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 چکیده

میگو نابالغ  14ماده و  0354نر،  1665میگو شامل  34601بر روی مجموع  3131ردین الی مهر این تحقیق در طی فرو            

متر و میلی 1/6-1/43ترتیب برآورد گردید. دامنه طول کل و وزن در این میگو به 30/3: 3صورت گرفت. نسبت جنسی نر به ماده 

ها تر از مادهگرم( بیش 56/2متر و وزن میلی6/06)طول کل  دست آمد. میانگین طول و وزن در میگوهای نرگرم به 63/31-43/4

ها قوی و هر دو جنس دارای رشد آلومتریک گرم( بود. ارتباط طول و وزن بین نرها و ماده30/2متر و وزن میلی1/00)میانگین طول کل 

ها ( و در ماده45/2±43/4)میانگین   11/2تا  36/3(. ضریب چاقی در نرها از 22/1b= ،33/4=r2، ماده =11/1b)نر باشندمثبت می

دار در این میگو از ماه اردیبهشت تا شهریور با یک بیشینه در های تخمماده ( نوسان داشت.40/2±43/4)میانگین 35/2تا  35/3از 

دست آمد. میانگین یرماه بهمتر در تمیلی 1/53و 5/21ترتیب دار بههای تخمترین طول کل در مادهترین و بیشمرداد ماه مشاهده گردید. کم

 1423عدد تخم در شهریور و حداکثر  01آوری با حداقل متر تعیین گردید. میزان هممیلی 0/14طول اولین بلوغ در میگو مورد مطالعه 

بازده (. r=53/4دهد )دار نشان می(. بین تعداد تخم و طول کل رابطه مستقیم و معنی3225±04عدد تخم در تیرماه بود )میانگین 

دست آمده از این نتایج به. (2/3±2/4در ماه تیر متغیر بود )میانگین  0/22در شهریور تا  6/3های مختلف متغیر و از تولیدمثلی در ماه

 در تاالب انزلی فراهم است. M. nipponenseدهد، شرایط مناسب برای رشد میگو تحقیق نشان می
 

  تاالب انزلی ، Macrobrachium nipponense،تولیدمثل ،جمعیت کلمات کلیدی:

 zoughi_a@yahoo.com  :مسئولپست الکترونیکی نویسنده * 
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 مقدمه
ی مبو Macrobrachium nipponenseمیگوی آب شیرین        

و  Cai) کشورهای چین، ژاپن، کره، ویتنام، میانمار و تایوان است

Ng  ،4002 ؛Yu  وMiyakae ،2794)گونه به کشورهای  . این

 Cai) (، فیلیپین2799و همکاران،  Chong) دیگر از قبیل سنگاپور

(، Niazov ،4002 و Mirabdullaev) (، ازبکستانShokita  ،4002و

)گرگین  (، قزاقستان و روسیه4002و همکاران،  Salman) عراق

 بار درگونه اولین( معرفی گردید. حضور این2191و علیمحمدی، 

توسط گرگین و علیمحمدی  )شمال ایران( ایران در استان گلستان

 DEر تاالب انزلی )استان گیالن( توسط دنبال آن د( و به2191)

Grave  وGhane (4002گزارش شد. براساس تحقیقات انجام ) 

Bandani (4024 ،)(، 2172) گرفته توسط تحقیقی و همکاران

(، 4022) و همکاران Imanpour( و 2174بندانی و همکاران )

رسد در سراسر حوضه شمال ایران گسترش یافته باشد. نظر میبه

گونه، همراه شدن اتفاقی با ماهیان و از عوامل پراکنش اینیکی 

 تانبه استان گلس گونه این ورود دلیل است. پرورشی اصلی میگوهای

و یا  Macrobrachium rosenbergiiپرورشی میگو با شدن همراه

 DE Grave(. 2191)گرگین و علیمحمدی،  سایر آبزیان بیان شد

به ایران و  M.nipponenseوی ( دالیل ورود میگ4002) Ghaneو 

تاالب انزلی را همراه شدن تصادفی با کپور ماهیان چینی وارداتی 

های جهت فعالیت M. rosenbergii به ایران، و میگوی پرورشی

احتماالً از طریق ورود از کشورهای همسایه مانند  یاتحقیقاتی و 

 ازبکستان، قزاقستان و عراق بیان کردند.

دروموس غیراجباری یک میگو آمفی M. nipponenseمیگو        

های میگو مذکور برخی از جمعیت (.Shy ،4009 و Mashiko) است

که برای تکمیل چرخه زیستی نیاز به ناحیه مصبی دارند درحالی

 ،Mashiko) کنندهای شیرین داخلی زندگی میبرخی در آب

ز تهاجم ها در آب شیرین عمدتاً ثانویه و بعد ا(. زندگی آن4000

 (.Bandani ،4024) گیردآبی صورت می و معرفی به یک منطقه

از دیدگاه اکولوژی ورود هرگونه غیربومی به منابع آبی یک        

های بومی همراه تواند مشکالت مختلفی را برای گونهکشور می

ها شود. با توجه به قدرت داشته باشد و حتی منجر به حذف آن

میگو با شرایط محیطی، احتماالً امکان گسترش و سازگاری این 

ه شدهای معرفیکه برخی گونهگونه وجود ندارد، کمااینحذف این

به این تاالب مانند ماهی حوض وحشی، آمورنما و غیره نیز تاکنون 

اند، از سوی دیگر وجود میگوی مذکور در اقالم غذایی دوام یافته

د سوف، اسبله، تعدادی از ماهیان اقتصادی تاالب انزلی مانن

دهنده جایگزینی در زنجیره غذایی ماهی و کپور نشاناردک

چنین (، همGhane ،4002و  De Grave) اکوسیستم تاالب است

ها اقدام توان نسبت به صید تجاری آنها میبا رشد جمعیت آن

های خود و در کشورهایی از قبیل ژاپن، نمود. این میگو در زادگاه

ود. شبرداری میسترده تجاری و پرورشی بهرهطور گچین و کره به

 419212در کشور چین،  4024میزان برداشت این میگو در سال 

ترین میزان در بین میگوهای پرورشی در آن تن بود که بیش

(. گونه مذکور در ویتنام نقش مهمی New ،4022) باشدکشور می

 (.4001و همکاران،  Nguyen) در صید شیالتی دارد

تاکنون مطالعات جامع و گسترده در خصوص میگوی آب        

شیرین در تاالب انزلی صورت نگرفته است، لذا با توجه به نقش 

واند تگونه در تاالب از نظر اکولوژیک و اقتصادی میمهمی که این

نماید با مطالعه پویایی جمعیت و روند داشته باشد، ضرورت می

ر مدیریت ذخایر و تولیدمثل، شناخت کامل حاصل گردد تا د

شناسی کاربردی و نهایتاً تعادل اکولوژیکی اکوسیستم مورد بوم

در این مطالعه به بررسی رشد نسبی جمعیت، استفاده قرار گیرد. 

 M. nipponenseضریب چاقی و وضعیت تولیدمثلی میگوی 
 .پرداخته شده است

 

 هامواد و روش
ن انزلی در استان گیالالمللی بندر این مطالعه در تاالب بین       

درجه  19کیلومترمربع و با مختصات جغرافیایی  270که با وسعت 

درجه و  27دقیقه عرض شمالی و  14درجه و  19دقیقه تا  44و 

دقیقه طول شرقی واقع شده انجام  12درجه و  27دقیقه تا  22

انجام شد. با توجه  2171برداری از فروردین تا مهر گرفت. نمونه

گی تاالب، دوازده ایستگاه در نقاط مختلف تاالب به گسترد

انتخاب گردید، انتخاب ایستگاه براساس قابلیت دسترسی، وسعت 

 ریطوآبی و بررسی مناسب منطقه مورد مطالعه صورت گرفت، به

 هایشود، ایستگاهکه در غرب تاالب که عمده منطقه را شامل می

 کارگیریاز میگو با به بردارینمونه (.2 )شکل انتخاب گردید تربیش

ایستگاه  هر در متریمیلی 4 هایچشمه با (fyke net) مخروطی تله دو

 آوریها بعد از جمعهرماه انجام پذیرفت. نمونه در ساعت 42 مدت و

 شدند. دارینگه و تثبیت %90 الکل سپس و %2 فرمالین در

طول کل، طول کاراپاس و  ،برای مطالعه ساختار جمعیت       

گیری طول کل بر حسب گیری شد. اندازهزن میگو اندازهو

متر انجام گرفت، میلی 2/0متر با استفاده از کولیس با دقت میلی

وزن میگوها بر حسب گرم و پس از آبگیری بر روی کاغذ صافی 

ها از گیری شد. نرها و مادهگرم اندازه 02/0و با ترازوی با دقت 

 ماده براساس فراوانی صید هم تفکیک شدند. نسبت جنس نر به
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دار برداری انجام و برای بررسی معنیشده در طول دوره نمونه

بودن از آزمون مربع کای استفاده گردید. رشد نسبی و رابطه طول 

 bطول کل، LT، وزن میگو b W = a TL (w کل و وزن از معادله

، Kingطور جداگانه تعیین گردید)( برای نر و ماده بهشیب منحنی

الگوی رشد ایزومتریک و آلومتریک از مقدار (. برای تعیین 4009

b فاصله طولی و اندازه  22در بررسی فراوانی طولی، . استفاده شد

صورت ماهانه، متر تعیین شد.. ضریب چاقی بهمیلی 2ها فاصله

وزن  1CF = W / TL (W×200برای نر و ماده با استفاده از معادله 

ضریب چاقی( محاسبه  CFمتر و انتیطول کل به س TL به گرم،

 (.Ricker ،2792) گردید
 

 
 برداریهای نمونهموقعیت تاالب انزلی و ایستگاه :1شکل 

آوری، میانگین طول تولیدمثلی شامل میزان هم هایشاخص       

اولین بلوغ میگو و بازده تولیدمثلی محاسبه گردید. برای تعیین 

همین منظور تعداد استفاده شد. بهآوری کاری آوری از همهم

ها از های مختلف میگو انتخاب و تخمدار از طولماده تخم 120

میکروسکوپ شمارش شد. زیرشکم خارج و در زیر دستگاه استریو

استفاده  bF = a TLآوری از رابطه رابطه طول کل میگو و میزان هم

ریتمی و با برازش آن معادله خطی لگا( Bagenal ،2799) گردید

میزان  Fکه در آن  Log F= log a+b log TLدست آمد، زیر به

شیب خط است. برای  bعرض از مبدا و  aطول کل،  TL، آوریهم

 :ه شداستفادزیر  تعیین اندازه میانگین طول اولین بلوغ از رابطه

P=2/[2+exp(-r(TL-Lm)] (King ،4009،) کهp های نسبت ماده

میانگین طولی که میگو  Lmکل،  طول TLشیب منحنی،  r بالغ،

عدد میگو در  199برای بازده تولیدمثلی تعداد  .رسدبه بلوغ می

طور ها بههای مختلف انتخاب و تخمطی دوره تحقیق از طول

ها به همراه میگوها کامل از شکم میگو جدا گردید. کل تخم

 29مدت به گراددرجه سانتی 20ی جداگانه در آون و در دما

 :گاه از رابطهآن ،شک و سپس توزین گردیدندساعت خ

بازده  شده(،وزن توده تخم خشک/ )وزن خشک بدن × 200)

(. دما با دماسنج 2772 همکاران، و Clarke) دست آمدتولیدمثلی به

گیری شد. برای مقایسه طول، اندازه تحقیق ای در طول دورهجیوه

 و سطح آماری t- testوزن و ضریب چاقی بین نر و ماده از آزمون 

02/0p< طرفهها از آزمون یکو برای مقایسه بین ماهANOVA 

(One-way Analysis Variance) متعاقب آن آزمون  وpost-hoc 

Tukey های حاصل از نتایج براساس استفاده شد. مقایسه داده

 ±)انحراف استاندارد میانگین با محاسبه میزان خطای استاندارد

ها ر این تحقیق جهت تجزیه و تحلیل دادهمیانگین( ارائه شد. د

 استفاده گردید. SPSS 42و  EXCEL 4020 افزاراز نرم
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 نتایج
)فروردین( تا  2/22 دما در طی مدت تحقیق از حداقل       

 در نوسان بودگراد درجه سانتی)در تیر و مرداد(  4/47حداکثر 

و ماده  2799نر،  2229میگو شامل  20222(. مجموع 4شکل )

 2/2-2/92فاصله طولی  22ها در آوری شد. نمونهنابالغ جمع 29

متر و میلی 2/2ترین طول (.کم1متری قرار گرفتند )شکلمیلی

متر( میلی 2/22±2/0متر )میانگین میلی 2/97ترین طول بیش

 دست آمد.به

 

 
 (1131) در تاالب انزلیتغییرات میانگین دما  :2شکل

ه ترتیب در فاصلترین فراوانی طولی بهو نرها بیش هادر ماده       

های ستهددست آمد. متر بهمیلی 2/12-2/22و  2/22-2/22 طولی

های تیر و مرداد طولی باال، عمدتاً شامل نرها بود. نابالغین در ماه

در جمعیت میگو مشاهده شدند. میانگین طول کل و وزن در نرها 

. تفاوت وزن و طول در نر و ماده (2ها بود )جدول تر از مادهبیش

غیر از شهریور در های مختلف، متفاوت و از نظر وزن بهدر ماه

غیر از اردیبهشت، تیر و شهریور در ها و از نظر طول بهبقیه ماه

رابطه طول کل  .(>02/0p) دار داشتندها اختالف معنیدیگر ماه

 ها ادهو م ( =r 1311TL  02-E2W;4 =77/0و وزن برای نرها )

(77/0=4; r 1344TL 02-E7W= ) ( میزان 2شکل محاسبه گردید .)

دست آمد به =b 44/1ها و ماده =11/1bضریب رشد برای نرها 

آلومتریک مثبت در هر دو جنس است. براساس  رشد کنندهبیان که

دار در هر اختالف معنی ،واحد bدست آمده و مقایسه با نتایج به

 (.>02/0p ) دو جنس را نشان داد

 

 (1131)سال در تاالب انزلی .nipponense Mفراوانی طولی در میگو  :1شکل 
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 (1131) در تاالب انزلی M.nipponenseمیانگین طول کل و وزن میگو : 1جدول
 میانگین مهر شهریور مرداد تیر خرداد اردیبهشت فروردین  

 طول

 متر()میلی

 2/22±4/0 2/12±2/0* 2/24±1/0 2/02±1/0* 1/27±2/0 1/20±1/0* 2/27±2/0 7/29±7/0* نر

 2/22±4/0 9/20±2/0 7/24±1/0 0/21±1/0 9/29±1/0 9/20±1/0 7/29±9/0 2/21±7/0 ماده

 وزن

 )گرم( 

 92/4±01/0 07/4±02/0* 91/2±01/0 21/2±01/0* 29/1±20/0* 20/2±20/0* 70/4±20/0* 09/1±22/0* نر

 22/4±04/0 21/2±02/0 99/2±20/0 70/2±70/0 99/4±02/0 99/4±02/0 20/4±20/0 90/2±07/0 ماده

 بین نر و ماده در طول و وزن است.  >a%2دار در سطح دهنده اختالف معنیوجود ستاره )*( در هر ستون نشان
  

 

 

 
 (1131) در نر )الف( و ماده )ب( در تاالب انزلی M. nipponense: ارتباط بین طول کل و وزن میگوی 4شکل 

تا  72/2های مختلف از میزان ضریب چاقی در نرها طی ماه       

 ها مشاهده شددار در بین ماهمتغیر و اختالف معنی 11/4

تا  79/2ها نیز ضریب چاقی از (. در ماده09/4±09/0)میانگین 

دار در برخی ( نوسان و تفاوت معنی02/4±02/0)میانگین  02/4

چنین این شاخص بین نر و (. هم=p< 2df;02/0) ها داشتماه

که در فروردین، طوریهای مختلف، متفاوت بود، بهماده در ماه

 (>02/0pدست آمد)دار بهخرداد، مرداد و مهر اختالف معنی

ها، میانگین نسبت جنسی با توجه به تعداد نرها و ماده (.4)جدول 

ی برآورد گردید. نسبت جنس 2به  22/2نر به ماده در کل دوره 

داری را نشان غیر از شهریور، تفاوت معنیمختلف به هایماه در

نرها در فروردین، اردیبهشت، خرداد و مهر و (. >02/0p)داد

 (.2)شکل  ها در تیر و مرداد غالب بودندماده
 

 

 مختلف در تاالب انزلی هایماه در M.nipponenseمیگو  نر و ماده ضریب چاقی جنس :2جدول 

 میانگین مهر شهریور مرداد تیر خرداد بهشتاردی فروردین 

 نر
*bc c *a b *d d *c  

04/0±20/4 02/0±24/4 02/0±11/4 02/0±21/4 02/0±79/2 02/0±72/2 02/0±02/4 02/0±09/4 

 ماده
c b b a c c c  

02/0±79/2 01/0±09/4 02/0±07/4 04/0±29/4 02/0±02/4 02/0±79/2 02/0±02/4 02/0±02/4 

 است. >a%2دار در سطح دهنده عدم اختالف معنیها در هر جنس )هر سطر( نشانحد اقل یک حرف مشترک بین ماه وجود -

 بین نر و ماده در آن ماه است.  >a%2دار در سطح دهنده اختالف معنیوجود ستاره )*( در هر ستون نشان -

 

ز ا M.nipponenseدار میگو های تخمهدر این تحقیق ماد       

اردیبهشت تا شهریور با یک بیشینه در ماه مرداد مشاهده شد 

دار در فاصله های تخمها و مادهترین مادهچنین بیش(، هم2 شکل)

 ترینترین و بیشمتر قرار گرفت. کممیلی 2/22 -2/22طولی 

متر در میلی 2/92و  9/41ترتیب دار بههای تخمطول کل در ماده

 2/27±4/0دار های تخمانگین طول مادهدست آمد، میماه تیر به

 متر بود.میلی
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 (1131) در تاالب انزلی M.nipponenseنسبت جنسی )کل/ نر(میگو  :5شکل 

 

 
 های مختلف در تاالب انزلیدر ماه در تاالب انزلی M. nipponenseدار و نابالغ میگو نمودار فراوانی نسبی تعداد نر، ماده، ماده تخم :6شکل 

میانگین اولین بلوغ از میانگین دامنه طولی  اندازه تعیین برای       

متر برای آنالیز استفاده گردید. رابطه بین طول کل میلی 27-42

وسیله معادله لجستیکی برازش و دار بههای تخمو نسبت ماده

 P=2/2+exp[-0342(TL-1932)] (p<0/02) : براساس آن معادله

عدد تخم  21میزان هم آوری، با حداقل  .(9)شکل  دست آمدبه

عدد  2942متر در شهریور تا میلی 2/47در میگوی با طول کلی 

که طوریمتر در تیر نوسان داشت، بهمیلی 22تخم با طول کل 

(. براساس 1)جدول  دار را نشان دادها اختالف معنیدر برخی ماه

لگاریتمی  آوری و طول کل و پردازش آن به رابطهرابطه بین هم

 : دست آمد(، معادله زیر به9)شکل 

(97/0p< 0302 , r= .)Log F= log 03004 + 1312 logTL. 

در  2/2های مختلف، متفاوت و از بازده تولیدمثلی در ماه       

 7/29با طول  2/44متر در شهریور تا میلی 22میگوی با طول 

غیر از لی بهمتر در ماه تیر متغیر بود. این شاخص تولیدمثمیلی

 داری را نشان نداداختالف معنی های دیگرماهشهریور در 

 (.1)جدول

 

 

 
 

 نمودار رابطه اولین طول بلوغ در میگو  :7شکل 

  M. nipponense (1131) در تاالب انزلی 
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 در تولیدمثل در تاالب انزلی M.nipponenseآوری و بازده تولیدمثلی در میگو میزان هم :1جدول 

 میانگین شهریور مرداد تیر خرداد اردیبهشت     

 آوریهم

 )تعداد تخم( 

bc  ab a bc c  

240±794 242±2472 209±2222 29±2200 99±222 29±2449 

 بازده تولیدمثلی

 )درصد( 

a a a a b  

2/0±4/7 2/0±0/20 1/0±9/7 4/0±7/9 2/0±2/2 4/0±4/7 

 است. >a%2دار در سطح دهنده عدم اختالف معنیها در هر ردیف نشانین ماهوجود حد اقل یک حرف مشترک ب -       

 

 

 
آوری با طول کل در میگو ارتباط بین هم :8شکل 

M.nipponense در تاالب انزلی 
 

دست آمد که ها، صید ضمنی بهبرداری در تلهطی نمونه       

 ایلوله رج، ماهی مخ(Blicca byoerkna) نماهای: سیمشامل گونه

(Rhodeus sericeus)های خانواده گاوماهیان، برخی گونه 

(Gobiidae)رفتگرماهی خاردار ، (Cobitis spp.)ماهی، اردک 

(Esox lucius)آمورنما ، (Pseudorasbora parva)سرخ باله ، 

(Scardinius erythrophthalmus)الی ماهی ، (Tinca tinca) ،

 ، ماهی حوض وحشی(Cyprinus carpio) کپور وحشی

(Carassius auratus) (و مروارید ماهیAlburnus spp. .بود ) 

 

 بحث
جمعیت حیوانات به مرور زمان در اثر  ،زیستدر یک محیط       

 گیرند. با بررسی پارامترهایتغییرات محیطی تحت تأثیر قرار می

 Imanpourگیرند.جمعیت این تغییرات بهتر مورد بررسی قرار می

 ( بیان کردند آگهی از رابطه طول و وزن، 4022) مکارانو ه

های غیربومی برای ارزیابی و مدیریت چنین ضریب چاقی گونههم

 های آبی مانندهای بومی و غیربومی در سیستمبرداری گونهبهره

 محیطی مرتبطنوسانات زیست تاالب یا دریای خزر ضروری است.

ای در فیزیولوژی و دهبا تغییرات آب و هوای فصلی اهمیت عم

رفتار موجودات آبزی دارند. دما یکی از فاکتورهای فیزیکی 

 تأثیرگذار بر موجودات بوده و تأثیرات بیولوژیکی این عامل، چند

(. براساس 2799و همکاران،  Valenti) جانبه و گسترده است

دمای آب در تاالب عمدتاً در محدوده مناسب رشد بود.  (4شکل)

Wang ( بیان کردند که دمای مناسب جهت 4002ان )و همکار

درجه  M.nipponense  ،14-44رشد مطلوب در میگوهای نابالغ 

 گراد است. سانتی

حاشیه تاالب انزلی دارای گیاهان بن در آب زیاد مثل نی        

(Phragmitis commonis)لویی ، (Typha latifolia) است که مکان 

ری از حیوانات است. دامنه مناسبی برای زندگی میگو و بسیا

دهد که می متر( نشانمیلی 2/2 -2/92) دست آمدهبه طولی

های طولی را صید اند عمده گروهبرداری توانستههای نمونهتله

ای که از این میگو در دیگر مناطق ایران نمایند. حداکثر اندازه

متر در رودخانه سیاه میلی 99طول کل  گزارش شده است

متر میلی 9/79( و 2172)تحقیقی و همکاران،  یالندرویشان گ

 (.2174 در تاالب آجیگل گلستان است )بندانی و همکاران،

ترین فراوانی ( بیش1در طی دوره تحقیق بر اساس شکل )       

متر( میلی 2/22-2/22) ها در فاصله طولی باالتریطولی در ماده

باشد. ر( میمتمیلی 2/12-2/22نسبت به نرها )فاصله طولی 

Bandani (4024بیش ) ترین فراوانی طولی در ماده و نر

M.nipponense ر ترتیب ددر تاالب آالگل )استان گلستان( را به

متر گزارش کرد. میلی 40-41و  22-29فاصله طولی کاراپاس 

های طولی باال مربوط به نرها بود، عمده فراوانی در فاصله

ولی انتهایی مشاهده نشدند. این ها در دسته طکه مادهطوریبه

تر بودن اندازه جنس نر این میگو تواند بیانگر بزرگوضعیت می

 Bandaniنسبت به ماده، و احتماالً طول عمر زیادتر باشد. 

را مورد تأیید  M.nipponenseتر میگو نر طول عمر بیش (4024)

( طول عمر میگوی نر و ماده 2772) و همکاران Ogawaقرارداد. 

M.nipponense  در رودخانهAshida  هیروشیمای ژاپن را واقع در

 ماه گزارش کردند. 10و  19ترتیب به

میانگین طول و وزن در میگوها از فروردین تا خرداد روند        

افزایشی داشته ولی با ورود نابالغین به جمعیت در تیر و مرداد، 
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میانگین طول کند. وجود اختالف در مجدداً روند نزولی پیدا می

دلیل دمورفیسم جنسی در تواند بهو وزن میگوهای نر و ماده می

ای در فصل که در نرها، پای دوم سینهطوریمیگو باشد.، به

و  Mantelatto کند.ای رشد میمالحظهطور قابلتولیدمثل به

Barbosa (4002 ) بیان کردند که این پاهای بزرگ، اندامی برای

Bandani (4024 )گیری است. هنگام جفت ها درغلبه بر ماده

تر بودن میانگین طول و وزن را در جنس نر میگو آب شیرین بیش

های در تاالب آالگل تأیید کرد. این تفاوت جنس در برخی گونه

و همکاران،   Pralon) گزارش شده است Macrobrachiumدیگر 

ین میانگ تحقیق، (. در اینBarbosa ،4002 و Mantelato ؛4002

تر بود ها )مرداد و شهریور( بیشها در برخی ماهطول و وزن ماده

تر شدن طول ( و بزرگ2شکل ها )دلیل فراوانی مادهتواند بهکه می

داری توده تخم باشد. دمورفیسم جنسی در اندازه، ها جهت نگهآن

و   Pralon) ارائه شده است Palaemomهای جنس در ماده گونه

(. افزایش Cartaxana ،4001 ؛2192 بدالملکی،ع ؛4002 همکاران،

 تواند مرتبط با توسعه گنادی باشدبه نر مینسبت اندازه ماده 

(Pralon  ،4002و همکاران.) 

تر بودن میانگین طول و ( بیش2172) تحقیقی و همکاران       

و  De Graveدار را گزارش کردند. وزن در میگوی ماده تخم

Ghane (4002در مطالع ) ه مقدماتی در تاالب انزلی وSalman  و

تر بودن میانگین طول و ( در جنوب عراق بیش4002همکاران )

 وزن در میگوی ماده را مشاهده کردند.

دار قوی بین طول و وزن نر و ماده وجود دارد ارتباط معنی       

 دهدکه ضریب تعیین، درصد باالیی را نشان میطوریبه

(77/0=4r هردو جنس .)باشند، دارای رشد آلومتریک مثبت می

دهنده شرایط تر است. این وضعیت نشانهرچند در نرها بیش

است. چنین M. nipponense مناسب محیطی برای رشد میگو 

 Macrobrachium acanthurus حالت مشابه در میگوهای
(Albertoni  ،؛4004و همکاران Valenti و 2799، و همکاران )

M. volenhovenii (Olele 4024 همکاران، و) شد گزارش. Bandani 

 M. nipponenseدر تاالب آالگل برای میگوهای نر  (4024)

 دست آورد. رابطهها آلومتریک منفی بهآلومتریک مثبت و در ماده

های محیطی از قبیل شوری، تواند براساس فاکتورطول و وزن می

ه، غذا و دما، سالمت جانور، جنس، بلوغ جنسی دامنه طول گون

 (.Ansa ،4009و  Yakubu) دوره زمانی از سال متغیر باشد

کم و ترا رشد شاخص یک عنوانبه گسترده طوربه چاقی ضریب       

ها رود. ضریب چاقی هم در نرها و نیز در مادهکار میای بهتغذیه

های مختلف، متفاوت بود. افزایش وزن ناشی از دومین پای در ماه

های تولیدمثلی از فروردین تا تیر، افزایش ای جهت فعالیتسینه

ها ناشی از توده تخم در فصل تولیدمثل و از سوی دیگر وزن ماده

چنین تفاوت ی جوان به جمعیت از تیر تا شهریور، همورود نرها

 تواند دلیل تفاوتهای مختلف، میدستیابی به مواد غذایی در ماه

تواند نقش تغییرات فصلی را که با تغییرات باشد. ضریب چاقی می

فراوانی غذایی و دوره تولیدمثلی همراه است بر وضعیت ماهی 

 گر این فاکتور منعکسعبارت دی(، بهKing ،4009) مشخص کند

های زیستگاهی در مقاومت و کننده تأثیرات فصلی و تفاوت

چنین ضریب چاقی تندرستی یک گونه است. در این تحقیق هم

که این طوریمتفاوت بود به ،های مختلفبین نر و ماده در ماه

تر و تفاوت شاخص در فروردین، خرداد و مهر در نرها بیش

فراوانی نرها و تأثیر وزن ناشی از دومین ) داری را نشان دادمعنی

دلیل )مرداد و شهریور( به هاای(، ولی در برخی ماهپای سینه

دار، این میزان های تخمها و افزایش وزن در مادهفراوانی ماده

( ضریب 4024) Shokriو  Bandani ها یا برابر شد.تر از مادهکم

ایران را در دامنه  چاقی برای این میگوی نر در آجیگل گلستان

دست آوردند. به 02/2-29/2ها در دامنه و در ماده 22/2-9/0

دار بیان های تخمدلیل مادهها ضریب چاقی متفاوت را بهآن

کردند. موارد مشابه از تفاوت ضریب چاقی بین نر و ماده گزارش 

 و همکاران، Andem؛ 4022و همکاران،  Imanpour) گردید

 (. Dineshbabu، 4002 ؛4021

که از طورینسبت جنسی در طول دوره دارای نوسان بود به       

(. شاید دلیل 2) شکل  تر بودفروردین تا خرداد نسبت نرها بیش

آن را بتوان به عمر زیاد میگوی نر که از سال قبل وارد سال جدید 

های طولی باال طی این اند بیان نمود. فراوانی نرها در دستهشده

  ریزیباشد. با اوج دوره تخمتواند مبین این توجیه مدت، می

تر از نرها شد که با یک استراتژی ها بیشمرداد( نسبت ماده -)تیر

گزارش کرد که در  Olatonde (2799)تولیدمثلی همراه است. 

 تر مورد انتظار است.ها بیشدوره تولیدمثل، فراوانی ماده

ت جنسی نر و ماده در نسب Fischer (2729)براساس نظر        

ای باعث عدم تعادل اما بعد از تولد عوامل ویژه ،است 2:2طبیعت 

ومیر و رشد، بیش از هر عامل دیگر مرگ. شونددر این نسبت می

طور متفاوتی بر جنس نر و از قبیل تغذیه، زیستگاه و فصول به

 (. Wenner ،2794) گذارندماده تأثیر می

در تاالب  M.nipponenseه ماده در میگو تر نر بنسبت بزرگ       

(، در میگوهای 2174آجیگل گلستان توسط بندانی و همکاران )

M.volenhovenii (Kingdom  وErondu  ،4021 )Palaemon 

northropi (Pralon  ،و 4002و همکاران )Palaemon adspersus 

که استحالیاین در ،( گزارش شده است2192)عبدالملکی، 

 و همکاران Imanpour( و 2172و همکاران )تحقیقی 
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 29/0: 2و  2: 2/2ترتیب تر و به( نسبت نر به ماده را کم4022)

 دست آوردند.در منابع آبی گیالن به M.nipponenseدر میگو 

  M.nipponenseدار در میگو های تخمدر این تحقیق، ماده       

د که اوج آن شهریور ( مشاهده شدن -ماه )اردیبهشت 2مدت به

(. تحقیقی گراددرجه سانتی 4/47در ماه مرداد بود )با دمای آب 

 ریزی در رودخانه سیاه( شروع فعالیت تخم2172) همکاران و

درویشان گیالن را اردیبهشت گزارش کردند. این مدت برای 

ماه )از فروردین تا تیر( با  2منابع آبی گلستان  مذکور درمیگوی 

در  Ashida(، در رودخانه Bandani ،4024بیشینه در خرداد )

 ماه )ژوئن تا پایان سپتامبر( با اوج در جوالی2هیروشیما، 

(Ogawa  ،در میگو  2772و همکاران ،)Palaemon adspersus،2 

 ،P.elegansشهریور( با اوج در خرداد و در میگو  -ماه )فروردین
ای خزر ماه )اردیبهشت تا شهریور( با اوج در تیرماه در دری 2

ترین و وجود کوچک .(2194)عبدالملکی،  گزارش شده است

یت دهنده فعالتواند نشاندار در تیرماه نیز میترین ماده تخمبزرگ

دار شدید تولیدمثلی در این ماه باشد. دامنه طولی میگوهای تخم

که با توجه به نرخ سریع استدهنده آنگسترده بود، این امر نشان

پایین به بلوغ جنسی رسیده که خصوصیت رشدشان در سنین 

(. 2194پوستان دارای رشد نامعین است )عبدالملکی، سخت

ریزی تحت تأثیر تغییرات محیطی از قبیل دستیابی به غذا، تخم

(. اولین نابالغین New ،4000و  Ismeal) دما و دوره نوری است

 ریزی میگوها مشاهده شدند.دو ماه بعد از اولین تخم

طول میانگین بلوغ جنسی میگو آب شیرین در این مطالعه        

 Palaemonمتر برآورد شد. این شاخص در میگومیلی 2/19

adspersus  (، 2194)عبدالملکی،  مترمیلی 1/22در دریای خزر

متر میلی 2/9با طول کاراپاس  Palaemon paucidensمیگو 

(Gong  ،4009و همکاران )و در میگو rtemesia longinaris  با

 (4022و همکاران،  Doumontمتر )میلی 9/22طول کاراپاس 

دنبال آن دما نقش مهمی های جغرافیایی و بهعرضشد.  گزارش

ریزی دارد. به در دوره تولیدمثلی و رسیدگی اولین طول تخم

های جغرافیایی باالتر هایی که در عرضهمین شکل جمعیت

 تد و لذا میزان این شاخصافهستند توسعه گنادی دیرتر اتفاق می

 (. Mussel ،2779و  Courtney) شودتر میبزرگ

ای تردهگس طوربه پوستانسخت وسیلهبه تولیدشده تخم تعداد       

ترین تخم در (. وجود میانگین بیشSastry ،2791) متغیر است

دهنده فعالیت تولیدمثلی باال در این ماه تواند نشانتیرماه می

های در ماده 2449±29ن مطالعه میانگین تخم باشد. در ای

، مطابقت با میانگین تعداد 2/27±4/0دار با میانگین طول تخم

مستقر در برزیل با میانگین طول  M.olfersi  تخم میگو

دارد. تحقیقی و  (Bueno ،4004و  Mossolin) مترمیلی 20کل 

 ودخانه سیاهترین تخم در رترین و بیش(، کم2172) همکاران

عدد در  M. nipponense 1299-202 درویشان را برای میگو

متر میلی 20-97دامنه طول کل )از روستروم تا انتهای تلسون( 

( تعداد تخم 4001) و همکاران He( و 2/21±9/2)میانگین طول 

ارائه کردند. تعداد تخم مرتبط با  200-2000اخیر از  را در میگو

محیطی، تغییر در اندازه و موقعیت جغرافیایی زیست هایسازگاری

 (.Shy ،4009و  Mashiko) یک گونه است

آوری با طول کل رابطه مستقیم را نشان در این مطالعه، هم       

   دار بودای معنیمالحظهطور قابلکه ارتباط بهطوریدهد بهمی

(02/0p< 97/0r=چنین وضعیت در گونه .)  M. volenhovenii 
(Kingdom  وErondu  ،4021 )های جنسو گونه Palaemon 

 .(2194)عبدالملکی،  گزارش شد

ترشدن اندازه میگو، پیشنهاد با افزایش تعداد تخم با بزرگ       

شد که در الگوی تخصیص انرژی غذایی در میگوهای با اندازه 

هایی که نسبت رشد مختلف، تفاوت وجود دارد. معموالً در گروه

ه در کدرحالی اختصاص به تولید تخم دارد،تر پایین است بیش

ابد یتر سهم انرژی به رشد اختصاص میتر بیشاجتماعات کوچک

(Teikwa  وMgaya ،4001.) 

باشد، ( می%24/44ترین بازده تولیدمثلی در ماه تیر )بیش       

ترین بازده تولیدمثلی در ماه شهریور است. کاهش که کمدرحالی

دلیل نزول دمای محیط، اند بهتوها و کاهش تخم میطول ماده

کاهش مواد غذایی و کاهش قدرت تولیدمثلی بعد از اوج فعالیت 

 های قبل باشد. میانگین بازده تولیدمثلی در این تحقیقدر ماه

، Palaemon northropi(22%) هائی از قبیل از گونه (4/7%)

P.pandaliformis (27%) و M.olfersii 44 با% (Anger  وMoreira، 

 ،در دریای خزر Palaemonجنس های چنین از گونههم (،2779

P. elegans  و %1/22با P. adspersus  عبدالملکی، ) %9/24با

های تفاوت بازده تولیدمثلی، تفاوت .دهدتر نشان می( کم2194

گذاری و استراتژی تولیدمثلی خصوص سرمایهای را دربین گونه

بیان کردند که از Hughes (2799 )و  Barnesدهد. نشان می

 بینی آنپیش r، موجودات با استراتژی rو  Kدیدگاه استراتژی 

 باشند.داشته Kتری را در مقایسه با تالش تولیدمثلی بیش که است

، دهددست آمده از این تحقیق نشان میگیری بهبا نتیجه       

های طولی مختلف، های صیدشده از گروهبراساس فراوانی نمونه

نسبی باال در هر دو جنس نر و ماده، ضریب چاقی مناسب،  رشد

 M.nipponenseآب شیرین  ماه( میگو 2) ترمدت تولیدمثل بیش
چنین بازده گونه، همشده در ایننسبت به دیگر مطالعات انجام

رسد از زمان نظر میتولیدمثلی و قدرت تولید تخم مناسب، به
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شرایط مناسب برای  تاکنون، گونه به تاالب انزلیمعرفی این

اند جمعیت در خور توجهی را در ها توانستهرشدشان فراهم و آن

 ،های صید این میگوکه در تلهجاییتاالب تشکیل دهند. از آن

گردد صورت ضمنی صید شد، پیشنهاد میهای بومی نیز بهگونه

چنین در جلوگیری از افزایش بیش در راستای صید تجاری، هم

شکل کنترل های بومی، بهو آسیب به گونهها از حد جمعیت آن

 .شده نسبت به صید این میگو در تاالب، اقدام شود

 

 تشکروقدردانی
وسیله مراتب قدردانی و تشکر خود را از گروه شیالت بدین       

و منابع طبیعی دانشگاه گنبدکاووس ، مرکز تحقیقات و آموزش 

و  زش کارکنانکشاورزی و منابع طبیعی استان گیالن، دفتر آمو

چنین موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاد کشاورزی، هم

زیست گیالن، جهت کمک و همکاری از اداره کل حفاظت محیط

 دارد.در اجرای این پروژه اعالم می
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