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چکیده
این تحقیق در طی فروردین الی مهر  3131بر روی مجموع  34601میگو شامل  1665نر 0354 ،ماده و  14میگو نابالغ
صورت گرفت .نسبت جنسی نر به ماده  3/30 :3برآورد گردید .دامنه طول کل و وزن در این میگو بهترتیب  6/1-43/1میلیمتر و
 4/43-31/63گرم بهدست آمد .میانگین طول و وزن در میگوهای نر (طول کل 06/6میلیمتر و وزن  2/56گرم) بیشتر از مادهها
(میانگین طول کل 00/1میلیمتر و وزن 2/30گرم) بود .ارتباط طول و وزن بین نرها و مادهها قوی و هر دو جنس دارای رشد آلومتریک
مثبت میباشند (نر ،b=1/11ماده  .)r2=4/33 ،b=1/22ضریب چاقی در نرها از  3/36تا ( 2/11میانگین  )2/45±4/43و در مادهها
از  3/35تا (2/35میانگین  )2/40±4/43نوسان داشت .مادههای تخم دار در این میگو از ماه اردیبهشت تا شهریور با یک بیشینه در
مرداد ماه مشاهده گردید .کمترین و بیشترین طول کل در مادههای تخمدار بهترتیب 21/5و  53/1میلیمتر در تیرماه بهدست آمد .میانگین
طول اولین بلوغ در میگو مورد مطالعه  14/0میلیمتر تعیین گردید .میزان همآوری با حداقل  01عدد تخم در شهریور و حداکثر 1423
عدد تخم در تیرماه بود (میانگین  .)3225±04بین تعداد تخم و طول کل رابطه مستقیم و معنیدار نشان میدهد ( .)r=4/53بازده
تولیدمثلی در ماههای مختلف متغیر و از  3/6در شهریور تا  22/0در ماه تیر متغیر بود (میانگین  .)3/2±4/2نتایج بهدست آمده از این
تحقیق نشان میدهد ،شرایط مناسب برای رشد میگو  M. nipponenseدر تاالب انزلی فراهم است.
کلمات کلیدی :جمعیت ،تولیدمثل ،Macrobrachium nipponense ،تاالب انزلی
* پست الکترونیکی نویسنده مسئول:

zoughi_a@yahoo.com
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مقدمه
میگوی آب شیرین  Macrobrachium nipponenseبومی
کشورهای چین ،ژاپن ،کره ،ویتنام ،میانمار و تایوان است ( Caiو
4002 ،Ng؛  Yuو  .)2794 ،Miyakaeاین گونه به کشورهای
دیگر از قبیل سنگاپور ( Chongو همکاران ،)2799 ،فیلیپین (Cai
و  ،)4002 ،Shokitaازبکستان ( Mirabdullaevو ،)4002 ،Niazov
عراق ( Salmanو همکاران ،)4002 ،قزاقستان و روسیه (گرگین
و علیمحمدی )2191 ،معرفی گردید .حضور اینگونه اولینبار در
ایران در استان گلستان (شمال ایران) توسط گرگین و علیمحمدی
( )2191و بهدنبال آن در تاالب انزلی (استان گیالن) توسط DE
 Graveو  )4002( Ghaneگزارش شد .براساس تحقیقات انجام
گرفته توسط تحقیقی و همکاران (،)4024( Bandani ،)2172
بندانی و همکاران ( )2174و  Imanpourو همکاران (،)4022
بهنظر میرسد در سراسر حوضه شمال ایران گسترش یافته باشد.
یکی از عوامل پراکنش اینگونه ،همراه شدن اتفاقی با ماهیان و
میگوهای اصلی پرورشی است .دلیل ورود این گونه به استان گلستان
همراه شدن با میگو پرورشی Macrobrachium rosenbergiiو یا
سایر آبزیان بیان شد (گرگین و علیمحمدیDE Grave .)2191 ،
و  )4002( Ghaneدالیل ورود میگوی  M.nipponenseبه ایران و
تاالب انزلی را همراه شدن تصادفی با کپور ماهیان چینی وارداتی
به ایران ،و میگوی پرورشی  M. rosenbergiiجهت فعالیتهای
تحقیقاتی و یا احتماالً از طریق ورود از کشورهای همسایه مانند
ازبکستان ،قزاقستان و عراق بیان کردند.
میگو  M. nipponenseیک میگو آمفیدروموس غیراجباری
است ( Mashikoو  .)4009 ،Shyبرخی از جمعیتهای میگو مذکور
برای تکمیل چرخه زیستی نیاز به ناحیه مصبی دارند درحالیکه
برخی در آبهای شیرین داخلی زندگی میکنند (،Mashiko
 .)4000زندگی آنها در آب شیرین عمدتاً ثانویه و بعد از تهاجم
و معرفی به یک منطقه آبی صورت میگیرد (.)4024 ،Bandani
از دیدگاه اکولوژی ورود هرگونه غیربومی به منابع آبی یک
کشور میتواند مشکالت مختلفی را برای گونههای بومی همراه
داشته باشد و حتی منجر به حذف آنها شود .با توجه به قدرت
گسترش و سازگاری این میگو با شرایط محیطی ،احتماالً امکان
حذف اینگونه وجود ندارد ،کمااینکه برخی گونههای معرفیشده
به این تاالب مانند ماهی حوض وحشی ،آمورنما و غیره نیز تاکنون
دوام یافتهاند ،از سوی دیگر وجود میگوی مذکور در اقالم غذایی
تعدادی از ماهیان اقتصادی تاالب انزلی مانند سوف ،اسبله،
اردکماهی و کپور نشاندهنده جایگزینی در زنجیره غذایی
422

اکوسیستم تاالب است ( De Graveو  ،)4002 ،Ghaneهمچنین
با رشد جمعیت آنها میتوان نسبت به صید تجاری آنها اقدام
نمود .این میگو در زادگاههای خود و در کشورهایی از قبیل ژاپن،
چین و کره بهطور گسترده تجاری و پرورشی بهرهبرداری میشود.
میزان برداشت این میگو در سال  4024در کشور چین419212 ،
تن بود که بیشترین میزان در بین میگوهای پرورشی در آن
کشور میباشد ( .)4022 ،Newگونه مذکور در ویتنام نقش مهمی
در صید شیالتی دارد ( Nguyenو همکاران.)4001 ،
تاکنون مطالعات جامع و گسترده در خصوص میگوی آب
شیرین در تاالب انزلی صورت نگرفته است ،لذا با توجه به نقش
مهمی که اینگونه در تاالب از نظر اکولوژیک و اقتصادی میتواند
داشته باشد ،ضرورت مینماید با مطالعه پویایی جمعیت و روند
تولیدمثل ،شناخت کامل حاصل گردد تا در مدیریت ذخایر و
بوم شناسی کاربردی و نهایتاً تعادل اکولوژیکی اکوسیستم مورد
استفاده قرار گیرد .در این مطالعه به بررسی رشد نسبی جمعیت،
ضریب چاقی و وضعیت تولیدمثلی میگوی M. nipponense
پرداخته شده است.

مواد و روشها
این مطالعه در تاالب بینالمللی بندر انزلی در استان گیالن
که با وسعت  270کیلومترمربع و با مختصات جغرافیایی  19درجه
و  44دقیقه تا  19درجه و  14دقیقه عرض شمالی و  27درجه و
 22دقیقه تا  27درجه و  12دقیقه طول شرقی واقع شده انجام
گرفت .نمونهبرداری از فروردین تا مهر  2171انجام شد .با توجه
به گستردگی تاالب ،دوازده ایستگاه در نقاط مختلف تاالب
انتخاب گردید ،انتخاب ایستگاه براساس قابلیت دسترسی ،وسعت
آبی و بررسی مناسب منطقه مورد مطالعه صورت گرفت ،بهطوری
که در غرب تاالب که عمده منطقه را شامل میشود ،ایستگاههای
بیشتر انتخاب گردید (شکل  .)2نمونهبرداری از میگو با بهکارگیری
دو تله مخروطی ( )fyke netبا چشمههای  4میلیمتری در هر ایستگاه
و مدت  42ساعت در هرماه انجام پذیرفت .نمونهها بعد از جمعآوری
در فرمالین  %2و سپس الکل  %90تثبیت و نگهداری شدند.
برای مطالعه ساختار جمعیت ،طول کل ،طول کاراپاس و
وزن میگو اندازهگیری شد .اندازهگیری طول کل بر حسب
میلیمتر با استفاده از کولیس با دقت  0/2میلیمتر انجام گرفت،
وزن میگوها بر حسب گرم و پس از آبگیری بر روی کاغذ صافی
و با ترازوی با دقت  0/02گرم اندازهگیری شد .نرها و مادهها از
هم تفکیک شدند .نسبت جنس نر به ماده براساس فراوانی صید
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شده در طول دوره نمونهبرداری انجام و برای بررسی معنیدار
بودن از آزمون مربع کای استفاده گردید .رشد نسبی و رابطه طول
کل و وزن از معادله  w( W = a TL bوزن

میگو TL ،طول کلb،

شیب منحنی) برای نر و ماده بهطور جداگانه تعیین گردید(،King
 .)4009برای تعیین الگوی رشد ایزومتریک و آلومتریک از مقدار
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 bاستفاده شد .در بررسی فراوانی طولی 22 ،فاصله طولی و اندازه
فاصلهها  2میلیمتر تعیین شد ..ضریب چاقی بهصورت ماهانه،
برای نر و ماده با استفاده از معادله  W( CF = W / TL1×200وزن
به گرم TL ،طول کل به سانتیمتر و  CFضریب چاقی) محاسبه
گردید (.)2792 ،Ricker

شکل  :1موقعیت تاالب انزلی و ایستگاههای نمونهبرداری

شاخصهای تولیدمثلی شامل میزان همآوری ،میانگین طول
اولین بلوغ میگو و بازده تولیدمثلی محاسبه گردید .برای تعیین
همآوری از همآوری کاری استفاده شد .بههمین منظور تعداد
 120ماده تخمدار از طولهای مختلف میگو انتخاب و تخمها از
زیرشکم خارج و در زیر دستگاه استریومیکروسکوپ شمارش شد.
رابطه طول کل میگو و میزان همآوری از رابطه  F = a TLbاستفاده
گردید ( )2799 ،Bagenalو با برازش آن معادله خطی لگاریتمی
زیر بهدست آمد Log F= log a+b log TL ،که در آن  Fمیزان
همآوری TL ،طول کل a ،عرض از مبدا و  bشیب خط است .برای
تعیین اندازه میانگین طول اولین بلوغ از رابطه زیر استفاده شد:
])،)4009 ،King( P=2/[2+exp(-r(TL-Lmکه  pنسبت مادههای
بالغ r ،شیب منحنی TL ،طول کل Lm ،میانگین طولی که میگو
به بلوغ میرسد .برای بازده تولیدمثلی تعداد  199عدد میگو در
طی دوره تحقیق از طولهای مختلف انتخاب و تخمها بهطور

کامل از شکم میگو جدا گردید .کل تخمها به همراه میگوها
جداگانه در آون و در دمای  20درجه سانتیگراد بهمدت 29
ساعت خشک و سپس توزین گردیدند ،آنگاه از رابطه:
(( ×200وزن خشک بدن  /وزن توده تخم خشکشده) ،بازده
تولیدمثلی بهدست آمد ( Clarkeو همکاران .)2772 ،دما با دماسنج
جیوهای در طول دوره تحقیق اندازهگیری شد .برای مقایسه طول،
وزن و ضریب چاقی بین نر و ماده از آزمون  t- testو سطح آماری
 p<0/02و برای مقایسه بین ماهها از آزمون یکطرفه ANOVA
) (One-way Analysis Varianceو متعاقب آن آزمون post-hoc
 Tukeyاستفاده شد .مقایسه دادههای حاصل از نتایج براساس
میانگین با محاسبه میزان خطای استاندارد (انحراف استاندارد±
میانگین) ارائه شد .در این تحقیق جهت تجزیه و تحلیل دادهها
از نرمافزار  EXCEL 4020و  SPSS 42استفاده گردید.
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نتایج
دما در طی مدت تحقیق از حداقل ( 22/2فروردین) تا
حداکثر ( 47/4در تیر و مرداد) درجه سانتیگراد در نوسان بود
(شکل  .)4مجموع  20222میگو شامل  2229نر 2799 ،ماده و

 29نابالغ جمعآوری شد .نمونهها در  22فاصله طولی 2/2-92/2
میلیمتری قرار گرفتند (شکل.)1کمترین طول  2/2میلیمتر و
بیشترین طول  97/2میلیمتر (میانگین  22/2±0/2میلیمتر)
بهدست آمد.

شکل :2تغییرات میانگین دما در تاالب انزلی ()1131

در مادهها و نرها بیشترین فراوانی طولی بهترتیب در فاصله
طولی  22/2-22/2و  12/2-22/2میلیمتر بهدست آمد .دستههای
طولی باال ،عمدتاً شامل نرها بود .نابالغین در ماههای تیر و مرداد
در جمعیت میگو مشاهده شدند .میانگین طول کل و وزن در نرها
بیشتر از مادهها بود (جدول  .)2تفاوت وزن و طول در نر و ماده
در ماههای مختلف ،متفاوت و از نظر وزن بهغیر از شهریور در
بقیه ماهها و از نظر طول بهغیر از اردیبهشت ،تیر و شهریور در

دیگر ماهها اختالف معنیدار داشتند ( .)p<0/02رابطه طول کل
و وزن برای نرها ( )W= 2E-02 TL 1311 ;r4 =0/77و مادهها
( )W= 7E-02 TL1344 ; r4=0/77محاسبه گردید (شکل  .)2میزان
ضریب رشد برای نرها  b=1/11و مادهها  b= 1/44بهدست آمد
که بیانکننده رشد آلومتریک مثبت در هر دو جنس است .براساس
نتایج بهدست آمده و مقایسه با  bواحد ،اختالف معنیدار در هر
دو جنس را نشان داد ( .)p<0/02

شکل  :1فراوانی طولی در میگو  M. nipponenseدر تاالب انزلی (سال)1131
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جدول :1میانگین طول کل و وزن میگو  M.nipponenseدر تاالب انزلی ()1131
فروردین

اردیبهشت

خرداد

تیر

مرداد

شهریور

مهر

میانگین

طول

نر

*29/7±0/7

27/2±0/2

*20/1±0/1

27/1±0/2

*20/2±0/1

24/2±0/1

*21/2±0/2

22/2±0/4

(میلیمتر)

ماده

21/2±0/7

29/7±0/9

20/9±0/1

29/9±0/1

21/0±0/1

24/7±0/1

20/9±0/2

22/2±0/4

وزن

نر

*1/09±0/22

*4/70±0/20

*2/20±0/20

*1/29±0/20

*2/21±0/01

2/91±0/01

*4/07±0/02

4/92±0/01

(گرم)

ماده

2/90±0/07

4/20±0/20

4/99±0/02

4/99±0/02

2/70±0/70

2/99±0/20

2/21±0/02

4/22±0/04

وجود ستاره (*) در هر ستون نشاندهنده اختالف معنیدار در سطح  a<%2بین نر و ماده در طول و وزن است.

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

(جدول  .)4با توجه به تعداد نرها و مادهها ،میانگین نسبت جنسی
نر به ماده در کل دوره  2/22به  2برآورد گردید .نسبت جنسی
در ماههای مختلف بهغیر از شهریور ،تفاوت معنیداری را نشان
داد( .)p<0/02نرها در فروردین ،اردیبهشت ،خرداد و مهر و
مادهها در تیر و مرداد غالب بودند (شکل .)2

میزان ضریب چاقی در نرها طی ماههای مختلف از  2/72تا
 4/11متغیر و اختالف معنیدار در بین ماهها مشاهده شد
(میانگین  .)4/09±0/09در مادهها نیز ضریب چاقی از  2/79تا
( 4/02میانگین  )4/02±0/02نوسان و تفاوت معنیدار در برخی
ماهها داشت ( .)df=2 ;p<0/02همچنین این شاخص بین نر و
ماده در ماههای مختلف ،متفاوت بود ،بهطوریکه در فروردین،
خرداد ،مرداد و مهر اختالف معنیدار بهدست آمد()p<0/02

جدول  :2ضریب چاقی جنس نر و ماده میگو  M.nipponenseدر ماههای مختلف در تاالب انزلی

نر
ماده

مهر

مرداد

شهریور

*

d

*

فروردین

اردیبهشت

خرداد

تیر

*bc

c

*

c

a

b

d

4/02±0/02

4/20±0/04

4/24±0/02

4/11±0/02

4/21±0/02

2/79±0/02

2/72±0/02

c

b

b

a

c

c

c

2/79±0/02

4/09±0/01

4/07±0/02

4/29±0/04

4/02±0/02

2/79±0/02

4/02±0/02

میانگین
4/09±0/02
4/02±0/02

 وجود حد اقل یک حرف مشترک بین ماهها در هر جنس (هر سطر) نشاندهنده عدم اختالف معنیدار در سطح  a<%2است. -وجود ستاره (*) در هر ستون نشاندهنده اختالف معنیدار در سطح  a<%2بین نر و ماده در آن ماه است.

در این تحقیق مادههای تخمدار میگو  M.nipponenseاز
اردیبهشت تا شهریور با یک بیشینه در ماه مرداد مشاهده شد
(شکل  ،)2همچنین بیشترین مادهها و مادههای تخمدار در فاصله
طولی  22/2 -22/2میلیمتر قرار گرفت .کمترین و بیشترین

طول کل در مادههای تخمدار بهترتیب  41/9و  92/2میلیمتر در
ماه تیر بهدست آمد ،میانگین طول مادههای تخمدار 27/2±0/4
میلیمتر بود.
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1

نسبت جنسی

ماده
نر

0.5

0

شکل  :5نسبت جنسی (کل /نر)میگو  M.nipponenseدر تاالب انزلی ()1131

شکل  :6نمودار فراوانی نسبی تعداد نر ،ماده ،ماده تخمدار و نابالغ میگو  M. nipponenseدر تاالب انزلی در ماههای مختلف در تاالب انزلی

برای تعیین اندازه میانگین اولین بلوغ از میانگین دامنه طولی
 42-27میلیمتر برای آنالیز استفاده گردید .رابطه بین طول کل
و نسبت مادههای تخمدار بهوسیله معادله لجستیکی برازش و
براساس آن معادله(p<0/02) P=2/2+exp[-0342(TL-1932)] :
بهدست آمد (شکل  .)9میزان هم آوری ،با حداقل  21عدد تخم
در میگوی با طول کلی  47/2میلیمتر در شهریور تا  2942عدد
تخم با طول کل  22میلیمتر در تیر نوسان داشت ،بهطوریکه
در برخی ماهها اختالف معنیدار را نشان داد (جدول  .)1براساس
رابطه بین همآوری و طول کل و پردازش آن به رابطه لگاریتمی
(شکل  ،)9معادله زیر بهدست آمد:
(.Log F= log 03004 + 1312 logTL.)p< 0302 , r= 0/97
بازده تولیدمثلی در ماههای مختلف ،متفاوت و از  2/2در
میگوی با طول  22میلیمتر در شهریور تا  44/2با طول 29/7
میلی متر در ماه تیر متغیر بود .این شاخص تولیدمثلی بهغیر از
شهریور در ماههای دیگر اختالف معنیداری را نشان نداد
(جدول.)1
429

شکل  :7نمودار رابطه اولین طول بلوغ در میگو
 M. nipponenseدر تاالب انزلی ()1131

سال هشتم ،شماره  ،4زمستان 9315

فصلنامه علمی پژوهشی محیط زیست جانوری

جدول  :1میزان همآوری و بازده تولیدمثلی در میگو  M.nipponenseدر تولیدمثل در تاالب انزلی
همآوری
(تعداد تخم)
بازده تولیدمثلی
(درصد)

میانگین

اردیبهشت

خرداد

تیر

مرداد

شهریور

bc

ab

a

bc

c

794±240

2472±242

2222±209

2200±29

222±99

2449±29

a

a

a

a

b

7/4±0/2

20/0±0/2

7/9±0/1

9/7±0/4

2/2±0/2

7/4±0/4

 -وجود حد اقل یک حرف مشترک بین ماهها در هر ردیف نشاندهنده عدم اختالف معنیدار در سطح  a<%2است.

شکل  :8ارتباط بین همآوری با طول کل در میگو
 M.nipponenseدر تاالب انزلی

طی نمونهبرداری در تلهها ،صید ضمنی بهدست آمد که
شامل گونههای :سیمنما ( ،)Blicca byoerknaماهی مخرج لولهای
( ،)Rhodeus sericeusبرخی گونههای خانواده گاوماهیان
( ،)Gobiidaeرفتگرماهی خاردار ( ،)Cobitis spp.اردکماهی
( ،)Esox luciusآمورنما ( ،)Pseudorasbora parvaسرخ باله
( ،)Scardinius erythrophthalmusالی ماهی (،)Tinca tinca
کپور وحشی ( ،)Cyprinus carpioماهی حوض وحشی
( )Carassius auratusو مروارید ماهی( )Alburnus spp.بود.

بحث
در یک محیطزیست ،جمعیت حیوانات به مرور زمان در اثر
تغییرات محیطی تحت تأثیر قرار میگیرند .با بررسی پارامترهای
جمعیت این تغییرات بهتر مورد بررسی قرار میگیرندImanpour.
و همکاران ( )4022بیان کردند آگهی از رابطه طول و وزن،
همچنین ضریب چاقی گونههای غیربومی برای ارزیابی و مدیریت
بهرهبرداری گونههای بومی و غیربومی در سیستمهای آبی مانند
تاالب یا دریای خزر ضروری است .نوسانات زیستمحیطی مرتبط
با تغییرات آب و هوای فصلی اهمیت عمدهای در فیزیولوژی و
رفتار موجودات آبزی دارند .دما یکی از فاکتورهای فیزیکی

تأثیرگذار بر موجودات بوده و تأثیرات بیولوژیکی این عامل ،چند
جانبه و گسترده است ( Valentiو همکاران .)2799 ،براساس
شکل( )4دمای آب در تاالب عمدتاً در محدوده مناسب رشد بود.
 Wangو همکاران ( )4002بیان کردند که دمای مناسب جهت
رشد مطلوب در میگوهای نابالغ  44-14 ، M.nipponenseدرجه
سانتیگراد است.
حاشیه تاالب انزلی دارای گیاهان بن در آب زیاد مثل نی
) ،(Phragmitis commonisلویی ) (Typha latifoliaاست که مکان
مناسبی برای زندگی میگو و بسیاری از حیوانات است .دامنه
طولی بهدست آمده ( 2/2 -92/2میلیمتر) نشان میدهد که
تلههای نمونهبرداری توانستهاند عمده گروههای طولی را صید
نمایند .حداکثر اندازه ای که از این میگو در دیگر مناطق ایران
گزارش شده است طول کل  99میلیمتر در رودخانه سیاه
درویشان گیالن (تحقیقی و همکاران )2172 ،و  79/9میلیمتر
در تاالب آجیگل گلستان است (بندانی و همکاران.)2174 ،
در طی دوره تحقیق بر اساس شکل ( )1بیشترین فراوانی
طولی در مادهها در فاصله طولی باالتری ( 22/2-22/2میلیمتر)
نسبت به نرها (فاصله طولی  12/2-22/2میلیمتر) میباشد.
 )4024( Bandaniبیشترین فراوانی طولی در ماده و نر
 M.nipponenseدر تاالب آالگل (استان گلستان) را بهترتیب در
فاصله طولی کاراپاس  22-29و  40-41میلیمتر گزارش کرد.
عمده فراوانی در فاصلههای طولی باال مربوط به نرها بود،
بهطوریکه مادهها در دسته طولی انتهایی مشاهده نشدند .این
وضعیت میتواند بیانگر بزرگتر بودن اندازه جنس نر این میگو
نسبت به ماده ،و احتماالً طول عمر زیادتر باشدBandani .
( )4024طول عمر بیشتر میگو نر  M.nipponenseرا مورد تأیید
قرارداد Ogawa .و همکاران ( )2772طول عمر میگوی نر و ماده
 M.nipponenseدر رودخانه  Ashidaواقع در هیروشیمای ژاپن را
بهترتیب  19و  10ماه گزارش کردند.
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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مجدداً روند نزولی پیدا میکند .وجود اختالف در میانگین طول
و وزن میگوهای نر و ماده میتواند بهدلیل دمورفیسم جنسی در
میگو باشد ،.بهطوریکه در نرها ،پای دوم سینهای در فصل
تولیدمثل بهطور قابلمالحظهای رشد میکند Mantelatto .و
 )4002( Barbosaبیان کردند که این پاهای بزرگ ،اندامی برای
غلبه بر مادهها در هنگام جفتگیری است)4024( Bandani .
بیشتر بودن میانگین طول و وزن را در جنس نر میگو آب شیرین
در تاالب آالگل تأیید کرد .این تفاوت جنس در برخی گونههای
دیگر  Macrobrachiumگزارش شده است (  Pralonو همکاران،
4002؛  Mantelatoو  .)4002 ،Barbosaدر این تحقیق ،میانگین
طول و وزن مادهها در برخی ماهها (مرداد و شهریور) بیشتر بود
که میتواند بهدلیل فراوانی مادهها (شکل  )2و بزرگتر شدن طول
آنها جهت نگهداری توده تخم باشد .دمورفیسم جنسی در اندازه،
در ماده گونههای جنس  Palaemomارائه شده است (  Pralonو
همکاران4002 ،؛ عبدالملکی2192 ،؛  .)4001 ،Cartaxanaافزایش
اندازه ماده نسبت به نر میتواند مرتبط با توسعه گنادی باشد
( Pralonو همکاران.)4002 ،
تحقیقی و همکاران ( )2172بیشتر بودن میانگین طول و
وزن در میگوی ماده تخمدار را گزارش کردند De Grave .و
 )4002( Ghaneدر مطالعه مقدماتی در تاالب انزلی و  Salmanو
همکاران ( )4002در جنوب عراق بیشتر بودن میانگین طول و
وزن در میگوی ماده را مشاهده کردند.
ارتباط معنیدار قوی بین طول و وزن نر و ماده وجود دارد
بهطوریکه ضریب تعیین ،درصد باالیی را نشان میدهد
( .)r4=0/77هردو جنس دارای رشد آلومتریک مثبت میباشند،
هرچند در نرها بیشتر است .این وضعیت نشاندهنده شرایط
مناسب محیطی برای رشد میگو  M. nipponenseاست .چنین
حالت مشابه در میگوهای Macrobrachium acanthurus
( Albertoniو همکاران4004 ،؛  Valentiو همکاران )2799 ،و
 Olele( M. volenhoveniiو همکاران )4024 ،گزارش شدBandani .
( )4024در تاالب آالگل برای میگوهای نر M. nipponense
آلومتریک مثبت و در مادهها آلومتریک منفی بهدست آورد .رابطه
طول و وزن میتواند براساس فاکتورهای محیطی از قبیل شوری،
دما ،سالمت جانور ،جنس ،بلوغ جنسی دامنه طول گونه ،غذا و
دوره زمانی از سال متغیر باشد ( Yakubuو .)4009 ،Ansa
ضریب چاقی بهطور گسترده بهعنوان یک شاخص رشد و تراکم
تغذیهای بهکار میرود .ضریب چاقی هم در نرها و نیز در مادهها
در ماههای مختلف ،متفاوت بود .افزایش وزن ناشی از دومین پای
سینهای جهت فعالیتهای تولیدمثلی از فروردین تا تیر ،افزایش
420

وزن مادهها ناشی از توده تخم در فصل تولیدمثل و از سوی دیگر
ورود نرهای جوان به جمعیت از تیر تا شهریور ،همچنین تفاوت
دستیابی به مواد غذایی در ماههای مختلف ،میتواند دلیل تفاوت
باشد .ضریب چاقی میتواند نقش تغییرات فصلی را که با تغییرات
فراوانی غذایی و دوره تولیدمثلی همراه است بر وضعیت ماهی
مشخص کند ( ،)4009 ،Kingبهعبارت دیگر این فاکتور منعکس
کننده تأثیرات فصلی و تفاوتهای زیستگاهی در مقاومت و
تندرستی یک گونه است .در این تحقیق همچنین ضریب چاقی
بین نر و ماده در ماههای مختلف ،متفاوت بود بهطوریکه این
شاخص در فروردین ،خرداد و مهر در نرها بیشتر و تفاوت
معنیداری را نشان داد (فراوانی نرها و تأثیر وزن ناشی از دومین
پای سینهای) ،ولی در برخی ماهها (مرداد و شهریور) بهدلیل
فراوانی مادهها و افزایش وزن در مادههای تخمدار ،این میزان
کمتر از مادهها یا برابر شد Bandani .و  )4024( Shokriضریب
چاقی برای این میگوی نر در آجیگل گلستان ایران را در دامنه
 0/9-2/22و در مادهها در دامنه  2/02-2/29بهدست آوردند.
آنها ضریب چاقی متفاوت را بهدلیل مادههای تخمدار بیان
کردند .موارد مشابه از تفاوت ضریب چاقی بین نر و ماده گزارش
گردید ( Imanpourو همکاران4022 ،؛  Andemو همکاران،
4021؛ .)4002 ،Dineshbabu
نسبت جنسی در طول دوره دارای نوسان بود بهطوریکه از
فروردین تا خرداد نسبت نرها بیشتر بود ( شکل  .)2شاید دلیل
آن را بتوان به عمر زیاد میگوی نر که از سال قبل وارد سال جدید
شدهاند بیان نمود .فراوانی نرها در دستههای طولی باال طی این
مدت ،میتواند مبین این توجیه باشد .با اوج دوره تخمریزی
(تیر -مرداد) نسبت مادهها بیشتر از نرها شد که با یک استراتژی
تولیدمثلی همراه است )2799( Olatonde .گزارش کرد که در
دوره تولیدمثل ،فراوانی مادهها بیشتر مورد انتظار است.
براساس نظر  )2729( Fischerنسبت جنسی نر و ماده در
طبیعت  2:2است ،اما بعد از تولد عوامل ویژهای باعث عدم تعادل
در این نسبت میشوند .مرگومیر و رشد ،بیش از هر عامل دیگر
از قبیل تغذیه ،زیستگاه و فصول بهطور متفاوتی بر جنس نر و
ماده تأثیر میگذارند (.)2794 ،Wenner
نسبت بزرگتر نر به ماده در میگو  M.nipponenseدر تاالب
آجیگل گلستان توسط بندانی و همکاران ( ،)2174در میگوهای
 Kingdom( M.volenhoveniiو Palaemon )4021 ، Erondu
 Pralon( northropiو همکاران )4002 ،و Palaemon adspersus
(عبدالملکی )2192 ،گزارش شده است ،این درحالیاستکه
تحقیقی و همکاران ( )2172و  Imanpourو همکاران
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( )4022نسبت نر به ماده را کمتر و بهترتیب  2 :2/2و 0/29 :2
در میگو  M.nipponenseدر منابع آبی گیالن بهدست آوردند.
در این تحقیق ،مادههای تخمدار در میگو M.nipponense
بهمدت  2ماه (اردیبهشت -شهریور ) مشاهده شدند که اوج آن
در ماه مرداد بود (با دمای آب  47/4درجه سانتیگراد) .تحقیقی
و همکاران ( )2172شروع فعالیت تخمریزی در رودخانه سیاه
درویشان گیالن را اردیبهشت گزارش کردند .این مدت برای
میگوی مذکور در منابع آبی گلستان  2ماه (از فروردین تا تیر) با
بیشینه در خرداد ( ،)4024 ،Bandaniدر رودخانه  Ashidaدر
هیروشیما2 ،ماه (ژوئن تا پایان سپتامبر) با اوج در جوالی
( Ogawaو همکاران ،)2772 ،در میگو 2،Palaemon adspersus
ماه (فروردین -شهریور) با اوج در خرداد و در میگو ،P.elegans
 2ماه (اردیبهشت تا شهریور) با اوج در تیرماه در دریای خزر
گزارش شده است (عبدالملکی .)2194 ،وجود کوچکترین و
بزرگترین ماده تخمدار در تیرماه نیز میتواند نشاندهنده فعالیت
شدید تولیدمثلی در این ماه باشد .دامنه طولی میگوهای تخمدار
گسترده بود ،این امر نشاندهنده آناستکه با توجه به نرخ سریع
رشدشان در سنین پایین به بلوغ جنسی رسیده که خصوصیت
سختپوستان دارای رشد نامعین است (عبدالملکی.)2194 ،
تخمریزی تحت تأثیر تغییرات محیطی از قبیل دستیابی به غذا،
دما و دوره نوری است ( Ismealو  .)4000 ،Newاولین نابالغین
دو ماه بعد از اولین تخمریزی میگوها مشاهده شدند.
طول میانگین بلوغ جنسی میگو آب شیرین در این مطالعه
 19/2میلیمتر برآورد شد .این شاخص در میگو Palaemon
 adspersusدر دریای خزر  22/1میلیمتر (عبدالملکی،)2194 ،
میگو  Palaemon paucidensبا طول کاراپاس  9/2میلیمتر
( Gongو همکاران )4009 ،و در میگو  rtemesia longinarisبا
طول کاراپاس  22/9میلیمتر ( Doumontو همکاران)4022 ،
گزارش شد .عرضهای جغرافیایی و بهدنبال آن دما نقش مهمی
در دوره تولیدمثلی و رسیدگی اولین طول تخمریزی دارد .به
همین شکل جمعیتهایی که در عرضهای جغرافیایی باالتر
هستند توسعه گنادی دیرتر اتفاق میافتد و لذا میزان این شاخص
بزرگتر میشود ( Courtneyو .)2779 ،Mussel
تعداد تخم تولیدشده بهوسیله سختپوستان بهطور گستردهای
متغیر است ( .)2791 ،Sastryوجود میانگین بیشترین تخم در
تیرماه میتواند نشاندهنده فعالیت تولیدمثلی باال در این ماه
باشد .در این مطالعه میانگین تخم  2449±29در مادههای
تخمدار با میانگین طول  ،27/2±0/4مطابقت با میانگین تعداد
تخم میگو  M.olfersiمستقر در برزیل با میانگین طول

سال هشتم ،شماره  ،4زمستان 9315

کل  20میلیمتر ( Mossolinو  )4004 ،Buenoدارد .تحقیقی و
همکاران ( ،)2172کمترین و بیشترین تخم در رودخانه سیاه
درویشان را برای میگو  202-1299 M. nipponenseعدد در
دامنه طول کل (از روستروم تا انتهای تلسون)  20-97میلیمتر
(میانگین طول  )21/2±2/9و  Heو همکاران ( )4001تعداد تخم
را در میگو اخیر از  200-2000ارائه کردند .تعداد تخم مرتبط با
سازگاریهای زیستمحیطی ،تغییر در اندازه و موقعیت جغرافیایی
یک گونه است ( Mashikoو .)4009 ،Shy
در این مطالعه ،همآوری با طول کل رابطه مستقیم را نشان
میدهد بهطوریکه ارتباط بهطور قابلمالحظهای معنیدار بود
( .)r=0/97 p<0/02چنین وضعیت در گونه M. volenhovenii
( Kingdomو  )4021 ، Eronduو گونههای جنس Palaemon
گزارش شد (عبدالملکی.)2194 ،
با افزایش تعداد تخم با بزرگترشدن اندازه میگو ،پیشنهاد
شد که در الگوی تخصیص انرژی غذایی در میگوهای با اندازه
مختلف ،تفاوت وجود دارد .معموالً در گروههایی که نسبت رشد
پایین است بیشتر اختصاص به تولید تخم دارد ،درحالیکه در
اجتماعات کوچکتر بیشتر سهم انرژی به رشد اختصاص مییابد
( Teikwaو .)4001 ،Mgaya
بیشترین بازده تولیدمثلی در ماه تیر ( )%44/24میباشد،
درحالیکه کمترین بازده تولیدمثلی در ماه شهریور است .کاهش
طول مادهها و کاهش تخم میتواند بهدلیل نزول دمای محیط،
کاهش مواد غذایی و کاهش قدرت تولیدمثلی بعد از اوج فعالیت
در ماههای قبل باشد .میانگین بازده تولیدمثلی در این تحقیق
( )%7/4از گونههائی از قبیل ،)%22( Palaemon northropi
 )%27( P.pandaliformisو  M.olfersiiبا  Anger( %44و ،Moreira
 ،)2779همچنین از گونههای جنس  Palaemonدر دریای خزر،
 P. elegansبا  %22/1و  P. adspersusبا ( %24/9عبدالملکی،
 )2194کمتر نشان میدهد .تفاوت بازده تولیدمثلی ،تفاوتهای
بین گونهای را درخصوص سرمایهگذاری و استراتژی تولیدمثلی
نشان میدهد Barnes .و  )2799( Hughesبیان کردند که از
دیدگاه استراتژی  Kو  ،rموجودات با استراتژی  rپیشبینی آن
است که تالش تولیدمثلی بیشتری را در مقایسه با  Kداشتهباشند.
با نتیجهگیری بهدست آمده از این تحقیق نشان میدهد،
براساس فراوانی نمونههای صیدشده از گروههای طولی مختلف،
رشد نسبی باال در هر دو جنس نر و ماده ،ضریب چاقی مناسب،
مدت تولیدمثل بیشتر ( 2ماه) میگو آب شیرین M.nipponense
نسبت به دیگر مطالعات انجامشده در اینگونه ،همچنین بازده
تولیدمثلی و قدرت تولید تخم مناسب ،بهنظر میرسد از زمان
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