
www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 29 پاییز، سوم، شماره هفتمسال                                                                                                  و همکاران                               غالمعلی بندانی

85  

  85-94 / صفحات:  92 پاییز، سومم، شماره هفتسال                                                    مجله شیالت، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد آزادشهر                              
   

   هايتاالب در Macrobrachium nipponense وزنی و طولی ساختار مقایسه
  گلستان استان گلآجی و آلماگل آالگل،

  
 4رسول قربانیو  3، داود میرشکار2، امید صدیقی1حسینعلی خوشباور رستمی، 1غالمعلی بندانی*

-مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آبهاي داخلی ارشدکارشناس و دکتري تخصصی بهداشت و بیمارهاي آبزیان -  ارشد شیالتترتیب کارشناسهب1
 دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان4تهران،  سازمان حفاظت محیط زیست ایران3، بیولوژي دریا  و دکتري تخصصی شیالت2 ،گرگان

  25/5/92؛ تاریخ پذیرش:  26/1/92تاریخ دریافت: 
  

  چکیده
، در سه تاالب آلماگل، )Macrobrachium nipponense( در این تحقیق، برخی خصوصیات زیستی میگوي

 تاشو صورتبرداري ماهانه و با استفاده از تله مورد بررسی قرار گرفت. نمونه 1388-89گل و آلماگل در سال آجی
عدد مربوط به تاالب  1779عدد و  2310 ترتیببیشترین تعداد میگوي نر و ماده صید شده به ،گرفت. در این بررسی

که  داد گل صید شد. نتایج نشاندر تاالب آجیعدد  665عدد و  594آلماگل، کمترین تعداد میگوي نر و ماده 
گل ترتیب بین تاالب آجیباشند. مقایسه میانگین طولی میگوهاي نر ماده بهتر از میگوهاي نر میمیگوهاي ماده کوچک

مقدار ضریب همبستگی در ). >05/0P( دار داشتبا دو تاالب دیگر و تاالب آالگل با دو تاالب دیگر اختالف معنی
. الگوي رشد در جنس نر متغیر بود=R 96/0و براي جنس ماده از تا =R 97/0براي جنس نر وزن  -رابطه طول

در فصل بهار در در هر تله گرم  CPUE ،67/34بیشترین مقدار  آلومتریک مثبت و در جنس ماده آلومتریک منفی بود.
گل مربوط به زمستان بود. بهرحال، تهاجم گرم در هر تله در تاالب آجی CPUE ،56/0تاالب آالگل و کمترین مقدار 

  تواند روي اکولوژي و زنجیره غذایی آن تاثیر داشته باشد.هاي استان گلستان میاین گونه غیربومی در تاالب
  

  .گلستاناستان گل و آالگل، اگل، آجیمآلهاي تاالب، Macrobrachium nipponenseمیگوي کلیدي:  هايواژه

  
 1مقدمه

هاي مطالعه پراکنش و خصوصیات زیستی گونه
ژي بسیار مهم ها از دیدگاه بیولوغیربومی در تاالب

هاي غیربومی در تمام است، زیرا تهاجم گونه
هاي خشکی، هاي زنده شامل اکوسیستماکوسیستم

تواند اثرات قابل مالحظه آبی، مصنوعی و یا طبیعی می
غذایی داشته باشد و سبب روي اکولوژي و زنجیره 

هرحال درصد کاهش ارزش تنوع زیستی گردد. به
 هاي بیگانه باعث تغییرات قابل توجهکمی از گونه

 هاي بومی و تغییرچون انقراض گونههم اکولوژیک

                                                
  bandana_gh@yahoo.com :مسئول مکاتبه*

و همکاران،  Pimentel( شوندساختار اکوسیستم می
 Macrobrachium nipponenseمیگوي  ).1985

غیربومی است که بر اساس هاي یکی از گونه
سال گذشته وارد  10مستندات موجود، حداقل در طی 

هاي آبی طبیعی و استخرهاي پرورش ماهی اکوسیستم
این  .)Ghanne ،2006و  De Grave( شده است

ترین میگوهاي آب شیرین در کشورهاي گونه از مهم
   ).Uno ،1969و  Kwon( باشدچین، کره و ژاپن می

Chong اظهار داشتند که 1987ن (و همکارا (
صورت ممکن است به M. nipponenseمیگوي 

تصادفی و یا موقع انتقال ماهی قرمز و کپورماهیان از 
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 کشورهاي چین یا ژاپن به سنگاپور معرفی شده باشند.
هاي شیرین در آب M. nipponense در حال حاضر

هاي ازبکستان، در شور در تمام استانو لب
ها پراکنده ها، استخرها و دریاچهکانالها، رودخانه

شمار هستند و از اجزاي رژیم غذایی ماهیان بومی به
  ).Niyazou ،2005و  Mirabdullaev( روندمی

Salman ــد کــه 2006( و همکــاران ) گــزارش کردن
هاي این گونه در جنوب عراق ممکـن اسـت از جمعیت

حضور جمعیت استخرهاي پرورشی در ایران شده باشند. 
 De( در تاالب انزلی توسـط M. nipponenseوحشی 

Grave  وGhanne ،2006( .گزارش شده است  
میگوي وجود نخستین گزارش از 

M.nipponense  و مقایسه آنM. rosenbergii  در 
 1383استخرهاي پرورش ماهی استان گلستان در سال 

محمدي ارائه گردید و تاکنون توسط گرگین و علی

گونه گزارشی در خصوص حضور این گونه در  هیچ
المللی ارائه نشده است. مطالعه هاي بینتاالب
هاي غیربومی به لحاظ سهم قابل مالحظه آنها در گونه

منابع طبیعی مهم ساختار جوامع اکولوژیک و مدیریت 
منظور بررسی و میزان هستند. بر این اساس، به

المللی استان گلستان پراکندگی آن در سه تاالب بین
  مطالعه حاضر انجام گرفت.

  
  ها مواد و روش

ایستگاه در هر  5پس از مطالعه اولیه منطقه، تعداد 
یک از سه تاالب آب شیرین تعیین و مختصات 

ها . ایستگاهثبت گردید GPSجغرافیایی آنها با کمک 
بر مبناي عوارض جغرافیایی، پوشش گیاهی، ورودي 
تاالب، خروجی تاالب، گسترش رسوب در بستر و 

  ).1عمق آب انتخاب گردیدند (شکل 
  

 
  گلو آجی آلماگل هاي آالگل،هاي در تاالبموقعیت ایستگاه -1شکل 

  
با  1بکارگیري تله تاشوهاي ثابت با در ایستگاه

و با استفاده از  مترمیلی 10 تا 6هاي بافته توري چشمه
ماه در سال  12عنوان طعمه در طی هگوشت ماهی ب

برداري صورت گرفت. صورت ماهانه نمونهبه 1388
فراوانی اولیه میگوها در مناطق مورد مطالعه با کمک 

                                                
1- Funnel Trap 

متر،  100 مشخصات (طول پرهپره چشمه ریز با 
متر) مشخص میلی 8و چشمه  متر 4تا  3پره عرض 
  گردید. 

و  ).nipponense M( جهت شناسایی میگوي
هاي جنس ماکروبراکیوم جداسازي آن از سایر گونه

 -1 :گرفتندزیر مد نظر قرار ) فاکتورهاي 2(شکل 
تعداد خارهاي روي  ؛روسترومموقعیت خارهاي روي 

 آالگل

 آجي گل آلماگل
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عدد و بر روي لبه  12تا  8لبه باالیی رستروم آن 
هاي مختلف دومین قسمت -2 ،عدد بود 3تا  2زیرین 

بلندتر از طول  carpusدر این گونه طول  ؛پاي حرکتی
merus و palm  .در این گونه  ؛دم باد بزنی -3بود

و  Cai(تلسون نیز به انتهاي پاي دمی نرسیده است 
Nguyen ،2002(.  براي تعیین رابطه طول و وزن، از

   ).Biswas ،1993( استفاده گردید bW= a×L فرمول
Log W =Log a + b Log L ــانگین وزن ، می

 بـراي=TL متـر)، میانگین طول کل (میلـی=W(گرم)
ایزومتریـک اسـت از تست اینکه رشد آلومتریـک یـا 

  ).Pauly ،1983( ولی استفاده شدئتست پا

2
1

3
2





 n

r

b
SdLnY
SdLnXt  

 )،CPUE( براي محاسـبه صـید در واحـد تـالش
وزن میگوي صید شده برحسب گرم در هر تله بـراي 

ســاعت مانــدگاري در آب  محاســبه شــده  24مــدت 
  است.

وسـیله کـولیس بـا دقـت سنجی میگوها بهزیست   
گیري گردید. وزن هر میگو نیز با تـرازوي اندازه 01/0

ــت ــا دق ــال ب ــدازه 01/0 دیجیت ــرم ان ــدگ ــري ش  گی
)Mossolin  وBueno ،2002.(  

  

  

  
  nipponens.. M هاي مختلف میگويبخش -2شکل 

  
تعیین جنسیت در این میگوها با تشخیص زائده 

دومین پاي شناي  2بر روي پاي داخلی 1عضالنی
 صورت گرفت که جنس نر این میگو داراي این 3میگو

 فاقد آن است باشد و جنس مادهزائده عضالنی می
)Dimmock ،2004(. منظور تایید تشخیص به

                                                
1- Appendix masculina 
2- Endopod 
3- Pleopod 

هاي شناسی گناد براساس روشصورت گرفته، بافت
  انجام شد.) Humason ،1967(شناسی معمول بافت

  
  نتایج 

بزرگترین طول و وزن میگوهاي بررسی شده در 
گل بود. دو جنس نر و ماده مربوط به تاالب آجی

اندازه طول و وزن میگوهاي نر در هر سه تاالب  
بزرگتر از میگوهاي ماده بود. بیشترین تعداد میگوي نر 
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عدد  1779عدد و  2310ترتیب و ماده صید شده به
اد میگوي نر و مربوط به تاالب آلماگل، کمترین تعد

گل صید شد عدد در تاالب آجی 665عدد و  594ماده 
  ).1(جدول 

  
  مناطق مختلفدر M. nipponense سنجی میگوي مشخصات زیست -1جدول 

 وزن (گرم) متر)طول کاراپاس (میلی متر)طول کل (میلی 

 منطقه
  جنسیت
 تعداد

  میانگین ±انحراف معیار 
 حداقل - حداکثر

  میانگین ±انحراف معیار 
 حداقل - حداکثر

  میانگین ±انحراف معیار 
 حداقل - حداکثر

 آالگل

  ماده
)1221( 

3/9±3/48  
4/82- 6/22 

5/2±5/13  
1/22- 7/2 

1/1±7/1  
1/6- 45/0 

  نر
)594( 

7/13±3/59  
2/81- 7/13 

1/3±9/16  
7/21- 4/6 

4/1±15/3  
6/6-12/0 

 آلماگل

  ماده
)1779( 

8/12±2/56  
3/85- 9/17 

9/2±3/15  
5/20- 2/7 

2/1±4/2  
8/8- 28/0 

  نر
)2310( 

2/12± 2/64  
8/93- 2/4 

4/3±1/17  
3/29-3/6 

7/1±3/3  
8/9-18/0 

 گلآجی

  ماده
)665( 

8/16±1/56  
5/98- 5/16 

7/3±9/14  
8/23- 7/5 

7/1±55/2  
5/8- 16/0 

  نر
)947( 

7/12±9/66  
7/98-2/3 

4/3±8/17  
3/25- 2/3 

8/1±8/3  
1/11-07/0 

  
محدوده دامنه طـولی در تـاالب  3 شکلبر اساس 

تر از دیگر مناطق بـود. نتـایج درصـد گل گستردهآجی
فراوانی طولی و وزنی در تمـام منـاطق نشـان داد کـه 

باشـند. تر از میگوهـاي نـر مـیمیگوهاي ماده کوچک
بیشترین درصد فراوانی طـولی جـنس نـر و مـاده در 

مشاهده  مترمیلی 21گل در طول تاالب آلماگل و آجی
شد. در تاالب آالگل، بیشترین درصد فراوانـی طـولی 

و  متـرمیلـی 21هاي ترتیب در طولجنس نر و ماده به
  متر مشاهده شد.میلی 15
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  هاي آلماگل و آالگلدر تاالب M. nipponenseفراوانی طولی و وزنی میگوي  -3شکل 

  

  
  گلدر تاالب آجی M. nipponenseفراوانی طولی و وزنی میگوي  -4شکل 

  

بیشترین درصد فراوانی وزنی جنس نر و مـاده در 
گرم بود. در تـاالب  7/3تاالب آلماگل مربوط به وزن 

گل بیشترین درصد فراوانی وزنی جنس نر و ماده آجی
  گرم مشاهده شد. 7/4و  1/2هاي ترتیب در وزنبه

  

  
  به تفکیک جنسیت در مناطق مختلف M. nipponenseمقایسه اندازه طول کل میگوي  -5شکل 

تاالب آلماگل

0
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هـاي جـنس نـر در بیشترین میانگین طـولی میگو
تاالب آجی گل مشاهده شد که با میـانگین طـولی در 

). >05/0P( داري داشتدو تاالب دیگر اختالف معنی
کمترین میانگین طولی جـنس مـاده در تـاالب آالگـل 

ــه  ــد ک ــاالب دیگــر اخــتالف مشــاهده گردی ــا دو ت ب
میـانگین طـولی بـراي  ).>05/0P( داري داشـتمعنی

جنس نـر بـین دو تـاالب آالگـل و آلماگـل اخـتالف 
  ).>05/0P( داري نداشتمعنی

  

  

   
  گل آلماگل وآجی هاي آالگل،درتاالب M. nipponenseوزن میگوي  –رابطه طول  -6شکل 

  
رابطه طول و وزن براي دو جنس نر و ماده از 

براي جنس  bضریب تعیین باالیی برخودار بود. مقدار 
 982/2و  019/3نر و ماده در تاالب آلماگل به ترتیب، 

براي جنس نر و ماده  bبود. در تاالب آالگل مقدار 
نر  براي جنس bبود. مقدار  934/2و  037/3ترتیب، هب

 982/2و  004/3ترتیب، گل بهو ماده در تاالب آجی
محاسبه شده در رابطه  bبود. با توجه به تفاوت مقدار 

با کمک تست پائولی مشخص شد  3 طول و وزن از
که الگوي رشد براي دو جنس در هر سه تاالب از 

، هرچه تفاوت 9نوع آلومتریک بوده و مطابق با شکل 

شود، الگوي رشد ا کمتر میبیشتر ی 3از عدد  bمقدار 
  تمایل بیشتري به آلومتریک مثبت یا منفی دارد.

 که درسه تاالب نشان داد CPUEتغییرات فصلی 
گرم در تاالب آلماگل  CPUE ،21/58بیشترین مقدار 

مربوط به فصل پاییز بود. در تاالب آالگل، بیشترین 
گرم در فصل تابستان مشاهده  CPUE ،34/51مقدار 

، CPUEگل بیشترین مقدار االب آجیشد. در ت
در بهار مشاهده گردید. کمترین مقدار  99/57

CPUE،11/1 گل در زمستان گرم در تاالب آجی
  .)2مشاهده شد (جدول 
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  هاي مختلف در فصول مختلف(گرم) در تاالب CPUEتغییرات  -2جدول 
 زمستان بهار تابستان پاییز نام تاالب

 39/2 53 34/51 20/20 آالگل

 31/8 29 43/44 21/58 آلماکل

 11/1 99/57 99/51 92/11 گلآجی

  
  بحث

براي جنس ماده در  M.nipponenseدامنه طولی 
 5/16 -5/98گل از سه تاالب آلماگل، آالگل و آجی

ص کوچک ). در خصو1متر متغیر بود (جدول میلی
ي ماده در تاالب آالگل بودن میانگین طولی میگوها

توان نسبت به دو تاالب دیگر به عوامل مختلفی می
تفاوت میانگین درجه  -1اشاره کرد که عبارتند از: 

که طوريحرارت تاالب آالگل با دو منطقه دیگر، به
هاي سال در ترین ماهمتوسط درجه حرارت در گرم

گراد بود، در انتیدرجه س 30تاالب آالگل حدود 
درجه  33که در دو منطقه دیگر به بیش از حالی
و همکاران  Wangگراد رسید. طبق مطالعات سانتی

تا  16) نرخ رشد مخصوص در محدوده دمایی 2006(
گراد و بیشترین نرخ رشد مربوط به درجه سانتی 20
باشد. مقایسه وضعیت گراد میدرجه سانتی 25

االب نشان داد که در تاالب تغییرات دمایی در سه ت
درجه  25آالگل به مدت یک ماه درجه حرارت 

که در دو تاالب آلماگل و گراد بود، در حالیسانتی
ماه  3گل طول دوره براي این درجه حرارت تا آجی

ترتیب طول دوره زمانی براي رشد ادامه داشت. بدین
مطلوب در تاالب آالگل کمتر بوده که احتماالً سبب 

  میانگین طولی میگو شده است.  کاهش
تغییرات قابل مالحظه سطح آب در دو تاالب  -2

گل که این موضوع به ناچار سبب آلماگل و آجی
برداري در امتداد خط هاي نمونهجابجایی ایستگاه

مستقیم به سمت مرکز تاالب جهت دستیابی به عمق 
هاي صید انجام شد، طبیعتاً این مناسب استقرار قفس

تر یی، ممکن است سبب صید میگوهاي درشتجابجا
  شده باشد.

باال بودن جمعیت ماهیان از جمله ماهی کپور در  -3
تاالب آالگل نسبت به دو منطقه دیگر که این موضوع 

هاي صورت گرفته در سه منطقه به گذاريدر دام
هاي به عمل آمده در وضوح مشاهده شد. طبق بررسی

از انواع غذاهاي  خصوص تغذیه ماهیان، میگو یکی
مصرف شده توسط ماهی کپور بود، باال بودن جمعیت 
این ماهی در تاالب آالگل و احتماالً مصرف میگوي 

تر  سبب کاهش میانگین وزنی در تاالب آالگل درشت
  شده است.

در خصوص تفاوت میانگین طولی میگوي نر، 
ترین عوامل مربوط به جمعیت شاید یکی از مهم

باشد. در تاالب آجی گل در مقایسه ماهیان شکارجی 
ها، کمترین صید ماهی کپور مشاهده با دیگر تاالب

کننده میگو سبب شد. کاهش جمعیت ماهی مصرف
باال رفتن میانگین وزنی شده و از سوي دیگر 

هاي اي نر به لحاظ اینکه داراي چنگالمیگوه
تري هستند توانایی جستجوي غذاي آنها بیشتر بزرگ

ریزي ها چون در هر بار تخمباشد و مادهمی هااز ماده
همین پذیرتر هستند. بهکنند، آسیباندازي میپوست

تر علت میگوهاي نر عمر بیشتري داشته و بزرگ
این موضوع را ) Mashiko )1981بودند. مطالعات 

کند. وي معتقد است جنس نر میگوي تایید می
M.nipponense  عمر دو سال یا بیشتر از جنس ماده

رحال، چون عامل مصرف میگوهاي بزرگ هکند. بهمی
ها نر گل کمتر بود، میانگین طولدر تاالب آجی
  افزایش داشت. 
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  Holthuisتوسـطبراساس مطالعات صـورت گرفتـه 
ــولی )1950( ــه ط ــن M. nipponense، دامن   در ژاپ
متر گزارش شد. همچنـین وي در سـال میلی 99-61 

متر میلی 86ترین طول را براي جنس نر ، بزرگ1980
مطـابق  متر گـزارش کـرد.میلی 75و براي جنس ماده 

) در تاالب هاي 2006و همکاران ( Salmanمطالعات 
براي  M. nipponenseجنوب عراق، اندازه طول کل 

 متـر و بـراي جـنس مـادهمیلی 9/71- 8/99جنس نر
ــود. میلــی 6/60 -6/88  Ghane و De Graveمتــر ب
) از رودخانه سیاه درویشان انزلی حداکثر طول 2006(

 6/58و بـراي میگـوي مـاده  3/62بـراي میگـوي نـر 
متر گزارش کردند. مقایسه نتایج مطالعه حاضر با میلی

دهد که میگوهاي بررسـی نتایج این مطالعات نشان می
هاي استان گلسـتان از محـدوده طـولی شده در تاالب

باال بودن محـدوده طـولی  باشد.بیشتري برخوردار می
در استان گلستان نسبت بـه نتـایج مطالعـات صـورت 
گرفته در ژاپن، عراق و تاالب انزلی احتماالً در رابطـه 

تر بودن میگوهـاي جـنس باشد. بزرگبا ابزار صید می
هاي نر و ماده در مطالعه حاضر نسبت به نتایج بررسی

بط هاي کشور عـراق مـرتو تاالب 1980ژاپن در سال 
با شرایط اکولوژي منطقـه بـوده و در ایـن خصـوص 

، فراوانی مـواد الکتریکیو هدایت pHدرجه حرارت، 
ــذایی و حضــور موجــودات مصــرف ــده میگــو غ کنن

ــر ــتند. ب ــذار هس ــات  تاثیرگ ــاس مطالع و  Chengاس
ــر 2003همکــاران ( روي رشــد میگــوي آب  pH)، اث

 pHشیرین جنس ماکروبراکیوم نشان داد که با کاهش 
ــه  2/8از  ــی بطــور 6/5ب ــزان رشــد طــولی و وزن ، می
کنـد. نتـایج نشـان داد کـه داري کاهش پیدا مـییمعن

هاي مذکور بیشـتر تمام فصول در تاالب درpH میزان 
عنـوان بـه )CPUE( صید در واحد تالش بود. 2/8 از

رود. شرایط محیطـی، یک شاخص پراکندگی بکار می
ــی جمع ــطح آب، فراوان ــرات س ــوص تغیی ــت بخص ی

شکارچی و بازگشت جمعیت جدید در تغییرات صید 
باشد. پایین بودن این شاخص در واحد تالش موثر می

در فصل بهار در تاالب آلماگـل نسـبت بـه دو تـاالب 
دیگر احتماالً مربوط به مصرف میگوها توسط جمعیت 

باشد که به تعداد زیادتري در شکارچی ماهی کپور می
در سـه  CPUEالف این تاالب صید شـد. عـدم اخـت

تواند مربـوط تاالب مورد بررسی در فصل تابستان می
به ورود جمعیت ناشی از تکثیر طبیعـی باشـد کـه در 

افتد. کاهش صید در واحد تـالش فصل بهار اتفاق می
گــل و آالگـل در فصــول پــاییز و در دو تـاالب آجــی

زمستان احتماالً مربوط به کاهش قابل مالحظه سـطح 
  باشد.تاالب میآب در این دو 

وزن، شاخص مفیدي براي -مطالعه رابطه طول
  گیري اختالفات رشد فردي یا گروهی میگو اندازه

 بر ).Joseph ،1988و  Jayachandran( باشدمی
، Chellamو  Pitchaimuthu( اساس مطالعات

وزن بدست آمده بین نر  -، اختالف رابطه طول)2004
ختالف در به سبب ا M.nobliliiو ماده میگوي 

بدست آوردن غذا، تراکم جمعیت، شرایط محیطی و 
باشد. نتایج مربوط به مطالعه حاضر ها میژنتیک گونه

هایی مشاهده در هر منطقه بین نر و ماده نیز تفاوت
گردد. بهرحال، اگر جمعیت منطقه مورد بررسی در می

سه تاالب به لحاظ اینکه منبع ورودي یکسانی دارند، 
نظر گرفته شود. احتماالً شرایط  یک جمعیت در

محیطی، غذا، تراکم جمعیت و حضور جمعیت 
ها در سه تاالب مصرف کننده میگو سبب این تفاوت

  .شده است
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