to 3578, Sex ratio of male 

to female 1 to 1.4, the number of ventral rostral teeth in males and females varied from 0 to 6, dorsal rostral teeth 

in females 8 to 18, in males 10 to 18. Positive correlation was between total length and wet weight for 

males(R=0.95) and females(R=0.91).The One-Way Interaction ANOVA results showed (P<0/05) that average 

weight, total length, carapace length was more in males than non ovigerous females and  average carpus length, 

merus, propodus and palm length was more in males than ovigerous and non ovigerous females. 
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