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 Introduction: Oriental River Prawn Macrobrachium nipponense, originating in Japan and 

China, is one of the exotic species in Anzali wetland. It has a high population in many parts of 

it, especially in inlet rivers.  

Materials & Methods: To estimate the population in Anzali Wetland, 18 traps (Opera House 

and Hokkaido) were used during the two periods of July and August in three parts; including 

western area, SiahDarvishan and Sorkhankol.  

Result: The trend of catch per unit of effort has been declining in July while an increase in 

catching was observed in August in two regions of SiahDarvishan and Saorkhankol. The average 

catch was 100 and 145 per unit of daily effort in August and July, respectively. The average 

weight of the individuals was 3.3±0.5 gr. The population was estimated 228±178 and 194±58 

gr/m2 in July and August, respectively. These estimations are greater than those provided by 

other natural water resources such as marine areas for different species. 

Conclusion: For a clearer conclusion for potential of species to exploit are needed more 

investigation. 
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باشد ب انزلی میهای غیربومی در تاالبا منشا ژاپن و چین ازجمله گونه Macrobrachium nipponense رودخانه ای شرقمیگوی  :مقدمه

 های وارده  دارای جمعیت باالیی است.ویژه رودخانهکه در بسیاری از نقاط آن به

ی دو دوره زمانی تیر و مرداد ط ایکروی تاشو و کوزهنیمهای عدد از تله 18تعداد  جمعیت این گونه،در راستای برآورد  ها:مواد و روش

 کار گرفته شد. هدر سه بخش تاالب غرب، سیاه درویشان و سرخانکول ب1395

یاه درویشان و سرخانکول سکه در مرداد ماه در دو منطقه حالیی روند کاهشی در تیرماه داشته دروضعیت صید طی روزهای متوال نتایج:

 145عدد  و  100رتیب تطی مرداد و تیر بهافزایش میزان صید در واحد تالش مشاهده شده است. میانگین صید در واحد تالش روزانه 

واحد تالش در تیر ماه  ساس صید درگرم بود. میانگین برآورد جمعیت برا 3/3±5/0ها طی دوره بررسی  وزن نمونهعدد  بود. میانگین 

چیزی یادی فراتر از آنزگرم در مترمربع بوده است. ارقام مذکور تا حدی بسیار  194±58گرم در مترمربع  و در مرداد ماه  178±228

 های دیگر ارائه شده است. چون مناطق دریایی برای گونهاست که از سایر منابع آبی طبیعی هم

   ت.برداری را خواهد داشگونه مذکور با انجام مطالعات تکمیلی، پتانسیل الزم برای بهره :گیری و بحثنتیجه
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 مقدمه

حاشیه  در کشور هایترین تاالبمهم یکی ازانزلی  المللیتاالب بین       

ها و اثرپذیری جنوبی دریای خزر است. آب شیرین وارده از رودخانه

وجود آورده هآن از آب شور دریای خزر اکوسیستم ویژه با تنوع باال را ب

های ها و ارزشچندان دور، همةویژگی در گذشته نهاست. این تاالب 

هایی بود که در نخستین تاالب وو جز ها را داشتشناختی تاالببوم

 حال در اما ،المللی کنوانسیون رامسر ثبت شدهای بینتاالب فهرست

در فهرست مونترو با اولویت حفاظت و  مشکالت متعدد خودبا حاضر 

 Jica؛ Ramsar convention Bureau ،2014) گرفته است احیا قرار

واسطه ذخایر و صید هانزلی باز نظر شیالتی تاالب  .(2005و همکاران، 

که باالترین رقم صید ماهی در سال طوریهماهی اهمیت زیادی دارد، ب

تن گزارش شده است.  11181از این تاالب به شیالت  1310- 1311

شدید عمق و گستره تاالب  واسطه کاهشهها باین میزان در برخی سال

(. از 1397تن تنزل کرده است )عباسی و همکاران،  100تا حد 

 پوستان تنها شاه میگوی آب شیرین در تاالب انزلی مورد سخت

تن شاه  13میزان  1365که در سال طوریگرفته بهبرداری قرار بهره

میگو از تاالب صید و صادر گردید. ذخیره شاه میگو در سالیان اخیر 

انزلی گزارش  عدد/ساعت/تله( در تاالب 0001/0حد بسیار ناچیزی ) در

 های غیربومی و غالبا  حضور گونه (.1382ست )خداپرست، شده ا

های اکولوژیک و شیالتی این سزایی در زوال ارزشهمهاجم تاثیر ب

، تیزکولی (Carassius gibelio)تاالب داشته است. ماهیان کاراس 

(Hemiculter leucisculus) و گیاه آزوال (Azolla filiculoides و سنبل )

گردند. ها محسوب میدر زمره این گونه (Eichhornia crassipes)آبی 

 Macrobrachium nipponense (De haan,1849) شرق ایرودخانه میگوی

های غیربومی در تاالب انزلی است که اثرات آن بر سایر جمله گونهاز

بومی خوبی شناخته نشده است.  این گونه مندان تاالب انزلی بهزیست

اما در سراسر شرق آسیا در کشورهای کره، بوده و ژاپن کشور چین 

 Cai؛ 2009و همکاران،  Chen) دارد ویتنام، میانمار و تایوان پراکنش

کند اما شور زندگی میهای لباین گونه اگرچه در آب. (Ng ،2002و 

سازگار شده و تنها گونه از جنس ماکروبراکیوم نیز در آب شیرین 

و  Nguyen) پراکنش یافته استباشد که در مناطق معتدله نیز می

های آب شیرین بسیاری از کشورها وارد دریاچه .(2003همکاران، 

چون سنگاپور، فیلیپین، قزاقستان، ازبکستان، ایران و عراق شده هم

 Salman؛ Shokita ،2006و  Cai؛ Sudagar ،2008و  Gorgin) است

اگرچه در . (Niyazov ،2005و  Mirabdullaev؛ 2006و همکاران، 

عنوان هب اما، ردقرار ندابسیاری از کشورها های تجاری فهرست گونه

 (2004و همکاران،  Fu) شیرین پرورشیهای آبگونه ترینیکی از مهم

و  Xu) های چینترین اقالم شیالتی مورد برداشت در دریاچهو مهم

بازارپسندی این گونه در برخی از شده و  مطرح (2008همکاران، 

باشد و حتی قیمت آن بیش تر از دیگر میگوها میچین بیش مناطق

و همکاران،  New) باشدمی Macrobrachium rosenbergiiاز میگوی 

تجارت آن در سال  سازمان خواروبار جهانی گزارشبراساس . (2010

و  New) میلیون دالر بوده 4/698 هزار تن و  193در حدود  2007

 هزار تن رسیده است 205به  2008که در سال ( 2010همکاران، 

(Ma  ،2012و همکاران) در بین اعضاء خانواده پالئومونیده در چین .

هزار تن مربوط به این گونه بوده  265ترین مقدار تولید با میزان بیش

روشنی مشخص نیست از چه به .(2018و همکاران،  Zhao) است

از ایران در  آناما اولین گزارش  شده،زمانی گونه مذکور وارد ایران 

های ریختی آن با گونه و در استان گلستان بوده که تفاوت 1383سال 

M. rosenbergii  ،(. 1383نیز بیان شده است )گرگین و علیمحمدی

 M. rosenbergiiهای ظاهری این گونه با میگوی واسطه شباهتهب

های پرورشی به صورت اشتباهی و به همراه سایر گونههب احتماال 

های های آبی معرفی شده و در بسیاری از آبگیرها و رودخانهمحیط

 .(Sudagar ،2008و  Gorgin) شرق و غرب کشور وجود داردشمال

نخستین گزارش از وجود میگوی  (1383)محمدی گرگین و علی

 M. rosenbergiiو مقایسه آن با  M. nipponense ای شرقیرودخانه

در ها ارائه دادند. آنرا در استخرهای پرورش ماهی استان گلستان 

بررسی برخی از آبگیرهای استان گلستان، تعدادی میگوی آب شیرین 

شناسایی  M. nipponense  که پس از مطالعه به نام آوردنددست به

مورد نیز در تاالب انزلی  M. nipponense پیدایش و توسعهند. ردک

های با بررسی جنبه .(Ghane ،2006و  De Grave) گرفتقرار  مطالعه

عنوان هبه نقش مثبت آن ب ،M. nipponense اکولوِیکی حضور گونه

یک آیتم غذایی برای ماهیان تجاری تاالب انزلی و یک طعمه موثر در 

های مجاور استان استاندر  ماهیگیری با قالب اشاره شده و توسعه آن

 پروری دانسته شده استهای آبزیلهگیالن، مرتبط با انتقال محمو

(Ghane ،2013) . جمعت و رشد ساختار ( 2012)بندانی و همکاران

ن ستااجیگل و آلماگل ، آالگلآ هایتاالب را در  M. nipponenseنسبی

( نیز بررسی 2014و همکاران ) Imanpourکرده و ن بررسی گلستا

با  پروریآبزی رشد گونه را در رودخانه جیرده بررسی کردند. مطالعه
 .Mتاکید بر دوره تولیدمثل، توسعه الروی و اکولوژی تغذیه گونه 

nipponense نیز انجام گرفته (Uno ،1971) همکاران دوست وو اتفاق 

 و بازماندگی رشد، هایشاخص دهی بردفعات غذا ( اثرات1394)

را بررسی کردند. مطالعه اندازه تخم میگو در  بدن شیمیایی ترکیب

شیرین تا نواحی مصبی نیز انجام های آبهای مختلف از تاالبزیستگاه

( پرورش 2003و همکاران ) Nguyen. (Mashiko ،1990) گرفته است

روزه مورد بررسی  135-140دوره یک در M. nipponense اییگونه تک

 444ترین برداشت این دوره قرار دارند که مطابق نتایج حاصله بیش

درصد از میگوهای برداشت شده وزنی  6/82کیلوگرم در هکتار بود که 
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هم  در یک بررسی که تقریبا  گرم )وزن بازاری( داشتند. 2بیش از 

در  یتاالب انزلفراوانی میگو در  زمان با بررسی حاضر بوده، پراکنش و

و همکاران،  ی مطالعه گردید )ذوقیطیعوامل مح یارتباط با برخ

در تاالب  1377رسد که گونه مذکور از سال نظر میهاگرچه ب (.1396

های انزلی مشاهده شده ولی وضعیت جمعیتی و پراکنش آن در بخش

 De؛Ghane ،2013) های بعدتر گزارش گردیدمختلف تاالب در سال

Grave  وGhane ،2006). گونه در اکوسیستم تاالب انزلی گسترش این 

توده شناسایی، پراکنش، فراوانی و زی"تا طرح جامع  سبب گشت

های در قالب پروژه "تاالب انزلی M. nipponenseمیگوی غیربومی 

شناسی، تراکم و جایگاه های زیستمتعدد برای شناخت بهتر جنبه

مورد بررسی قرار گیرد. این مطالعه بخشی از مطالعه اکولوژیک آن 

برداری تجاری ورد ذخیره جهت بهرهمذکور بوده که هدف نهایی آن برآ

 از آن را مورد توجه قرار داده است. 
 

 ها و روشمواد 
  ( برای تعیین مناطق1398از نتایج بررسی قانع و همکاران )    

ومی برداری استفاده گردید. میگو غیرببرداری و زمان نمونهنمونه

شان دروی پراکندگی گسترده در تاالب انزلی داشته اما رودخانه سیاه

در  باالترین تراکم میگو را دارا بوده و نواحی سرخانکل و پسیخان

ن عنواهبر این اساس مناطق مذکور ب های بعدی قرار داشتند.رتبه

 (. 1برداری و صید درنظر گرفته شدند )شکلمناطق نمونه

جاکه تراکم نسبی گونه در تاالب انزلی از اردیبهشت تا مهر  از آن       

چنین هم (.1398ها بوده است )قانع و همکاران، )ماه باالتر از سایر ماه

از دو مرداد ماه انتخاب گردید. در این مطالعه  -برداری تیرزمان نمونه

( Hokkaidoای )( و کوزهOpera Houseکروی تاشو )نوع تله صید نیم

( کارائی 1396پور و همکاران )استفاده گردید که در بررسی خانی

در این بررسی ( داشتند. Cylindricalای )باالتری نسبت به تله استوانه

با اندازه ای کروی تاشو و کوزهنیمهای عدد از هر یک از تله 18تعداد 

تیر  24ده شده و طی دو دوره زمانی از  اول تا متر آمامیلی 2چشمه 

متر از  6های یاد شده به فاصله در ایستگاه 1395مرداد  14تا  4و از 

ساعت مورد بازبینی قرار گرفته و  24 ها هریکدیگر نصب شدند. تله

سنجی به آزمایشگاه منتقل گردید. میگوهای صید شده برای زیست

ها گرم و طول کل آن 01/0تال با دقت وزن با استفاده از ترازوی دیجی

با  (2008و همکاران،  Konan) از نوک رستروم تا انتهای تلسون

 گیری شد.متر اندازهمیلی 01/0استفاده از کولیس دیجیتال با دقت 

 سازیتهی روشاز  هاداده صورت مطلوبیت در جمعیت برآورد برای

Leslie (Seber ،1982 ؛DeLury ،1947) این روش گردید استفاده .

 باشد.میشکنی نیز معروف مبتنی بر صید متوالی بوده و با عنوان تراکم

 (1باشد )معادله های صید میمبتنی بر رابطه خطی داده  Leslieروش

توان اندازه جمعیت را برآورد کرد. که در زمان برداشت از جمعیت می

 افزاردر نرم رگرسیونی ترسیمی در مدل سنجیحاصل از زیست هایداده

2013Excel  .مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت 

                                           Leslie :Ct=qNo-qktروش ( 1)معادله 

: صید انباشته  t ،Kt: صید در زمان  Ct، : جمعیت اولیهNo :که در آن

 دستهبصید در فاصله دو زمان  میزانی کهبه اضافه نصف  tتا زمان  

 تعریف شده است.   : ضریب صید پذیری q،آمده

در صورت عدم مشاهده شیب کاهشی در روند صید، برآورد جمعیت 

(Nاز روش صید در واحد تالش ) (Krebs ،1999)  انجام  2و معادله

           (:2) معادله. گرفت
 

 

 تجمعی یا   همان میانگین تالش در این معادله 

 iمجموع برداشت از مرحله اول تا ابتدای مرحله  Kiمی باشد که 

  باشد.می

 

ازای واحد تالش یا  همان میانگین صید به Yبرآورد 

 گیریتعداد مراحل نمونه Sازای واحد تالش و صید به Yiبوده که 

 

Ci  تعداد افرادی که در هر نمونه صید شده وfi  میزان تالش

 باشند.صیادی در هر مرحله می

 آید:دست میهبزیر نیز از رابطه   Cبرآورد 2معادله در 

 

 

 

 
 ،: تاالب غرب1 ؛برداری میگو در تاالب انزلیمناطق نمونه :1شکل 

 : سرخانکول3 ،: سیاه درویشان2 
 



                                                                                                .Pourgolami et al                                                 پورغالمی و همکاران

 

 نتایج

عدد میگو صید گردید که دارای میانگین  3785در تیرماه تعداد        

گرم بودند. در مرداد ماه  6/3±4/0 متر و وزنمیلی 3/62±3/2طول 

عدد بوده که از میانگین طول و  2771دست آمده ههای بتعداد نمونه

گرم  7/2±2/0متر و میلی 4/57±1میزان ترتیب بهتری بهوزن پایین

تر برخوردار بودند. صید تجمعی در تیرماه در منطقه تاالب غرب بیش

ترین مقدار را داشته از دو منطقه دیگر بوده و منطقه سرخانکول کم

توده تجمعی میگوهای صید شده در منطقه تاالب است. فراوانی و زی

 (. 2ترین بوده است  )شکل غرب در مرداد ماه کم

 

 

 های صید شده در روزهای مورد بررسیمیانگین طول و وزن نمونه: 1 جدول

 نمونهتعداد  روز ماه
 )گرم( وزن متر()میلی طول کل

 انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین

 تیر

1 372 1/67 8/11 49/4 52/2 

8 327 6/61 8/11 33/3 25/2 

9 342 0/62 5/12 57/3 30/2 

10 354 0/63 9/11 82/3 39/2 

14 340 3/63 0/12 45/3 98/1 

15 221 8/63 8/10 83/3 11/2 

16 345 7/62 3/11 81/3 27/2 

21 373 5/62 5/11 51/3 08/2 

22 370 5/60 1/10 41/3 94/1 

23 362 0/59 1/10 07/3 64/1 

24 379 3/59 5/10 14/3 78/1 

 مرداد

4 391 1/59 5/9 95/2 48/1 

5 377 0/57 4/9 82/2 50/1 

6 337 2/58 3/9 86/2 40/1 

7 401 0/58 1/9 92/2 36/1 

11 331 2/57 4/9 58/2 40/1 

12 329 9/56 3/8 64/2 26/1 

13 302 0/57 7/9 63/2 28/1 

14 303 8/55 6/9 42/2 28/1 

ها نشان داد که در تیر ماه برداشت جمعیت در هر نتایج بررسی       

سه منطقه تاالب غرب، سیاه درویشان و سرخانکول از شیب کاهشی 

( را Leslieروند استفاده از روش برداشتی )برخوردار بوده است. این 

(. براساس روابط موجود تعداد اولیه جمعیت 3نماید )شکل مجاز می

عدد، به  732و  4323، 3948ترتیب حدود در سه منطقه یاد شده به

باشد. واحد تله می کیلوگرم در 6/1و  4/6، 1/8توده ترتیب با زی

را در مناطق سیاه درویشان، وضعیت صید در مرداد ماه روند افزایشی 

سرخانکول نشان داد. بنابراین استفاده از روش برداشتی برای برآورد 

جمعیت در این ماه مطلوب نبوده است. برآورد جمعیت براساس صید 

ترتیب های تیر و مرداد بهدر واحد تالش برای مناطق مذکور در ماه

واحد تالش نشان داده شده است. براساس روش صید در  2در جدول 

که طوریهشده ب خوانی بین برآوردها مشاهدهنوعی هم در تیرماه تقریبا 

عدد، منطقه سیاه درویشان  4108جمعیت در منطقه تاالب غرب 

عدد برآورد شده است. برآورد  204عدد و منطقه سرخانکول  4475

و  2070، 4147ترتیب  جمعیت برای مرداد ماه در مناطق مذکور به

 در واحد تله بوده است. میانگین تعداد افراد در تیر ماه عدد 2525

مربع( و در گرم در متر 228±178توده عدد در مترمربع )زی 81 ± 66

 گرم در مترمربع( 194 ± 58عدد در مترمربع ) 81±30 مرداد ماه

 (. 2برآورد گردید )جدول 
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 های تیر و مردادمقادیر تجمعی صید میگوها از مناطق مختلف تاالب انزلی در ماه :2شکل 

 

 

 در مناطق مختلف تاالب انزلی در تیرماه M. nipponenseروند صید میگوی  :3شکل 
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 های تیر و مرداد براساس روش صید در واحد تالش طی ماهدر مناطق مختلف تاالب انزلی  M. nipponenseبرآورد جمعیت میگوی : 2 جدول

 بحث
توده این بررسی اولین نتایج حاصل از برآورد جمعیت و زی       

های داخلی انزلی و سایر منابع آبدر تاالب M. nipponense میگوی 

دیگر )بندانی و همکاران،  مطالعات در کهدرحالی گرددمی محسوب کشور

توده نسبی ( تنها فراوانی و زی1396 شلمانی و همکاران،؛ ذوقی1392

( طی Yi؛ 2میانگین صید در این بررسی )جدول گونه ارائه شده است. 

گرم(  369عدد ) 145گرم( و  292عدد ) 100ترتیب مرداد و تیر به

 آجی آلماگلو های آالگل،در تاالب M. nipponenseبررسی بود. در 

ترین مقدار صید بیش (1392انگلستان )بندانی و همکاران،  گالست

گرم در هر تله طی  67/34میزان در واحد تالش در تاالب آالگل به

گرم در  56/0میزان گل بهتاالب آجیترین میزان در فصل بهار و کم

شلمانی مشاهده شده است. در بررسی ذوقیهر تله در فصل زمستان 

توده میگوی مذکور در تاالب ( حداکثر تعداد و زی1396و همکاران )

گرم در هر تله گزارش  377عدد و وزن  202انزلی مرداد ماه به تعداد 

( باالترین 1396)شلمانی و همکاران در بررسی ذوقیشده است. 

توده از خرداد تا مرداد فراوانی از مرداد تا شهریور و باالترین زی

ها در این بررسی )شکل سنجی نمونهمشاهده شده که با نتایج زیست

ویژه در هتوده ب( مبنی بر افزایش تعداد و کاهش زی1و جدول  2

ماه و روند خوانی دارد. یکی از دالیل افزایش تعداد در مرداد تیرماه هم

تواند در ارتباط با فعالیت تولیدمثل گونه و صعودی مشاهده شده می

تر به جمعیت باشد که با کاهش در های کوچکافزایش تعداد نمونه

فعالیت  .های صید شده آشکار شده استمیانگین طول و وزن نمونه

در تمامی نقاط پراکنش آن از تاالب انزلی و  تولیدمثلی آن تقریبا 

های وارده گزارش گردیده است و جمعیت آن در بسیاری از رودخانه

های طولی در فصول های تاالب انزلی پویا بوده و تمامی کالسهبخش

قانع و  ؛1392تحقیقی و همکاران، شود )بهار و تابستان دیده می

( به تفاوت فراوانی گونه 1391. تحقیقی و همکاران )(1398همکاران، 

در یک روند فصلی اشاره داشتند. چنین وضعیتی در اکثر مناطق 

 مشاهده شده است "هنگو"چون دریاچه پراکنش آن در سطح دنیا هم

(Sun   ،1999و همکاران).  دریاچه آالگل  در این گونهفصل تولیدمثل

تولیدمثل  .(Bandani ،2012) گزارش شده استاز فروردین تا تیر نیز 

 که میگوها درطوریاز نوسانات دمایی بوده به گونه تابعی و فراوانی

خواهند داشت. این وضعیت  ترین فراوانی رادامنه مناسب دمایی بیش

طور هب ،های موجود در منطقه نیز گزارش شده استبرای سایر گونه

و  یفراوان نیترشیب، خزر یایجنس پالمون در یگوهایممثال برای 

شده  در زمستان گزارش نیتره زنده در فصول بهار و تابستان و کمتود

ها صید در برخی زمان (. از دیگر دالیل افزایش1382،یعبدالملک) است

باشد که سبب آب موقتی میریزش باران فصلی و جاری شدن روان

جابجایی میگوها از باال دست به پائیین دست شده و ساختار جمعیتی 

 داده است. این وضعیت تنها در مناطقی که مستقیما میگوها را تغییر 

گیرند مثل سیاه درویشان و سرخانکول مشاهده تحت تاثیر قرار می

پسیخان  رودخانه (1396) شلمانی و همکارانذوقی بررسی در شده است.

تری فراوانی بیش که از بررسی قرار گرفت شرقی تاالب نیز مورد از بخش

ربی برخوردار بودند. فراوانی نسبی گونه نسبت به مناطق مرکزی و غ

برابر  5/1برابر تاالب غرب و حدود  2در بخش شرقی تاالب حدود 

سیاه درویشان بوده است. در بررسی حاضر میانگین وزن افراد صید 

گرم صید  3/2گرم بوده و میگوهای با وزن باالتر از  3/3±5/0شده 

(. اعداد مذکور حاکی از ارزش بازاری میگوی مذکور 1شدند )جدول 

گونه آب شیرین اصلی  M. nipponenseطورکه بیان شد هماندارد. 

درصد تولید میگوی آب  42در صادرات چین محسوب شده و حدود 

لید در واحد هکتار این گونه از شیرین جهانی را تشکیل داده است. تو

های طبیعی نامشخص بوده و برآورد دقیقی از اراضی تحت منابع آب

هزار هکتار  250تا  200پرورش این میگو وجود ندارد و تنها در حد 

را انجام دادند  M. nipponenseای گونه پرورش تک شود.می زده تخمین

 ماه تیر  مرداد

 منطقه سرخانکول درویشان سیاه غرب تاالب  سرخانکول درویشان سیاه تاالب غرب

 )تعداد( Yi میانگین 20 122 159  148 184 104

9/2  1/5  1/4   4/4  4/3 6/0  میانگین صید در مترمربع در شبانه روز 

 Kiمیانگین  103 914 1236  606 695 484

 Cبرآورد  195/0 034/0 055/0  -077/0 -134/0 028/0

 برحسب تلهجمعیت برآورد  204 4475 4108  2525 2070 4148

115 57 70  114 124 6/5  برآورد جمعیت در مترمربع 

88/1  23/2  34/3   63/2  89/2  61/4  میانگین وزن افراد 

 تعداد در مترمربعمیانگین  66 ± 81  30 ± 81

 میانگین وزن در مترمربع ±178 228  58 ± 194
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کیلوگرم در  444 روزه برداشتی در حد 135-140و پس از یک دوره 

درصد از میگوهای برداشت شده وزن بازاری  6/82هکتار داشتند که 

و همکاران،  New؛ Weimin ،2010و  Kutty) گرم داشتند 2بیش از 

که هر و با فرض اینهای مورد استفاده با توجه به ابعاد تله. (2010

 میانگین برآورد جمعیت ،مترمربع را پوشش دهد 36حدود  تله مساحت

توده عدد و زی 81±66کلی در سه منطقه مورد بررسی در تیر ماه 

توده جمعیت گرم در مترمربع خواهد شد. تعداد و زی 228±178کلی 

گرم در مترمربع  194±58عدد و  81±30ترتیب کلی در مرداد ماه به

ها و (. ارقام مذکور که در حاشیه رودخانه2برآورد شده است )جدول 

چیزی است دست آمده، بسیار فراتر از آنهری شده ببردامناطق نمونه

بررسی زینلی  نتایج طور مثالهب شده است. گزارش طبیعی هایکه در آب

ترین پراکنش میگوی موزی نشان داد که بیش (1396و همکاران )

(Penaeus merguiensis )های میگوی استان هرمزگان در در صیدگاه

کیلوگرم بر مایل مربع  2/126±5/14با میانگین  متر 10تر از اعماق کم

 Shojaei در بررسیگرم در متر مربع( وجود داشته است.  04/0)

کش در که با استفاده از ناوگان ترال Taghavi Motlagh(2011)  و 

 Trichiurus lepturusعمان بر روی ذخایر میگوی  فارس و دریای خلیج

رم کیلوگ 4308در کل منطقه  میانگین صید در واحد سطح، انجام شد

میگو   توده کلیمربع( برآورد گردید و زیگرم در متر 2/1مربع ) بر مایل

تن در دریای عمان تخمین زده  1430تن در خلیج فارس و  842

توده ( باالترین میزان متوسط فراوانی و زی1382شد. عبدالملکی )

ترتیب در دریایی خزر را در منطقه انزلی به Palaemonidaeخانواده 

کیلوگرم در  19±42عدد در کیلومترمربع و   16957±37333حد 

نموده است. تفاوت زیاد  گزارش گرم در مترمربع( 002/0مربع )کیلومتر

توان در ارقام ارائه شده در مطالعات مذکور با بررسی حاضر را می

د مناطق دریایی و محدودیت های مورد بررسی، تنوع گونه ای زیاروش

چنین باید اذعان داشت که مناطق مورد صید تجاری جستجو کرد. هم

 حالی بررسی در این مطالعه ازجمله نقاط پرتراکم میگو بوده و این در

ست که بسیاری از نقاط تاالب انزلی از تراکم بسیار ناچیز میگو ا

نع و همکاران، برخوردار هستند. براساس بررسی کلی انجام یافته )قا

(که با الکتروشوکر در کل پهنه آبی تاالب انجام گرفت تراکم 1398

های مذکور توسط تنها گونه اشغال زیستگاه میگو متغیر بوده است.

ای نیز افزایش تراکم آن را در پی مذکور و عدم وجود رقابت گونه

داشته است. افزایش تراکم این گونه از سایر نقاط نیز گزارش شده 

 عدد میگوبه مخازن آب 1500سال پس از معرفی  3که طوریهت باس

میلیون عدد  2ها به تعداد آن، های برق بالروسگرم خروجی نیروگاه

اگرچه برآورد ارائه شده در این  .(1997و همکاران،  Kmeleva) رسید

های تحقیق شمایی از وضعیت جمعیت میگو را در برخی از بخش

تاالب انزلی نشان داده، ارائه تصویری کامل از ذخایر این میگو در 

تری از تاالب تر در سطح گستردهتاالب انزلی منوط به تحقیقی جامع

چنین  دست آید. همهدارد تا میانگین برآورد جمعیت در کل تاالب ب

ی های مذکور در مقوله ارزیابی ذخایر و بعد مکانالزم است تا کارائی تله

 اثرگذاری آن مورد تحقیق قرار گیرد.  
 

  تشکر و قدردانی
از همکاران بخش اکولوژی منابع آبی و ترابری دریایی، آقایان        

زاد، مصطفی صیادرحیم و رضا یعقوبعلی زحمتکش، اسماعیل یوسف

های آزمایشگاهی همکاری برداری و بررسیدر نمونه دوست کهمحمدی
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