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 Introduction: Some reproductive characteristics of the nonnative oriental river prawn 

Macrobrachium nipponense were monthly studied in Anzali Wetland.  

Materials & Methods: Totally more than 2,500 prawns were caught and examined during this 

period.  

Result: Their maximum and minimum length and weight were 97 and 10.05 mm, 0.02 to 13 

grams, respectively. The average length of shrimp was 45.7±14.3 mm and the mean weight was 

1.4±1.376 g. The sex ratio of females to males was 1.1±0.4 on average, which during the peak 

spawning months, this ratio is more inclined to females. Examining some of the reproductive 

factors of 244 ovigerous females within the length of 38 to 92.7 mm with an average length of 

56.8±8.2 mm showed that the most frequent length and weight classes were 50 to 60 mm in 

length and 2 to 3 grams in weight, respectively. The minimum oviposition length was 38 mm. 

Total fecundity was observed 75 to 4146 oval eggs with short diameter 0.35 to 0.8 mm and long 

diameter 0.5 to 1.0 millimeters. The number of eggs hatched by shrimp was linearly correlated 

with total length and weight of shrimp. Reproductive efficiency ranged from 0.01 to 0.19.  

Conclusion: Although its fecundity is lower than other economical species of Macrobrachium, 

other characteristics such as reasonable reproductive output and long reproduction period can 

make them suitable option in aquaculture. 
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رقی در شای یا میگوی رودخانه Macrobrachium nipponenseبرخی خصوصیات تولیدمثلی و رشد میگوی غیربومی  مقدمه: 

 مورد بررسی قرار گرفت. 1394سال طور ماهانه، درطی هتاالب انزلی ب

 نمونه میگو صید و مورد بررسی قرار گرفتند.  2500بیش از  ها:مواد و روش

یانگین طول کل میگوهای مگرم  بود.  13تا  02/0متر و وزن میلی05/10و  97ترتیب ها بهطول بیشینه و کمینه آن نتایج:

 های مختلف ر ماهدبوده است. نسبت جنسی ماده به نر  گرم 4/1±376/1متر و میانگین وزن میلی 7/45±3/14بررسی شده 

 244ررسی بل شده است. از ها متمایسمت مادههتر بریزی این نسبت بیشهای اوج تخمبوده که در ماه 1/1±4/0طور متوسط به

ترین فراوانی طولی یشبشد که متر مشخص میلی 13/58±29/8با میانگین  7/81تا  38دار در بازه طولی عدد میگوی ماده تخم

دار شدن )طول اولین ل تخمگرم بوده است. حدااقل طو 3تا  2متر و وزن میلی 60تا  50های ترتیب مربوط به طولو وزنی به

عدد تخم بیضی شکل با قطر  4146و حد اکثر  75کل حداقل  وریآدست آمد. همهمتر بمیلی 38بلوغ( این گونه در تاالب انزلی 

مثبتی  ها رابطه خطیدازه مادهمتر مشاهده شد. بین تعداد تخم و انمیلی 05/1تا  5/0متر و قطر بزرگ میلی 8/0تا  35/0ک کوچ

 متغیر بود. 19/0تا  01/0برقرار بود. بازده تولیدمثلی بین 

صیاتی ست ولی خصواتر ، کماگرچه باروری این گونه در مقایسه با سایر گونه های اقتصادی ماکروبراکیوم گیری و بحث:نتیجه

 سب در گزینه منا ها رانآتواند ریزی و مقاومت باال نسبت به شرایط محیطی مینظیر بازده تولیدمثلی، طول نسبی دوره تخم

 پروری نماید.آبزی

  ahmad4566@yahoo.com :پست الکترونیکی نویسنده مسئول *

mailto:ahmad4566@yahoo.om


                                                                                                                                                      .Ghane et al قانع و همکاران

                                                         

260 

 قدمهم
 گونه غیربومی میگوی آب شیرین 1377نخستین بار در سال       

Macrobrachium  nipponense (De Haan, 1849)    درتاالب انزلی

های آبزی طور تصادفی همراه محمولههب د که احتماالًمشاهده گردی

از کشورهای  M. rosenbergiiمیگوی  و چینی کپورماهیان مانند پروری

هم اکنون پس  .(1) شرقی، وارد این اکوسیستم گردیدآسیای جنوب

ناطق از گذشت بیش از دو دهه دارای ذخایر مناسبی در برخی از م

سهولت تولید مثل  سبب  باشد. قدرت تحمل باال وتاالب انزلی می

راحتی وارد محیط های جدید شده و توسعه شده که این گونه به

های پرورشی میگوی آب شیرین متعلق به همه گونه تقریباً (.2)یابد 

  Palaemonidaeدهاز خانوا  Macrobrachium (Bate 1868)جنس

 پوستانسخت هایجنس از مثال بهترین  Macrobrachiumجنس .ستنده

وسیع  پراکنشباشد که دارای گونه شناسایی شده می 240با بیش از 

گرمسیری جهان حضور های مناطق گرسیری و نیمهبوده و در آب

راحتی با پاهای حرکتی دوم توسعه اعضای این جنس به .(3)دارند 

تشخیص  ترند، قابلطویل کل موجود از طول غالباً که خود و طویل یافته

کنند و برخی در آب شیرین زندگی می طور کاملهباشند. برخی بمی

برای توسعه مرحله الروی نیازمند تاثیر آب در یا بوده و در مناطق 

 پذیری و سازش مناسب،دلیل انعطافه(. ب4) کنندمصبی زیست می

های تا آب مصبی ها از نواحیانواع محیط در جنس های متعلق اینگونه

دلیل به .(6، 5) شوندمی شیرین یافتآب جاری اکوسیستمو نیمه جاری

های مورد توجه بیولوژیست جنس، همواره های اینگونه تجاری اهمیت

شیرین قرار دارند. دانش عملکرد تولیدمثلی و توسعه گناد، برای آب

کنترل جمعیت  هایهای کشت و پرورش و یا یافتن راهبهبود سیستم

ها و ظرفیت تولیدمثلی ابزار مکانیزم (. بررسی7باشد )بسیار مهم می

شناخت (. 8گردد )موفق ذخایر محسوب می جهت مدیریت مهمی در

مهم  که ابزاری قدر، همانPalaemonidaeل میگوهای ثتولیدم بیولوژی

باشد، در جهت اتخاذ پروری میپتانسیل آبزی برای یافتن کاندیداهای

نیز سودمند  زیستی تنوع حفاظت از مناسب و کافی برای یهااستراتژی

 (. 9)پایان ضروری است در اتخاذ راهکارهای مدیریتی این ده بوده و

 M. nipponense تولیدمثل روی یافته انجام مطالعات ترینقدیمی ازجمله
بر  دیبا تاکی این گونه پروریآبزدر زمینه  ،UNتوان به بررسی می

. (10) اشاره داشت هیتغذ یو اکولوژ یتوسعه الرومثل، دیدوره تول

در افراد بالغ ماده، فاصله  ،یشگاهیآزما طیکه در شرا ها دریافتندآن

 18تا  17دوره کیدر  یزیرو تخم یزیرتخم قبل از یاندازپوست نیب

صورت هبرا  تخم و دما دوره حمل نیرابطه ب نیچن. همدهدیم روزه رخ

حداقل سه مرحله  یشاخص گناد راتییساس تغ. براکردند انیب یخط

 ای دیگردر مطالعهوجود دارد.  عتیطب طیدر شرا یزیراوج تخم

Mashiko میگوی تخم اندازه که نمود گزارش M. nipponense از 

 جغرافیایی خصوصیات به و بوده متفاوت دیگر جمعیت تا جمعیتی

 هایتخم صبیم مناطق هایجمعیت. (11) دارد بستگی هاآن زیستگاه

 هایجمعیت و متوسط هایتخم شورلب هایتاالب هایجمعیت کوچک،

 هاآن جغرافیای موقعیت از نظر صرف داخلی هایدریاچه شیرینآب

 M. nipponense میگوی مورفولوژیکی و ژنتیکی مطالعه .دارند بزرگ هایتخم

 متخ مختلف هایاندازه با گونه این از جمعیت 28 که دهدمی نشان

 جزایر داخلی هایآب تا هارودخانه مصب از مختلف هایزیستگاه در که

 تولیدمثلی هایویژگی ،گونه ژنتیکی این مطالعات براساس .باشدمی ژاپن

 .است متفاوت دیگر جمعیت به جمعیتی از اییمالحظه قابل طورآن به

He که تولیدمثل نشان دادند ،همکاران و M. nipponense هایماه در 

 میگوهای در فصلی تولیدمثل. (12) باشدمی خرداد و اردیبهشت

 50-79 از دارتخم هایماده کل طول. است شده گزارش گرمسیری

 است. متغیر بوده تخم 3578 تا 501 از هاتخم تعداد و مترمیلی

 اندازه به بالغ هایماده در ریزیتخم که کردند گزارش هاآن چنینهم

 تیر در تا اردیبهشت از ریزیتخم فصل در رمتمیلی 39 از تربیش

بیش و همکاران،  Bandani .شوندمی مشاهده چین طبیعی هایآب

های آلماگل، آالگل و را در تاالب M. nipponenseهزار میگوی  7از 

متر میلی 12/0 و 07/0ها را بین آجی گل بررسی نمود و حجم تخم

وری و اندازه آبین هممکعب و اظهار نمود که رابطه مستقیم مثبت 

پراکنش و ، و همکاران Zoghi Shlamani .(13) ماده وجود داشت

 یدر تاالب انزل یطیعوامل مح یگونه را در ارتباط با برخ نیا یفراوان

 ینر به ماده را در کل دوره بررس ینسبت جنسه و نمود یبررس

ختلف م یهاماه را درنسبت  ندار ایمعنی تفاوت و هنمود انیب 17/1:1

 نمونه میگو 890با بررسی  ،و همکاران Raeisi(. 14)نمودند  مشاهده

رشد و مرگ و میر این گونه را در دریاچه سد بوستان واقع در 

این مطالعه نسبت  شرقی دریای خزر مطالعه نمودند. براساسجنوب

ترتیب و دامنه طولی و وزنی به 11/1به  1جنسی نر به ماده 

(. در مورد 15) آمد دستهگرم ب 4/0-51/4متر و میلی 94/74-7/11

همراه بازده تولیدمثلی، متغیرهای هتخم ب تعداد و انداره پوستانسخت

می باشند که کاربرد در ساختار جمعیت گونه مورد نظربسیار مهمی 

(. در ارتباط با برخی از این عوامل مانند 5)اکولوژیکی فراوانی دارند 

در مراحل مختلف رسیدگی وری و اندازه تخم آبازده تولیدمثلی و هم

مطالعاتی موجود نبوده و یا  ، در کشورM. nipponense تخم میگوی

 زمان همه این عوامل را پوشش نداده است. هدف از این تحقیقهم

 وری،آهم شامل تولیدمثلی اصلی خصوصیات و تحلیل برخی گیریاندازه

 M. nipponense  غیربومی مثلی میگویتولید تخم و بازده حجم و اندازه

پروری اساسی باشد که برای تعیین پتانسیل آبزیدرتاالب انزلی می

  باشند.می

http://www.aejournal.ir/?_action=article&au=118589&_au=Hadi++Raeisi&lang=en
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 هامواد  و روش
ل دریای غربی سواحدر جنوبانزلی  تاالبمنطقه مورد مطالعه:        

شمالی و دقیقه  37 درجه و 28، در عرض استان گیالن خزر واقع در

چهار بخش و شامل شرقی واقع شده دقیقه  25درجه و  49طول 

یز از یکدیگر یعنی بخش شرقی )شیجان(، بخش غربی نسبتاً متما

مرکزی )سرخانکول(  کشیم( و بخش )سیاه غربیجنوب )آبکنار(، بخش

انزلی  شش ایستگاه مطالعاتی در مناطق مختلف تاالب (.16) باشدمی

)تاالب غرب(  6 هایگردید. ایستگاه تعیین ورودی اصلی هایو رودخانه

)سیاه درویشان( در ناحیه  1ایستگاه )ماهروزه( در بخش غربی،  2و 

 4های )هندخاله( در بخش مرکزی و ایستگاه 3غرب، ایستگاه جنوب

 (.  1 )شکل شدند تاالب انتخاب شرقی بخش )شیجان( در 5 )پسیخان( و

برداری از نمونه :برداری و بررسی آزمایشگاهیروش نمونه       

های ورودی با استفاده از دستگاه صید نقاط مختلف تاالب و رودخانه

 1394 طور ماهیانه در طول سالهب تور دستی یا ساچوکالکتریکی و 

گیری و اندازه سنجیزیستهای آزمایشگاهی شامل بررسی د.ش انجام

انجام شد. تعیین جنسیت براساس  شناسیریختی خصوصیات برخ

روی بخش داخلی پای  (appendix masculine)وجود زائده عضالنی 

در نرها و عدم وجود آن در جنس ماده مشخص شد.  (pleopod)شنا 

)نوک رسترم تا انتهای تلسون(، طول  طول کلسنجی شامل زیست

توسط کولیس  راپاس(،کا جانبی )حلقه چشمی تا انتهای کاراپاس

توسط ترازوی دیجیتال با دقت  تر میگووزن و  مترمیلی 01/0

قطعه ماده  244بین میگوهای صید شده  گرم انجام شد. از 001/0

گردید و خصوصیات تولیدمثلی شامل  طور تصادفی انتخابهدار بتخم

های ماده شده توسط های حمل)تعداد تخم کل وریآجنسی، هم نسبت

ر(، اندازه و حجم تخم و تعیین ضریب یا بازده تولیدمثلی مورد داتخم

بیضوی شکلی که  هایوری، تخمآمطالعه قرارگرفتند. برای تعیین هم

جدا شده  دقتهشوند، بحمل می دارتخم هایی مادهشنا بین پاهای در

 10منظور نوری شمارش گردیدند. بدیناستریومیکروسکوپ زیر  و در

ها های هرماده جدا شده و قطر کوچک و بزرگ آنزیرنمونه از تخم

گیری شد. حجم توسط استریومیکروسکوپ مجهز به آکوالمتر اندازه

قطر کوچک  میانگین Iکه  گردید محاسبه 1/6ها نیز از رابطه تخم

بازده تولیدمثلی  شاخص .(17) باشدها میها در زیرنمونهو بزرگ تخم

(Reproductive Output Index)  براساس نسبت وزن کل توده تخم

مراحل توسعه یا  .(18) هر ماده به وزن کل همان ماده محاسبه شد

و Garcia  و Mantelatto رشد جنینی تخم براساس روش پیشنهادی

ها در قالب سه مرحله؛ الف: چشم الروها ظاهری تخم با توجه به نمود

 )یولک( پر ه مواد مغذیتوسط تود ها عموماًقابل رویت نبوده و تخم

ها تازه چشم اند، ب: مرحله بینابینی بوده و زمانی است که تخمشده

که زوآ قابل  باشد، ج: مرحله نهاییاند و آغاز ایجاد بند در الرو میزده

 یافزارهانرم و یآمار یهاروش .(19) گردید بندیطبقه باشد،می یتئرو

ها ف برای نرمال بودن دادهاسمیرنو-آزمون کولموگروف :رفته کارهب

مورد استفاده قرار گرفت که در صورت نرمال بودن از آنالیز واریانس 

ها از آزمون کروسکال والیس طرفه و در صورت نرمال نبودن دادهیک

 نیانگیم سهیزمون مقادرصد استفاده گردید. آ 95در سطح اطمینان 

رسیدگی  مراحل در تولیدمثلیعوامل  همگن یهاگروه نییتع یبرا دانکن

، روابط طول و وزن یبررس یراب. گرفته شدکار هبمختلف  مناطق و در

 یسامانده گردید. استفاده یونیرگرس زیآنالمیگو از  و اندازه کل وریآهم

و  Xlstat2016و  Excell2013افزار نمودارها در نرم هیاطالعات و ته

  SPSS v.22افزار نرم توسطترسیم برخی نمودارها و  یآمار یزهایآنال

 انجام شد. 

 

 نتایج

های مطالعاتی برداری از ایستگاهبراساس اطالعات صید و نمونه       

نمونه میگو صید و مورد بررسی قرار  2500بیش از  تاالب انزلی، کالً

متر میلی 5/10و  97ترتیب و کمینه به طول بیشینه که دارای گرفتند

گرم،  02/0و  13ترتیب و وزن بهمتر میلی 7/45±3/14با میانگین 

های این مطالعه در ایستگاه گرم بوده است. در 4/1±37/1میانگین 

عدد )سیاه درویشان(،  1262ترتیب تعداد به 6تا  1مورد بررسی 

 102)پسیخان(،  عدد 599)هندخاله(،  عدد 932 )ماهروزه(، عدد 263

جنسی  عدد )تاالب غرب( صید شدند. نسبت 571عدد )شیجان( و 

داده است )مقدار  اندار نشهای مختلف تفاوت معنیماده به نر در ماه

 1/1±4/0متوسط  طورجنسی به نسبت (. مقدار<05/0P ،3/1 کایمربع

ها سمت مادههتر بریزی این نسبت بیشهای اوج تخمبوده که در ماه

 

 
 : منطقه مطالعاتی تاالب انزلی و موقعیت تقریبی 1شکل 

 برداریهای نمونهایستگاه 
 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%DA%AF%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%DA%AF%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%86
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ترین و کم 7/1متمایل شده است. بیشینه این نسبت در تیرماه برابر 

 (.2دست آمد )شکل هب 42/0ن در شهریور آ
 

 
 در  M. nipponense: نسبت جنسی )ماده به نر( میگوی 2شکل

 های مختلف در تاالب انزلیماه
 

و حداکثر  که حداقل داد دار نشانعدد میگوی تخم 244بررسی        

 13/58±29/8با میانگین  رمتمیلی 77/92 و 38 ترتیببه هاآن کل طول

ترین تعداد متر بیشمیلی 60تا  50متر بوده که کالسه طولی میلی

قرار داشتند.  70تا  45مشاهده را داشته و پس از آن کالسه طولی 

با میانگین   10و  8/0حداقل  بین بررسی های موردنمونه لحاظ وزنی از

اهدات برای ترین تعدد مشاند. بیشگرم وزن داشته 246/1±73/2

های شاخص نتایج (.3 )شکل است گرم بوده 3تا  2 وزنی کالس هایماده

دار شدن )طول ( نشان داد که حداقل طول تخم2تولیدمثلی )جدول 

 یورآهمباشد. می مترمیلی 38انزلی  گونه در تاالب بلوغ( در این اولین

 75 نیب ،شنا یپاها نیموجود در ب یضویب یهاتعداد تخم ای کل و

تا  5/0 نیو قطر بزرگ ب8/0تا  35/0عدد با قطرکوچک  4146تا 

که فقط یک عدد میگوی  ذکر است . الزم بهبوده است مترمیلی 05/1

ماده دارای بیش از  پانزده هزار تخم در بین پاهای شنای خود بوده 

دار تخم یهابین پاهای شنای ماده های موجود دراست. تعداد تخم

کل رابطه خطی داشته و با افزایش طول میزان  با طول کل و وزن

 (.4وری افزایش یافته است )شکل آهم

 
 

  

 تاالب انزلی درM. nipponense دار تخم هایماده( چپ) وزنی و (راست) طولی هایکالسه وانی فرا: 3 شکل

 
 گیری شده در میگوی غیربومی تاالب انزلیترهای تولیدمثلی اندازه: برخی پارام2 جدول

 عوامل سنجش شده تعداد نمونه کمینه بیشینه میانگین انحراف معیار

 tl  متر( طول کل )میلی 244 38 8/92 13/58 29/8

 clمتر(  طول کاراپاس )میلی 244 8/8 2/26 59/15 63/2

 wوزن میگو   244 8/0 10 728/2 247/1

 ld  متر(قطر بزرگ تخم )میلی 244 5/0 1/1 750/0 12/0

 sdمتر(  )میلی قطر کوچک تخم 244 4/0 8/0 562/0 09/0

 enآوری(  ها )همتعداد کل تخم 244 75 15574 4/1457 3/1333

 ewها )گرم(  وزن کل تخم 244 ./012 512/1 245/0 163/0

 evمترمکعب( حجم تخم )میلی 244 43/0 90/0 656/0 1/0

 roبازده تولیدمثلی  244 01/0 19/0 09/0 037/0
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وری کل با اندازه ماده در مراحل مختلف نمو جنینی آرابطه هم       

(. 5خطی بوده است )شکل  صورت مثبت وهتخم )رسیدگی( نیز ب

 886±561 های مختلف بین حداقلماه دروری آهممتوسط میزان 

( که بین 6متغیر بود )شکل  2528±10290در اردیبهشت و حداکثر

( 4 و 3، 2) های اردیبهشت، خرداد و تیرو ماه شهریور( )مرداد 5 ماه

 ،6/18والیس  کروسکال مشاهده گردید )مقدار آزمون دارتفاوت معنی

05/0P<.)  بازده تولیدمثلی در مولدین ماده مورد بررسی بین حداقل

درصد، متغیر  09/0±04/0درصد با میانگین  19/0و حداکثر  01/0

 بازده میزان تغییرات آمده دستهب نتایج براساس (.2 )جدول بود

رسیدگی  مراحل هریک از تخم در رسیدگی مختلف مراحل در تولیدمثلی

دار نشان داده است )مقدار آزمون کروسکال والیس تخم تفاوت معنی

8/30، 05/0P<.) هده دار مشامعنی مختلف تفاوت هایدر ماه چنینهم

 3( که ماه >05/0P ،9/81گردید )مقدار آزمون کروسکال والیس 

باالتر بوده است )شکل  ماه دیگر شهریور( از دو-)مرداد 5 )خراد( و ماه

7 .) 

  

  
 M. nipponenseآوری  : رابطه طول کل )راست( و وزن  بدن )چپ( با هم4شکل 

3  

  
آوری در مراحل سه گانه رسیدگی : رابطه بین طول کل و هم 5شکل 

 در تاالب انزلیM. nipponense تخم 

های مختلف در ماه M. nipponenseدار های تخمآوری ماده: هم6شکل 

 ریزیتخم
  

  

 های بررسی )چپ( از تاالب انزلیدر مراحل رسیدگی تخم )راست( و در ماه M. nipponense: میانگین بازده تولیدمثلی 7شکل 
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  بحث
رشد و  های مختلف زیستی، خصوصاًجنبهشناخت و مطالعه        

 تواند درشدن دارند، می های غیربومی که توان مهاجمگونهتولیدمثل 

 چنین باهای کنترلی و مبارزه مناسب مفید واقع گردد. هماتخاذ راه

پروری عنوان یک آیتم جدید در آبزیهب هابرداری اقتصادی از آنبهره

این تحقیق  در .فراهم آورد را منابع موجود بهینه از گیریبهرهتوان می

تر از میانگین بیش M. nipponenseمیانگین طولی جنس نر میگوی 

تر چنین تعداد افراد با طول بیشطولی جمعیت جنس ماده بود. هم

 علت وجود رفتارتواند بهتر بوده که این موضوع مینر فراوان در جنس

تر های بزرگتهاجمی و قلمروطلبی میگوی نر باشد که دارای چنگال

ستجوی تر توانایی جهای بزرگ(. جنس نر با چنگال20باشد )می

پوستانی که در سخت تری نسبت به جنس ماده دارد. کالًغذای بیش

حفاظت از  تهاجمی داشته، قلمروطلب بوده و رفتار جنس نر رفتار

 تواند عالوهها می(. این21) تر از ماده استجفت را دارند، نر درشت

جنسیتی، توضیحی  های ظاهریژنتیکی موثر در تفاوت بر خصوصیات

اندازه و بقا میگوی جنس نر نسبت به ماده باشد.  برای اختالف

کند که طول نیز این موضوع را تایید و بیان می ،Mashiko مطالعات

تر از جنس دو سال یا بیش M. nipponenseعمر جنس نر میگوی 

ترین میگوی جنس نر صید شده در بررسی . بزرگ(11) ماده است

و  مترمیلی 92ه گرم و جنس ماد 13متر طول و میلی 97 اخیر

تر از حداکثر اندازه گزارش شده اند که بزرگگرم وزن داشته 95/11

 Salman مطالعات مطابق باشند.می Holthuis (22) توسط متر(میلی 86)

 M. nipponenseکل  طول عراق، اندازه های جنوبتاالب در ،همکاران و

 6/60-6/88متر و برای جنس ماده میلی 9/71-8/99 برای جنس نر

 6/58و میگوی ماده  3/62متر بود. حداکثر طول میگوی نر میلی

گزارش شده  درویشان منتهی به تاالب انزلیمتر از رودخانه سیاهمیلی

از سه تاالب آالگل،  ،و همکاران Bandani. در گزارش (1)است 

 گل در استان گلستان حداکثر طول برای میگوی نر آلماگل و آجی

. (13) متر گزارش شده استمیلی 2/56برای ماده متر و میلی 9/66

بزرگ بودن میگوهای جنس نر و ماده در مطالعه حاضر نسبت به 

های استان گلستان مرتبط با مطالعات قبلی در تاالب انزلی و تاالب

روش صید و نیز شرایط اکولوژیک منطقه بوده که در این خصوص 

ر موجودات مصرف ، فراوانی مواد غذایی و حضوpHدرجه حرارت، 

میگو در طول  بدن شکل (. معموال13ًباشد )کننده میگو تاثیرگذار می

های فصلی و برخی حفظ نشده و بستگی به نوسان زندگی تماماً

 تغذیه و غیره دارد بلوغ، شدت جنسیت، سن زیستی مثل هایمشخصه

های اندازیبا پوست همراه پوستانسخت بدن در طورکلی رشده(. ب24)

های فیزیولوژیکی موجود بوده و باشد که وابسته به جنبهوالی میمت

 شودعوامل غیرزیستی نظیر دوره نوری و دما تنظیم می هم توسطآن

 1/1به  1 میگودر این مطالعه نسبت جنسی ماده به نر برای  (.25)

 3/1به  1بوده است. ذوقی و همکاران  این نسبت را در تاالب انزلی 

تر از در مطالعه حاضر تعداد افراد جنس نر بیش (.14بیان نمودند )

های ماکروبراکیوم و سایر تر گونهمشابه بیش ها بوده که تقریباًماده

 ،و همکاران Janainaدر مطالعه  چنین(. هم26پالمونیدها بوده است )

 بوده است M. amazonicumهای میگوی تر از مادهتعداد نرها کم

در دریاچه مخزنی  M. nipponenseنسبت جنسی نر به ماده . (27)

گزارش  3/1به  1در کشور میانمار  (Sun lun reservoir) سون لون

های مختلف متفاوت بود. دالیل تغییرات شد که این نسبت در ماه

طور کامل شناخته نشده و ممکن است با فصلی بر نسبت جنسی به

دلیل رشد (. به28بط باشد )رشد، مرگ و میر و رفتار جمعیت مرت

خصوص فراوانی هترشان و بها و در نتیجه اندازه بزرگتر مادهسریع

ها متمایل سمت مادهترشان در صید تجاری، نسبت جنسی بهبیش

های مختلف سیستماتیک نوسان نسبت (. در میان گروه29) شودمی

یا  ، حاصل اختالف نسبت جنسی در زمان تولد 1:1جنسی از میزان 

عالوه انحراف (. به30) در زمان دگردیسی بافت )متامورفوز( باشد

ها در تواند در ارتباط با تفاوت جنسمی 1:1نسبت جنسی از مقدار 

اندازه، سن بلوغ جنسی، امید به زندگی و تفاوت تلفات مرتبط با 

(. کسب اطالعات صحیح در 31) های عملکردی هر جنس باشدنقش

های گونه ها(، در مدیریتروری )کم و کیف تخممورد جنس ماده و با

حداقل طول  حاضر (. در بررسی32) باشدمی ترین اولویتتجاری مهم

ها رابطه تخم و اندازه ماده تعداد متر بوده و بینمیلی 38دار ماده تخم

های ای در سایر گونهچنین رابطه خطی مثبتی برقرار بوده است.

Macrobrachium مانند: دارند تریکوتاه ویالر دوران که M. acanthurus, 

 M. amazonicum, M. carcinus, M. olfensii(.33) است شده مشاهده 

پایان به اندازه ماده آوری در دهاند که هممتعددی نشان داده مطالعات

ها های ماکروبراکیوم تخمکه گونهجایی(. از آن35، 34) وابسته است

داری را در مراحل انکوباسیون تا شکوفایی در بند شکمی خود نگه

حمل  قابلیت داشته، تریبزرگ هایتخمدان تردرشت هایماده کنند،می

ترها دارند. تعداد و تری را نسبت به کوچکهای بیشداری تخمو نگه

مشخصه اصلی یک گونه بوده و نقش مثل از اندازه تخم و نرخ تولید

هایی گونه دارد. تعداد تخم زندگی و اکولوژی چرخه ای درکنندهتعیین

یا باروری آن در مقایسه  شود وحمل می M. nipponenseکه توسط 

تخمM. acanthurus (18000  )چون های اقتصادی همبا سایر گونه

.  (3)باشد یتر مکم هزار تخم( 100تا  80)بین  M. rosenbergiiو 

تاالب انزلی در حد  M. nipponenseوری میگوی آدر این مطالعه هم

و  Newبا محدوده گزارش شده توسط  عدد بود که تقریباً 4145-75

بقت دارد. در یک بررسی میزان گونه مطا برای این ،(36) همکاران
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  Beloyeچه در جوار نیروگاه حرارتی دریا M. nipponenseآوری هم

ای در مطالعه (.37)عدد تخم برآورد شد  445-4175کشور بالروس 

ای انجام شد رودخانه M. nipponenseهای دیگر که بر روی نمونه

. باید توجه (38) عدد گزارش شد 3759تا  481آوری بینمیزان هم

ای مختلف فقط هداشت که تفاوت تعداد تخم در بین گونه و یا گونه

عوامل محیطی مانند درجه حرارت و  و علت تفاوت در اندازه نبودهبه

کمیت و کیفیت غذای در دسترس در محدوده پراکنش گونه در 

های مختلف در گونه(. 33) باشدهای جغرافیایی نیز موثر میعرض

Machrobrachium شود. ی دیده میمثلی متفاوتهای تولیداستراتژی

 ,M. olfensii مانند کنندمی تولید زیاد تعداد کوچک و به هایتخم برخی

M. acanthurus  وM. Carcinus دیگر مانند  هایو گونهM. puttina, 

M. nattari  وM. nipponense را  ترهای بزرگتری از تخمتعداد کم

 تاالب انزلی تقریباً  در M. nipponenseتخم  ابعاد (.39) کنندحمل می

 مطابقت متر(میلی 76/0×54/0) گونه مورد این در Khemeleva یافته با

در جوار  Beloyeدریاچه  جمعیت ها مربوط بهگیریدارد که این اندازه

 (. قطر تخم و اندازه آن37) باشدنیروگاه حرارتی کشور بالروس می

باشد و ممکن است راد هم اندازه میوری افآگذاری در همعامل تاثیر

تر های با تخم درشت(. گونه40) منطبق خصوصیات ژنتیک باشد

تر تولید و رشد الروی سریع ترالروی کوتاه تر با دوراندرشت الروهای

تر یک استراتژی تولیدمثلی های بزرگبراین تولید تخمکنند. بنامی

میزان متوسط بازده تولید  (.41) باشدپایین می وریآبرای جبران هم

بوده است  09/0±03/0بررسی  در این M. nipponenseمثلی میگوی 

مثلی برای جمعیت مقداربازده تولید ،Mashikoمطالعه  (. در2 )جدول

، (38) دست آمدهب 12/0تا 06/0بین  M. nipponense شورآب لب

متغیر  19/0تا  01/0اضر بین که این محدوده در بررسی حصورتیدر

مثلی در حقیقت نشانگر میزان انرژی  بوده است. میزان بازده تولید

 مقادیر(. 42) کندمثل صرف میاست که جنس ماده در پروسه تولید

 Machrobrachiumجنس  گونه از مثلی برای چندبازده تولید میانگین

و  Zimmermannوسط ست آمده بود تدبهکه در مطالعات مختلف 

، M. hianense های. میزان آن برای گونه(43) گردید تدوین ،همکاران
M. Carcinus ،M. acanthurus  وM. olfensii 5/10±8/3ترتیب  به  ،

در بین  (.43) صد بیان شده استدر 7/21±6/6 و 5/4±1/19 ،4±12

تری مثلی بیشدبازده تولی دارای M. olfensiiتنها  شده های اشارهگونه

باشد. علت پایین بودن تاالب انزلی می M. nipponenseنسبت به 

( نسبت به این 38) Mashikoمثلی گزارش شده توسط بازده تولید

مثلی دو جمعیت دانست. توان درتفاوت استراتژی تولیدمطالعه را می

و  ترهای کوچکتر تخمشور با صرف انرژی کمهای آب لبنمونه

های شیرین تخمهای آبعکس نمونهکنند و برا تولید میتری ربیش

مشابه روندی است  کنند که این دقیقاً تر تولید میتر ولی درشتکم

با توجه  .(3)مشاهده شده است  M. amazonicum که در مورد گونه

خوبی به انزلی در تاالب M. nipponenseگونه  شده انجام هایبه بررسی

مقایسه  در گونه کند. اگرچه باروری اینمی تکثیر خوبیهو ب یافته زشسا

 هتر است اما اطالعات بهای اقتصادی ماکروبراکیوم، کمبا سایر گونه

ریزی، دست آمده اعم از بازده تولیدمثلی مناسب، دوره  طوالنی تخم

گیری از آن در معرفی رهگشای بهره تواندماهانه می جنسی هاینسبت

 پروری باشد.زیبه صنعت آب
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