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 چکیده

طور وسیع در حوضه خزر جنوبی پراکنش هنه غیربومی بوده که ب( یک گوMacrobrachium nipponenseشیرین شرقی )میگوی آب

میگو در طی  860شرق دریای خزر بر روی مجموع میر در منطقه سد بوستان در جنوب و های رشد و مرگدارد. این تحقیق جهت مطالعه ویژگی

دامنه طول کل و وزن در این میگو در منطقه مورد برآورد گردید.  11/1:1صورت گرفت. نسبت جنسی نر به ماده  1395الی مهر  1394بهمن 

دار های مختلف، متفاوت و اختالف معنیآمد. فراوانی میگو و وزن در ماه دستبهگرم  04/0-51/4و  متریلیم 70/11-94/74ترتیب مطالعه به

)میانگین  هامادهتر از کم (>05/0pگرم، 81/0و وزن  متریلیم 24/40میانگین طول کل )(. میانگین طول و وزن در میگوهای نر >05/0p) بود

دارای  جنس دو هردار و در سد بوستان معنی هاماده( بود. ارتباط طول و وزن بین نرها و >05/0p، گرم 01/1و وزن  متریلیم 70/41طول کل 

دست آمد. هب =76L∞= ،1Kمتر( )میلی هاهو در ماد =63/86L∞= ،79/0Kمتر( )میلی های رشد در نرهادست آمد. پیراسنجههرشد ایزومتریک ب

رسد سد بوستان محیط مناسبی برای زندگی نظر میهدست آمده بهمحاسبه شد. با توجه به نتایج ب 17/1ها و در ماده 08/1میر طبیعی نرها  و  مرگ

 کند.و رشد این میگو فراهم می

 ان، دریای خزرسد بوست میر، و ، رشد، مرگM. nipponense کلمات کلیدی:

 raeisi_hadi@yahoo.com :* پست الکترونیکی نویسنده مسئول
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 مقدمه

بومی های غیرکشورهای مختلف دنیا همواره عرصه ورود گونه       

های اند. مطالعه پراکنش و خصوصیات زیستی گونهبه کشور خود بوده

ها از دیدگاه بیولوژی بسیار مهم است، زیرا تهاجم غیربومی در تاالب

های کوسیستمهای زنده شامل ادر تمام اکوسیستم های غیربومیگونه

تواند اثرات قابل مالحظه روی خشکی، آبی، مصنوعی و یا طبیعی می

اکولوژی و زنجیره غذایی داشته باشد و سبب کاهش ارزش تنوع 

 شاخه سختاین گونه متعلق به شاخه بندپایان، زیر زیستی گردد.

پوستان، رده ماالکوستراکا، راسته ده پایان و خانواده پالمونیده است 

های غیربومی یکی از گونه Macrobrachium nipponense میگوی

سال گذشته  10است که براساس مستندات موجود، حد اقل در طی 

وارد اکوسیستم های آبی طبیعی و استخرهای پرورش ماهی شده 

(. میگو بومی کشورهای چین، Ghane ،2006و  DE Graveاست )

. (Miyake ،1972و  Yu) ژاپن، کره، ویتنام، میانمار و تایوان است

هدف های غیراز این گونه یکیM. nipponense  میگوی آب شیرین

است که حضور آن اولین بار در ایران در استان گلستان توسط گرگین 

دنبال آن در تاالب انزلی )استان گیالن( ( و به1383و علیمحمدی )

گزارش شد. استان گلستان به Ghane (2006 )و  DE Graveتوسط 

های از اکوسیستم محیطی عوامل سایر و جغرافیایی خاص موقعیتلحاظ 

مختلف و متنوعی تشکیل گردیده است. سد بوستان با مساحت 

 37دقیقه تا  25درجه و  37های کیلومتر مربع بین عرض 77/1578

 56دقیقه تا  25درجه و  55های دقیقه شمالی و طول 47درجه و 

. آبخیز سد بوستان درواقع دقیقه شرقی واقع شده است 04درجه و 

های اصلی حوضه زیر از یکی که قوشانحاجی حوضه آبخیز قسمت اصلی

ترین یمطالعات پویایی جمعیت از قدیم باشد.سد گلستان است، می

مطالعات بشر درخصوص ذخایر ماهیان است، که پایه و اساس علم 

نسبی منظور محاسبه فراوانی دهند. بهارزیابی ذخایر را تشکیل می

چنین اثر افزایش در های گوناگون در یک پیکره آبی و همگونه

های دیگر، برآورد پارامترهای گونه ذخیره وضعیت روی گونه یک فراوانی

میر، مهاجرت و  و شونده، مرگچون رشد، ذخایر اضافهحیاتی هم

مفید باشد. درک فاکتورهایی  تواندیگیری اثر صید و صیادی ماندازه

کند، امروزه در علوم را تعیین می میگووده و فراوانی جمعیت تکه زی

. مطالعه (Biswas ،1993) هستند مباحثترین مهماز شیالتی 

سازگان بوم یکدر  آبزیانمختلف  یهاگونه یشناسی و اکولوژزیست

ها بوده و منجر به شناخت و آن یرحفظ ذخا یهاول یاتاز ضرور یآب

امر در  ینگردد که ایسازگان مبوم ییغذا یرهشناختی زنجبوم یلتحل

شناخت ذخایر  .کاربرد فراوان دارد یالتیش یحصح یریتاعمال مد

اقتصادی و  مدیریتی، هایریزیجهت برنامه برداری آبزیان بهبهره مورد

باشد. بنابراین بدون برخوردار می واالیی از اهمیت آبزیان شناسیپویایی

 های مدیریتی عمالا ریزیزیان برنامهشناخت علمی و دقیق ذخایر آب

های پویایی جمعیت زیربنای پارامتر چنینهم .بود نخواهد آمیزموفقیت

بررسی در بحث ارزیابی ذخایر هستند و با محاسبه  های تحلیل ومدل

 و Sparre) دست آوردتوان اطالعات دقیقی درمورد ذخایر بهها میآن

Venema، 1998). گونه روی مطالعاتی تاکنون M. nipponense  انجام

در مورد پارامترهای زیستی این گونه در سد  شده است ولی اطالعاتی

بوستان وجود ندارد. با توجه به مطالب گفته شده این مطالعه با هدف 

منظور شناخت هبررسی پارامترهای رشد و مرگ و میر این میگو ب

نجیره غذایی اثرات ورود این گونه بر اکولوژی، تنوع زیستی و ز

 اکوسیستم انجام گرفت.

 

 هامواد و روش
میگوی آب شیرین از سد بوستان واقع در شرق  860از تعداد       

 20) متریبا چشمه دو سانتاستان گلستان با استفاده از ساچوک 

ماه از بهمن  9مدت صورت ماهیانه بهو بهفاصله گره تا گره(  متریلیم

گیری فاکتورهای محیطی اندازه (.1 )شکل شد اریبردماه نمونه مهر تا ماه

(EC ،pH ،TDS ،در هر  ،اکسیژن محلول ،مقاومت، فشار، دما )شوری

 منظور بررسی تاثیر بر فراوانی میگو صورت گرفت.هماه ب
 

 
 محدوده مورد مطالعه در سد بوستان استان گلستان :1شکل 
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گیری صفات ازهدرصد تثبیت شدند. اند 10ها در فرمالین نمونه

مرفومتریک شامل طول کل بدن )از نوک رستروم تا انتهای یوروپود(، 

)از ابتدای پای چشمی تا انتهای کاراپاس(، طول  طول کاراپاس

)از نوک رستروم تا پایه آخرین خار روی رستروم( و طول  رستروم

برای  متر انجام گردید.میلی 1/0یوروپود با استفاده از کولیس با دقت 

 001/0ها پس از آبگیری از ترازوی دیجیتالی با دقت وزین نمونهت

ها با بررسی وجود یا عدم گرم استفاده شد. تعیین جنسیت نمونه

برای محاسبه  های شکمی دوم تعیین گردید.وجود زوائد جنسی در پا

ها را از بین پاهای میگو برداشته و با ترازوی وری کاری، کل تخمآهم

گرم از تخم را جدا  25/0گرم توزین شد.  001/0قت دیجیتالی با د

برای تعیین  کرده و با یک تناسب به کل توده تخم تعمیم داده شد.

ها تخم از هر نمونه برداشته و قطر آن 25ها نیز تعداد قطر تخم

طول کل برای محاسبات رشد و مرگ و میر با  گیری گردید.اندازه

ار گرفت. برای تعیین طبقات گیری قرمتر مورد اندازهدقت میلی

 : (Sturges ،1926) طولی از فرمول استورجس استفاده شد
R= (Max-Min) +1 
K= 1+3.3 log n 

C= 
𝑅

𝐾
 

   باشد. فاصله طبقات می Cتعداد دسته و  kها، تعداد نمونه  nکه در آن

برای مقایسه فراوانی طولی به دست آمده برای میگو بین جنس        

ده صید شده از آزمون ناپارامتریک کولموگراف اسمیرنوف دو نر و ما

 ی استفاده شد.انمونه

 رابطه طول و وزن برای میگو با استفاده از : بررسی رشد       

متر و وزن کل به گرم از طریق معادله گیری طول کل به سانتیاندازه

 :(froese ،2006) زیر محاسبه شد
W = aLb 

گر طول کل و نمایان Lعرض از مبدا،  aوزن، گر نمایان Wکه در آن 

b ها ماندهباشد. با استفاده از روش حداقل مربعات باقیشیب خط می

 دست آمدهمقادیر بهینه از طریق فرمول زیر ب bو  aبرای ضرایب 

(Haddon ،2011): 

𝑆𝑆𝑄 =  ∑(𝑂𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑒𝑑 − 𝐸𝑥𝑝𝑒𝑐𝑡𝑒𝑑)2 

𝑆𝑆𝑄 =  ∑(𝑌 − (𝑎 + 𝑏𝑋)2 

 ها است.ماندهمجوع مربعات باقی SSQکه 

 FiSAT IIبراساس فراوانی طولی در نرم افزار  Kو  ∞Lمقدار        

 .(Pauly ،1997و  Gayanilo) ( برآورد شدElefan 1) 1 الفان روشبه

های فراوانی رشد براساس برازش تابع رشد فون برتالنفی براساس داده

صورت معادله رشد فون برتالنفی به طولی مورد بررسی قرار گرفت.

 (:Venema، 1998 و Sparre) شودزیر تعریف می
𝐿𝑡 =  𝐿∞(1 − exp (−𝐾(𝑡 − 𝑡0) 

ضریب  Kطول بی نهایت،  ∞t ،Lطول متوسط در سن  Ltدر آن  که

از  t0باشد. مقدار زمان فرضی در جایی که طول صفر می  t0رشد و 

 ورد شد:برآ Pauly(1980)  طریق معادله

 :(Pauly) ،1983 معادله زیر برآورد شد طریق میگو از سن بیشینه مقدار

𝑇𝑚𝑎𝑥 =  
3
𝐾

 

سن فون برتالنفی نیز برآورد  -با استفاده از معادله زیر مدل رشد وزن

 :(Haddon ،2011) شد

 �̂�𝑡 =  𝑤∞[1 − 𝑒−𝑘[𝑡−𝑡0]]
𝑏
 

بیانگر شیب خط حاصل از   bت و نهایبیانگر وزن بی ∞Wکه در آن  

 نیز از فرمول زیر محاسبه شد: ∞Wرابطه طول و وزن است. 
𝑊 = 𝑎𝐿

𝑏  

 و براساس معادله زیر برآورد گردید مونرپریمضریب رشد فای شاخص

(Gayanilo  وPauly ،1997): 

 
شد.  استفاده باتاچاریا روش از زادهم هایگروه کردن جدا برای       

 سن حداکثر مانند رشد هایداده و سایر چشم تر ازبیش روش این رد

 برای صحت انجام جداسازی  داشت توجه باید کنند.می استفاده

تر ( بزرگSeparation Indexزاد باید شاخص جداسازی )های همگروه

 . (Venema ،1998و  Sparre) از دو باشد

نر و ماده و در بین  برای مقایسه میانگین طولی بین دو جنس       

نویسی و با استفاده از برنامه Randomization testدو سد مختلف از 

VBA .استفاده شد 

براساس فرمول  Mمرگ و میر طبیعی : مرگ و میر طبیعی       

 :(Pauly ،1980) دست آمدبه تجربی پائولی
Log (M) = -0.0066-0.279log (L∞) +0.6543log (K) +0.4634log (T) 

میانگین درجه حرارت ساالنه   Tمرگ و میر طبیعی و Mه در آن ک

 باشد.آب محل زندگی گونه مورد نظر می

      

 نتایج
در سد  M. nipponenseمیگوی آب شیرین  طول و وزن       

ها صید شده از سد بوستان استان گلستان تعداد کل نمونه: بوستان
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نمونه ماده بود،  453و  نمونه نر 407قطعه بود. از این تعداد،  860

در جمعیت مورد مطالعه مشاهده  11/1:1نسبت جنسی نر به ماده 

داری بین نسبت گردید که این نسبت از نظر آماری اختالف معنی

(، لذا فراوانی جنسی در 05/0p< ،46/2=2χجنسی نر و ماده نداشت )

ول ماده میانگین ط جنس در (.2)جدول  باشدجمعیت این گونه برابر می

متر و میانگین میلی 70/41±94/11کل و انحراف معیار استاندارد برابر 

دست آمد. هگرم ب 01/1±81/0وزن کل و انحراف معیار استاندارد برابر 

در جنس نر میانگین طول کل و انحراف معیار استاندارد برابر 

متر و میانگین وزن کل و انحراف معیار استاندارد میلی 89/10±24/40

گرم مشاهده گردید. دامنه طول کل در جنس ماده  81/0±75/0 برابر

گرم بود.  04/0-91/3متر و وزن کل بین میلی 70/11-16/70بین 

 85/17 - 94/74 بین نر جنس در که در جنس نر دامنه طول کلدرحالی

 (. 1گرم مشاهده گردید )جدول 07/0 - 51/4متر و وزن کل بین میلی

 

 سد بوستان استان گلستان  M. nipponense  متر( و وزن کل )گرم( میگوی آب شیرین: میانگین طول )میلی1جدول 

 حداکثر - حداقل انحراف معیار ±وزن حداکثر - حداقل انحراف معیار±طول تعداد نمونه جنس

 ماده

 نر

 جمعیت

453 

407 

860 

94/11±70/41 

89/10±24/40 

47/11±00/41 

16/70 – 70/11 

94/74 – 85/17 

94/74– 70/11 

81/0±01/1 

75/0±81/0 

79/0±91/0 

91/3 – 04/0 

51/4 – 07/0 

51/4 – 04/0 

 
 سد بوستان استان گلستان M. nipponenseنسبت جنسی نر به ماده میگوی آب شیرین   :2جدول

 2χ نسبت جنسی تعداد ماده تعداد نر ماه

 **5/6 66/1:1 65 39 94بهمن 

 **15/6 13/1:2 32 15 94اسفند 

 49/0 89/1:0 77 86 95فروردین 

 86/2 71/1:0 42 59 95اردیبهشت 

 46/0 86/1:0 36 42 95خرداد 

 008/0 98/1:0 66 67 95تیر 

 ***16/12 36/1:2 52 22 95مرداد 

 009/0 01/1:1 54 53 95شهریور 

 69/0 26/1:1 29 23 95مهر 

 46/2 11/1:1 453 407 مجموع
 دار بود با *** نشان داده شد.معنی 001/0دار بود با ** و اگر در سطح معنی 01/0دار بود با یک * اگر در سطح معنی 05/0ها اگر در سطح دهدا

   
ها در سد بوستان طی دو ها و مادهمیانگین طول کل و وزن نر       

روند ماه بهمن و اسفند روند کاهشی دارد، در خرداد و تیر نیز شاهد 

ها الگوی منظمی ماه در باقی بوده ولیکل و وزن  میانگین طول کاهشی

 گردد. مشاهده نمی

در سد  M. nipponense فراوانی طولی میگوی آب شیرین       

 6های بندی شده در دستهاطالعات دسته بوستان استان گلستان:

طولی  ترین فراوانیترین و کمترتیب بیشمتری نشان داد که بهمیلی

(. 2متر قرار دارند )شکلمیلی 71-77متر و میلی 35-41 هایدر دسته

و  94/74ترتیب گیری شده بهترین میگوی اندازهترین و کوچکبزرگ

گیری اندازه هایمیگو طولی میانگین چنینهم شدند. ثبت مترمیلی 7/11

متر محاسبه شد. توزیع طولی بین دو جنس نر و میلی 99/40شده 

 (.p>05/0داری نداشت )ه دارای اختالف معنیماد

ترین بیش 1 اساس شکلدر طی دوره تحقیق در سد بوستان بر       

متر( میلی 47-41) ها در فاصله طولی باالتریفراوانی طولی در ماده

ترین بیشBandani(2012 ،)  باشد.می متر(میلی 41-35)  نرها به نسبت

)استان  در تاالب آالگل M. nipponense فراوانی طولی در ماده و نر

 20-23و  14-17ترتیب در فاصله طولی کاراپاس گلستان( را به

باال مربوط به  های طولیگزارش کرد. عمده فراوانی در فاصله مترمیلی

 ها بود. ماده
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ول طدر جمعیت مورد مطالعه، رابطه : طول کل و وزن کل رابطه       

و برای جنس ماده  =06/3TL009/0 W(2r= 99/0و وزن جمعیت )

(97/0 =2r)06/3TL 009/0 W=  و برای جنس نر 

(96/0 =2r)00/3TL 009/0 W= (.3دست آمد )شکل هب 

ها ها و مادهدار باالیی بین طول کل و وزن نرهمبستگی معنی       

که میزان ضریب تعیین، درصد طوریدر سد بوستان وجود دارد به

(. هر دو جنس نر و ماده 2)شکل  (2r= 99/0)هد دباالیی را نشان می

 باشند. دارای رشد ایزومتریک می

 

 

 
 روش حداقل مربعاتهخطی بغیرسازی رسم شده به روش بهینه میگوی آب شیریننمودار طول کل و وزن کل  :3شکل 

و مرگ و میر در میگوی آب  ∞Lو  Kهای رشد پیراسنجه       

، ∞Lمقدار   k Scanکارگیری تکنیکهبا ب: M. nipponenseشیرین 

ترین ضریب مناسب ∞Lمتر برآورد گردید. پس از محاسبه میلی 73

برای  ∞Lچنین . همدر سال محاسبه شد 95/0 ( این گونهkرشد )

بود.  63/86برآورد گردید و برای جنس نر  76ه این گونه جنس ماد

دست آمد. هب 79/0و برای جنس نر  1( برای جنس ماده kضریب رشد )

د س M. nipponenseهای آب شیرین میزان مرگ و میر طبیعی میگو

 17/1ترتیب اساس روش تجربی پائولی در جنس ماده و نر بهبوستان بر

 محاسبه گردید.  08/1و 

 
 : فراوانی طولی جنس نر و ماده میگوی آب شیرین2شکل 

 M. nipponense در سد بوستان استان گلستان 
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سن در طول صفر طبق مدل ارائه  :t0مقدار سن در طول صفر        

های رشد برای این گونه شده توسط پائولی و با استفاده از پیراسنجه

، t0با استفاده از مقادیر یاد شده مقدار  در سد بوستان محاسبه شد.

 (.4دست آمد )شکل به –131/0

 
 یرینمیگوی آب ش در جمعیترابطه طول کل و سن  :4شکل 

M. nipponense در سد بوستان استان گلستان 

 

، 79/0 و 1 ترتیبمقادیر ضریب رشد برای جنس ماده و نر به       

طبق  ،M. nipponense میگوی آب شیرینچنین طول در سن صفر هم

  –120/0 و –131/0 ترتیبنر و ماده به ماهیان پائولی برای تجربی مدل

 (. 5تخمین زده شد )شکل 
 

میر در میگوی وهای رشد و مرگوضعیت پیراسنجه  :3ول جد

M.nipponense درسد بوستان و تاالب انزلی    

 مکان مطالعه ماده نر تحقیق
K L∞ K L∞ 

79/0 مطالعه حاضر  63/86  سد بوستان 76 1 

2/1 افشار ذوقی  5/84  9/0  4/74  تاالب انزلی 
 

 وی آب شیرینمنحنی رشد ون برتاالنفی در میگ              

M. nipponense :دست هگرفتن فراوانی طولی ب درنظر با سد بوستان

جنس ماده  ها،کل نمونه های رشد مشاهده شده برایآمده و پارامتر

با  (.8و 7، 6هایزاد طولی رسم گردید )شکلو نر منحنی رشد هم

رشد مطابقت با معادله  پوستانسخترشد کوهورت که توجه به این

رو استفاده از ابزار آنالیز فراوانی طولی از این، النفی داردبرتا ون

FISAT  .برای رسم منحنی رشد تصدیق گردید 

 

 

 

 

 و نر میگوی آب شیرین کل جنس مادهو سن  کل رابطه طول :5ل شک

M. nipponense در سد بوستان استان گلستان 

 

 

 ینبرتاالنفی جمعیت میگوی آب شیرونمنحنی رشد  :6شکل

 M. nipponense در سد بوستان استان گلستان 
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زاد در منحنی فراوانی طولی در میگوی آب های همهگرو       

کارگیری روش پاتاچاریا هبا ب سد بوستان: M. nipponense شیرین

زاد تفکیک شده در طی تحقیق دوره های همو ترسیم منحنی گروه

 (.9زاد شناسایی شد )شکل ه، یک گروه همنه ماه

، سه گروه M. nipponenseدر جنس ماده میگوی آب شیرین        

زاد شناسایی گردید زاد طولی و در جنس نر این گونه دو گروه همهم

  (.11و  10 های)شکل

گروه سنی برای هر کدام  3تا  2اساس روش باتاچاریا در سد بوستان بر

 های نر و ماده میگوی مورد مطالعه تفکیک گردید. از جنس

 

 بحث
های سد بوستان مانند بسیاری از منابع آبی در معرض ورود گونه       

نخستین  2004از سال  M. nipponenseبومی بوده است. میگوی غیر

بار در ایران و استان گلستان مشاهده شد و در تحقیق حاضر برای 

های بار در سد بوستان مورد بررسی قرار گرفت. مطالعه گونهاولین

ها در استنباط ساختار جوامع لحاظ سهم قابل مالحظه آنبومی به غیر

و همکاران،  Bandani) باشداکولوژیک و مدیریت منابع طبیعی مهم می

توان نسبت به صید تجاری ها میچنین با رشد جمعیت آن(. هم2013

برداری مناسب از این گونه در ها اقدام نمود. کنترل و بهرهآن

ها است. با نیازمند شناخت پویایی جمعیت آن اکوسیستم سد بوستان

 
 برتاالنفی جنس ماده میگوی آب شیرینونمنحنی رشد  :7شکل 

 M. nipponense در سد بوستان استان گلستان 

 

 
 برتاالنفی جنس نر میگوی آب شیرینونمنحنی رشد  :8شکل 

 M. nipponense در سد بوستان استان گلستان 

 

 
 یرینجمعیت میگوی آب ش زادهای همنمودار گروه :9 شکل

 M. nipponense در سد بوستان استان گلستان 

 

 
 شیرین  جنس ماده میگوی آب  زادهای همنمودار گروه :10شکل 

M. nipponense در سد بوستان استان گلستان 

 

 
 جنس نر میگوی آب شیرین زادهای همنمودار گروه :11 لشک

 M. nipponense در سد بوستان استان گلستان 
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شناسی جمعیت، فرآیند مستمر جایگزینی نسل در طی زمان، پویایی

 دهند. تولد نسل، رشد و مرگ و میر آن را مورد بررسی قرار می

چنین با دانش کامل از چرخه بلوغ جنسی، به شناخت و تعیین هم

دهد کمک ود قرار میای که جمعیت را تحت تاثیر ختغییرات سالیانه

از نظر میزان فراوانی نسبی میگو، در فصول مختلف با  خواهد کرد.

 26-6/26ترین مقدار در تیر ماه )دمای نوساناتی همراه است، بیش

 1/17-5/17ترین آن در اسفند ماه )دمای گراد( و کمدرجه سانتی

نوسان  گردد. این نوسان فراوانی مطابق بامشاهده می گراد(سانتی درجه

ترین ها در دامنه مناسب دمایی بیشکه میگوطوریباشد بهدمایی می

ترین فراوانی و توده زنده فراوانی را داشتند. در تاالب انزلی نیز بیش

ترین آن در زمستان گزارش شده در فصل تابستان و مهر ماه و کم

ترین فراوانی و توده زنده (. در دریای خزر بیشZovghi ،2016است )

های جنس ترین در زمستان برای میگور فصول بهار و تابستان و کمد

 همکاران و Oh (.Abdolmaleki، 2003) است شده گزارش پالمون

ساله تغییر فراوانی در فصول مختلف را  در یک مطالعه چند (1999)

در خلیج پورت ارین واقع در کشور  Crangon crangonبرای گونه 

بر دما عوامل دیگر از قبیل اکسیژن،  انگلیس گزارش نمودند. عالوه

شوری، سختی، هدایت الکتریکی، میزان عمق و شفافیت آب با فراوانی 

که با افزایش طوریدار مشاهده شد، بهنسبی میگو همبستگی معنی

شوری، سختی، هدایت الکتریکی و فراوانی افزایش یافت لیکن فراوانی 

ی داشت. اکسیژن با میزان اکسیژن و شفافیت آب همبستگی منف

گذار بر تراکم موجودات هست لیکن محلول آب یکی از عوامل تاثیر

دهنده این باشد که میگوی مورد مطالعه وابستگی تواند نشانمی

تری به اکسیژن دارد. هرچند با توجه به دامنه مناسب اکسیژن در کم

ق توان این عامل را در تفاوت فراوانی میگو در مناطتمامی نواحی نمی

میانگین طول کل  گذار بررسی کرد.صورت عامل تاثیرمورد مطالعه به

ها طی دو ماه بهمن و اسفند روند کاهشی دارد، این ها و مادهو وزن نر

کند و در مقادیر با ورود نابالغین در خرداد و تیر روند کاهشی پیدا می

دای آشی گردد. در رودخانهها الگوی منظمی مشاهده نمیماه باقی

متر میلی 28هیروشیمای ژاپن میگوی آب شیرین در سال اول به 

Shokri (2012 )و  Bandani .(1991و همکاران،  Ogawa) رسدمی

تر بودن میانگین طول کل و وزن را در جنس نر میگوی آب بیش

( در تاالب آالگل استان گلستان تایید کرد. M. nipponenseشیرین )

یوم گزارش شده کماکروبراهای دیگر این تفاوت جنس در برخی گونه

 .(2006و همکاران،  Pralon؛ Barbosa ،2005و  Mantelatto) است

ها وجود ها و مادهدار باالیی بین طول کل و وزن نرهمبستگی معنی

دهد که میزان ضریب تعیین، درصد باالیی را نشان میطوریدارد به

(99/0=2r)بت . هر دو جنس نر و ماده دارای رشد آلومتریک مث

های رشد متفاوتی اتفاق پوستان، الگوباشند. در طی توسعه سختمی

کارایی در انجام وظایفشان  ها جهتکه ساختار بدن آنطوریافتد بهمی

های یک گونه و حتی درون یابد. این موضوع در بین جنستغییر می

تواند رخ دهد. رشد آلومتریک مثبت در نر و جمعیت نر و ماده می

دهنده شرایط مناسب محیطی تواند نشانی مورد مطالعه میماده میگو

 Macrobrachiumهای میگو در مشابه حالت چنین ها باشد.آن رشد برای

acanthurus (Albertoni  ،؛2002و همکارانValenti   ،و همکاران

گزارش شد. ( 2012و همکاران،   Olele)  .volenhovenii M و  (1987

Zovghi  (2016در تاالب انزلی برای می )های گوM. nipponense  رشد

رابطه طول و وزن  دست آورد.آلومتریک مثبت برای هر دو جنس را به

های محیطی از قبیل شوری، دما، سالمت اساس فاکتورتواند برمی

جانور، جنس، بلوغ جنسی، دامنه طول گونه، غذا و دوره زمانی از سال 

گوی آب نسبت جنسی می .(Ansa ،2007و  Yakubu) متغیر باشد

در سد بوستان در طول دوره دارای نوسان  M. nipponenseشیرین 

تر نر ها نسبت ماده به نر غالبیت دارد. نسبت بیشتر ماهبود. در بیش

تاالب آجیگل گلستان توسط  در M. nipponenseمیگوی  به ماده در

Bandani میگوی  در ،(2013) همکاران وM. volenhovenii (Kingdom 

Palaemon adspersus(Abdolmaleki ،2003 ) و  (Erondu ،2013و 

( 2012) و همکاران Thghighiکه استحالیگزارش شده است، این در 

تر و ( نسبت نر به ماده را کم2014) و همکاران Imanpour Naminو 

در منابع آبی  M. nipponenseدر میگوی  58/0: 1و  4/1:1ترتیب به

بیان  (2005) و همکاران Tawari–Fufeyin .دست آوردندگیالن به

کردند که نسبت جنسی همیشه ثابت نیست و ممکن است از یک 

فصل به فصل دیگر یا از سالی به سال دیگر در همان جمعیت تغییر 

ها در فاصله ترین فراوانی طولی در مادهدر طی دوره تحقیق بیش .یابد

( مترمیلی 41-35) متر( نسبت به نرهامیلی 47-41) طولی باالتری

 ترین فراوانی طولی در ماده و نر( بیش2012) Bandani باشد.می

M. nipponense ترتیب در فاصله )استان گلستان( را به در تاالب آالگل

گزارش کرد. عمده فراوانی  مترمیلی 20-23و  14-17طولی کاراپاس 

تواند ها بود. این وضعیت میهای طولی باال مربوط به مادهدر فاصله

 تر بودن اندازه جنس ماده این میگو نسبت به نر باشد.گبیانگر بزر

گروه سنی برای هر  3تا  2در سد بوستان  ،اساس روش باتاچاریابر

های نر و ماده میگوی مورد مطالعه تفکیک گردید. طول کدام از جنس

تر از ماده و میزان ضریب رشد در جنس نر بیش تینهایب
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باشد. دو شاخص اخیر به هم ها مینر زا ترشیبها سالیانه در ماده

تر نر نسبت به ضریب رشد کم و ترشیبهمبستگی منفی دارند. طول 

 گزارش شده است .vollenhovenii  Mو .macrobrachium Mماده در 

(Nwosu  ،؛2007و همکارانNwosu   وWolfi ،2006) مرگ. میزان 

( نیز مرگ 1395)  Zovghiها بود. تر از مادهها بیشطبیعی نر ریم و

میر  و ها گزارش کرد. مرگتر از مادهو میر طبیعی را در نرها بیش

و در معرض  تر بودنبزرگدلیل تواند بهتر در نرها میطبیعی بیش

تر ها توسط شکارچیان طبیعی و نیز طول عمر کمآن قرار گرفتنشکار 

از  ترکم pHبیان کردند که با Barbosa (1995 )و  Diaz ها باشد.آن

ترین عامل دما است. تواند کاهش یابد. هرچند عمدهمی ریوممرگ 9/8

Hummel (1986)  ی میگوها در جمعدستهگزارش کرد که مرگ

pH دست آمده از این تحقیق تایج بهندهد. تر رخ میو بیش 5/9های

باشد. فراوانی جنسی در جمعیت این گونه برابر می دهدیمنشان 

داری ندارد دو جنس نر و ماده دارای اختالف معنیتوزیع طولی بین 

ها در ها و مادهدار باالیی بین طول کل و وزن نرو  همبستگی معنی

از  شده دیصی هانمونهاساس فراوانی سد بوستان وجود دارد. بر

ی طولی مختلف و با توجه به رشد نسبی باال در هر دو جنس هاگروه

، از زمان گونه نیادر  شده انجام نر و ماده نسبت به دیگر مطالعات

به دریاچه سد بوستان تاکنون، شرایط مناسب برای  گونه نیامعرفی 

جمعیت درخور توجهی را در  اندتوانسته هاو آنفراهم  هاآنرشد 

 ،ی صید این میگوهاتلهکه در جاییمنطقه تشکیل دهند. از آن

در  گرددیم صورت ضمنی صید شدند، پیشنهادی بومی نیز بههاگونه

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

شکل کنترل شده نسبت  بهی بومی، هاگونهو آسیب به  هاآن تیجمع

 ، اقدام شود.به صید این میگو در دریاچه
 

 تشکر و قدر دانی
از زحمات آقای مهندس ارسالن بهلکه که در تمام مراحل انجام        

 شود.همکاری داشتند صمیمانه تقدیر و تشکر می این مطالعه
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