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چکیده

میگوي آبشیرین رودخانهاي شرقی ( )Macrobranchium nipponenseیک گونه پرورشی در برخی از کشورهاي آسیاي جنوبشرق و
غیربومی دریاچهها ،آببندانها و مزارع پرورش آبزیان استانهاي شمالی کشور است .این مطالعه با هدف بررسی ویژگیهاي تولیدمثلی
این گونه در سه تاالب بینالمللی آالگل ،آلماگل و آجیگل انجام گرفت .در مجموع تعداد  1284نمونه صید و بیومتري شدند .نسبت
جنسی نر به ماده براي کل منطقه 1:1/29برآورد گردید .این نسبت براي هریک از تاالبها متفاوت بود .مادهها در دامنه طولی  12تا20
میلیمتر غالب بود و در دامنههاي طولی  24میلی متر و بزرگتر نرها غالبیت داشتند .فصل تخمریزي از ابتداي فصل بهار شروع و تا اواسط
تابستان ادامه داشت .در مجموع سه تاالب ،میانگین فاکتور وضعیت براي جنس نر معادل  1/038و براي جنس ماده  0/64برآورد گردید.
میانگین هماوري کل از  342تاالب آالگل تا  3722در تاالب آجیگل متغیر بود .تحلیل رابطه هماوري کل (کالف تخم چسبیده به پاهاي
شنا) با طول کارپاس و وزن کل نشان داد که این رابطه از مدل نمایی طبعیت میکند .در ماههاي اوج تخمریزي (اردیبهشت-تیر)
بیشترین حجم تخمکها در منطقه آالگل وکمترین حجم تخمکها در تاالب آجیگل مشاهده شد .اندازه طول کاراپاس در اولین بلوغ
جنسی براي جنسهاي نر و ماده به ترتیب  12/1و 13/2میلیمتر برآورد گردید .همآوري باال ،طول بلوغ پائین و همزمانی اوج تخمریزي
این گونه با پرورش و آبگیري استخرها و آبنبندانهاي پرورش ماهیان گرمابی سبب پراکنش وسیع آن در منطقه شده و امکان حذف آن
از اکوسیستم آبهاي داخلی را مشکل میکند.
واژگان کلیدی :تولیدمثل ،همآوري ،طول اولین بلوغ جنسی ،استان گلستان.

مقدمﻪ
میگوهاي جنس  Macrobrachiumبزرگترین جنس
خانواده  Palaemonidaeهستند و حدود  200گونه
از این جنس وجود دارد .گونههاي این جنس توزیع
گسترده در سیستمهاي آبی دنیا داشته و جزو فراوان-
ترین درشت بیمهرگان سیستم آبی به حساب می-
آیند .به طورکلی با انواع زیستگاههاي موجود اعم از
آبشیرین ،لبشور و محیطهاي دریایی سازگار داشته
و الگوهاي تولیدمثل و رشد بسیار متنوع دارند
( .)Paschoal et al., 2013گونه M. nipponense

متعلق به شاخه بندپایان ،زیرشاخه سختپوستان ،رده
سختپوستان عالی ،راسته دهپایان و خانواده
 Palaemonidaeاست .این میگو بومی کشورهاي
چین ،ژاپن ،کره ،ویتنام ،میانمار و تایوان است ( Cai
 .)and Ng, 2002میگوي رودخانهاي شرق
 ،M. nipponenseبه عنوان یک گونه غیرهدف براي
اولین بار در ایران در استان گلستان (گرگین و علی-
محمدي )1393 ،و بهدنبال آن در تاالب انزلی در
استان گیالن ()De Grave and Ghane, 2006
گزارش شد.
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(.)Mashiko, 2000
تاالبهاي آلماگل ،آالگل و آجیگل از تاالبهاي
مهم بینالمللی استان گلستان میباشند که میگوهاي
رودخانهاي شرق به میزان قابل توجهی در آنها دیده
میشوند .از آنجاییکه اولین گزارش حضور این میگو
در کشور از این تاالبها بوده است (بندانی و
همکاران1392 ،؛ گرگین و علیمحمدي.)1393 ،
بنابراین به نظر میرسد جمعیتهاي ساکن این
تاالبها قدیمیترین جمعیتهاي این میگو در کشور
باشد و احتما ًال بیشترین سازگاري را به ویژگیهاي
محیطی مناطق جدید پراکنش انجام داده است .علی-
رغم مدت نسبت ًا طوالنی از معرفی و حضور این گونه
به آبهاي داخلی استان گلستان ،گزارشی بر روي
ویژگیهاي تولیدمثلی آن وجود ندارد .گزارشهاي
محدودي بر روي برخی جنبه رشد و پویایی جمعیت
دیده میشود (زوقی شلمانی و همکاران1396 ،؛ خانی
پور و همکاران1397 ،؛ رئیسی و همکاران1397 ،؛
دانایی و همکاران .)1398 ،تنها دو مورد در خصوص
ویژگیهاي تولیدمثلی این میگو در استان گیالن
وجود دارد (تحقیقی و همکاران1391 ،؛ زوقی
شلمانی .)1395 ،بنابراین مطالعه حاضر با اهداف
مشخص کردن ساختار تولیدمثلی این گونه در تاالب-
هاي مذکور انجام شده است که در آن نسبت جنسی،
فصل تخمریزي ،هماوري و طول اولین بلوغ جنسی نر
و ماده تعیین گردید.

این گونه یکی از گونههاي آبزیان پرورشی در
کشورهاي چین ،ژاپن و کشورهاي جنوبشرق آسیا
میباشد که به طور وسیع پرورش داده میشود
( .)Kong et al., 2017توسعه آبزي پروري این گونه
سبب شده است که بسیاري از نیازمنديهاي زیستی
و اکولوژیکی آن بررسی و در فرآیند تکثیر و پرورش
آن مورد استفاده قرار گیرد .از آنجاییکه این گونه در
آبهاي طبیعی کشور به فور دیده میشود ،امکان
پرورش آن با اهداف بهرهبرداري وجود دارد .بنابراین
ضرورت دارد جنبه زیستی و نیازمنديهاي اکولوژیکی
این گونه در کشور نیز تعیین گردد.
از جنبههاي مهم زیستی این گونه در آبزيپروري،
ویژگیهاي تولیدمثلی آن است .فراوانی جنسها که
بهصورت نسبت جنسی بیان میشود ،یکی از
مهمترین ویژگی تولیدمثلی این گونه به حساب می-
آید که تحت تاثیر تفاوت سن و اندازه بدن در بلوغ
جنسی میباشد .انحراف نسبت جنسی از حالت 1:1
ممکن است درگونههاي مختلف از نسبت جنسی
متفاوت در هنگام تولد و یا دگردیسی ایجاد شود
( .)Paschoal et al., 2013همآوري و اندازه
تخمکها یکی دیگر از ویژگیهاي مهم تولیدمثلی
گونههاست .اندازه تخم و توده تخم زیر شکمی در بین
جمعیتهاي محلی میگوي رودخانهاي شرق به طرز
چشمگیري با توجه به ویژگیهاي هیدروژوگرافی
زیستگاه متفاوت بود .تخمریزي آنها از تخمهاي
کوچک (تقریب ًا  0/05میلیمتر مکعب حجم در هر
توده تخم ساده) در دهانههاي رودخانه ،چند تخمهاي
بزرگ (تقریباً  0/1میلیمتر مکعب) در آبهاي
شیرین داخلی و تعداد متوسطی در تاالبها متفاوت
میباشد ( .)Yuan et al., 2004اندازه طول در
اولین بلوغ جنسی نیز از دیگر ویژگیهاي مهم
تولیدمثلی گونههاست که در میگوي ماده با (37
میلیمتر) در جمعیتهاي ساکن در آبهاي شیرین
به دلیل رشد کندتر کوچکتر از جمعیتهاي ساکن
در آبهاي لب شور با ( 57/5میلیمتر) و جمعیتهاي
ساکن در خورها با ( 52/5میلیمتر) میباشد

مواد و روشها
نمونهبرداري به صورت ماهانه در روزهاي میانی هر
ماه از دوازدهم تا هفدهم به مدت یکسال در 5
ایستگاه از هر یک از تاالبهاي آالگل ،آلماگل و
آجیگل در سال  1397صورت گرفت (شکل .)1
نمونهبرداري با استفاده از تلههاي قفسی ( )Funelکه
با ماهی مرده طعمهدار شده بودند جمعآوري شدند.
تلهها در هریک از ایستگاهها به مدت  24ساعت در
سطح بستر با کمک لنگر آهنی مستقر شدند.
تعیین جنسیت در این گونه میگوها با با تشخیص
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شکل  – 1منطقه مورد مطالعه در تاالبهاي بین المللی آلماگل ،آجیگل و آالگل استان گلستان-شمال ایران.
𝛽0

زائده عضالنی ( )Appendix masculinaبر روي
پاي داخلی ( )Endopodدومین پاي شناي
( )Pleopodصورت گرفت .جنس نر داري این زائده
میباشد و جنس ماده فاقد آن است ( Dimmock,
 .)2004به منظور تایید تشخیص صورت گرفته،
بافتشناسی گناد براساس روشهاي معمول بافت-
شناسی نیز صورت گرفت .هماوري با استفاده از

L50 = − 𝛽1

1

و )𝑋∗𝑝 = 1+𝑒 −(𝛽0+ 𝛽1

که در آن  = Xطول کاراپاس = P ،بلوغ 0( ٪50

براي نوجوانان و  1براي بالغین) β0 ،ضریب ثبات
رگرسیونی و  β1شیب خط رگرسیونی است .از CL
به عنوان متغیر مستقل براي آزمایش رشد نسبی در
اندازه گیريهاي دیگر (متغیرهاي وابسته) استفاده
شد .رگرسیون خطی ،مقایسه شیبها و محاسبات
شروع بلوغ جنسی ریختی انجام شد .براي تجزیه و
تحلیل شروع بلوغ جنسی ریختی ،از مدل رگرسیون با
روابط قطع شده با نقطه انفصال با بسته "قطعه قطعه
شده" در رگرسیونهایی استفاده شد که نقاط
بازشکنی احتمالی را تجسم میکند .نسبت جنسی
براساس گروه طولی و ماه ،از مقایسه تعداد میگوهاي
ماده و نر صید شده طی هر ماه به دست میآید.
جهت تشخیص معنیدار بودن اختالف تعداد نرها و
مادهها در نسبت قابل انتظار ( )1 : 1از آزمون کاي دو
( )χ2استفاده گردید .تمام تجزیه و تحلیلها در نرم-
افزار  Rنسخه  3.5.3انجام گرفت.

c
s
هماوري مطاق = C ،تعداد تخمهاي شمارش شده در

فرمول  AF   OWمحاسبه گردید که = AF

هر نمونه = S ،وزن هر نمونه (گرم) = OW ،وزن
تخمدان (گرم) است ( Sivakumaran et al.,
.)2003
تخمهاي هر یک از میگوهاي ماده واجد تخم پس
از تثبیت در الکل  %70از زیر محوطه شکمی تخلیه
شده و قطر آنها با کمک کولیس با دقت 0/01
میلیمتر با بکارگیري لوپ  Moticبا بزرگنمایی 4X
ال
اندازهگیري شد .چون شکل تخمها در میگو کام ً
کروي نیست ،بنابراین دو قطر کوچک و بزرگ اندازه-
گیري شد و با استفاده از فرمول lh2/6ח = Evنیز
حجم آنها محاسبه شد ( .)Nazari et al., 2003در
تعیین بلوغ جنسی با استفاده از دادههاي ریختی از
معادالت زیر استفاده شد:

ﻧتایج
نتایج نشان داد که نسبت جنسی متنوعی در هر یک
از تاالب وجود دارد .همچنین در هر تاالب نسبت
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شکل  – 2نسبت فراوانی ( )%جنسی در فصول مختلف نر و ماده
میگوي رودخانهاي شرق در سه تاالب آلماگل ،آجیگل و آالگل-
شمال ایران.

شکل  – 3نسبت فراوانی ( )%جنسی درگروههاي طولی مختلف
نر وماده میگوي رودخانهاي شرق در سه تاالب آلماگل ،آجیگل
و آالگل -شمال ایران.

جنسی در فصول مختلف نیز متفاوت بود به طوريکه
در تاالب آجیگل در فصلهاي بهار ،پاییز و زمستان
نسبت جنسی نابرابر نر به ماده به ترتیب :0/6 ،1:1/5
 1و  1:1/7بود ( ،P>0/05آزمون مربع کاي) .در این
تاالب در فصل تابستان نسبت فراوانی نر و ماده
اختالف آماري معنیدار نشان نداد ( ،P>0/05آزمون
مربع کاي)  .در تاالب آالگل نیز فراوانی نابرابر نر و
ماده در سه فصل بهار ،پاییز و زمستان به ترتیب ،1:2
 1 :0/66و  1:1/59مشاهده گردید ( ،P>0/05آزمون
مربع کاي) .در این تاالب نیز همانند تاالب آجیگل
در فصل تابستان نسبت جنسی تفاوت معنیدار آمار از
 1:1نشان نداد .در تاالب آلماگل نسبت جنسی در
فصول زمستان و بهار نابرابر بود به طوريکه نسبت نر
به ماده به ترتیب  1:1/59و  ،P>0/05( 1 :2/2آزمون
مربع کاي) و در دو فصل پاییز و تابستان فراوانی نر و
ماده تفاوت معنیدار از  1:1نشان ( ،P>0/05آزمون
مربع کاي) .نسبت جنسی نر به ماده در کل مناطق
(سه تاالب) مورد بررسی  1:1/29برآورد گردید که
اختالف معنیدار آماري بین فراوانی دو جنس وجود
داشت ( ،P>0/05آزمون مربع کاي).
تعیین زمان تخمریزي میگو براساس مادههاي
تخمدار بین پاهاي حرکتی نشان داد که دوره
تولیدمثلی این میگو از فروردین تا مرداد طول می-
کشد .بیشترین فراوانی مادههاي تخمدار در ماههاي
خرداد و تیر مشاهده گردید که نشان دهنده ماههاي
حداکثر فعالیت تولیدمثلی این گونه در تاالبهاي

مورد مطالعه میباشد.
بررسی فصلی نسبتهاي جنسی نشان داد که
مادههاي تخمدار در طول فصل بهار و اولین ماه فصل
تابستان دیده در جمعیتهاي این گونه دیده میشوند
(شکل  .)2تغییرات نسبتهاي جنسی در دامنههاي
طولی مختلف کاراپاس نشان داد که در دامنه طولی
 12تا 20میلیمتر مادهها فراوانی بیشتري دارند و با
فراوانی نرها اختالف معنیداري نشان دادند
( .)P>0/05در دامنه طولی  20میلیمتر و بزرگتر
فراوانی نرها بیشتر بوده و با فراوانی مادهها اختالف
معنیداري داشت (( )P>0/05شکل .)3
نتایج مطالعه نشان دادکه همواره میانگین وزنی
میگوهاي نر بیشتر از میگوهاي ماده بوده و افزایش
رشد میگوهاي نر و ماده از اواخر اسفند شروع شده و
در خردادماه به بیشترین مقدار خود میرسد .از
اواسط مرداد ماه کاهش پیدا میکند .تغییرات وزن
کل در طول ماههاي مختلف نشان داد که از اواخر
اسفند مقادیر این دو متغیر افزایش پیدا میکند و در
خرداد و تیر زمانی که حضور مادههاي تخمدار زیاد
میشود به حداکثر خود می رسد (شکل .)4
میزان هماوري مطلق از حداقل 104عدد تخم در
تاالب آالگل تا حداکثر  6897عدد در تاالب آجیگل
متفاوت بود .کمترین و بیشترین تعداد متوسط
هماوري مطلق معادل  342عدد و  3722عدد به
ترتیب مربوط به تاالب آالگل و آجیگل بود (جدول
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جدول  – 1میانگین هماوري کل (̅ ±( )xانحراف معیار خطا )SE:جنس ماده میگوي رودخانهاي شرق در سه تاالب آلماگل ،آجیگل و آالگل-
شمال ایران.
هماوري کل(عدد تخمک)
دریاچه تاالبی
آلماگل
آالگل
آجیگل

حداکثر
1844
906
6897

حداقل
105
104
1684

x̅±SE
629±6/63
342±5/89
3722±275/57

شکل  – 4تغییرات وزن کل و حجم فضاي کاراپاس میگوي ماده در سه تاالب آلماگل ،آجیگل و آالگل -شمال ایران.

شکل  – 5رابطه هماوري کل جنس ماده میگوي رودخانهاي شرق در سه تاالب آلماگل ،آجیگل و آالگل -شمال ایران.

که درشتترین تخمکها مربوط به میگوهاي تاالب
آالگل و ریزترین تخمکها مربوط به منطقه آجیگل
میباشد .متوسط حجم تخمکها در تاالب آجیگل
 0/07میلیمترمکعب ،در تاالب آلماگل  0/09میلی-
مترمکعب و تاالب آالگل  0/12میلیمتر مکعب بود.
آنالیز واریانس یکطرفه نشان داد که اندازه حجم
تخمک جمعیت میگوها در تاالب آالگل با تاالبهاي
آجیگل و آلماگل اختالف معنیداري دارد
( .)P>0/05در حالیکه بین اندازه حجم تخمک

.)1
بررسی رابطه هماوري با طول کاراپاس و وزن
میگو در سه منطقه تاالبی نشان داد که رابطه
رگرسیونی از مدل نمایی پیروي می کند (شکل .)5
ضریب همبستگی مدل نمایی نشان داد همبستگی
باالي بین متغیر پاسخ (هماوري کل) با متغیرهاي
توصیف کننده (وزن کل و طول کاراپاس) وجود دارد.
بررسی میانگین اندازه تخمکها بر اساس
میانگین حجم تخمکها در مناطق مختلف نشان داد
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شکل  – 6مقایسه میانگین حجم تخمکهاي جنس ماده میگوي
رودخانهاي شرق در سه تاالب آلماگل ،آجیگل و آالگل -شمال
ایران.

شکل  – 8برآورد طول در اولین بلوغ جنسی ( )L50جنس ماده
میگوي رودخانهاي شرق در سه تاالب آلماگل ،آجیگل و آالگل-
شمال ایران.

و طول در اولین بلوغ جنسی ( )L50برابر با 13/2
میلیمتر با ضریب تبیین  R2 = 0/91به دست آمد.
معادله رگریسیون میگوهاي جوان و بالغ به ترتیب
 y=-0.18+0.06×xو  y=-0.41+0.13×xبرآورد
شدند (شکل .)8
بحث
میگوي رودخانهاي شرق به علت توانایی باالي تولید-
مثل ،رشد سریع ،مقاومت زیاد به بیماري و دوره
تولیدمثلی طوالنی مدت توجه محققین زیادي را به
خود جلب کرده است (.)Aye and Sein, 2012
تحمل باالي اکولوژیکی این گونه در دما و شوريهاي
مختلف به اثبات رسیده است .این میگو میتواند در
طیف وسیعی از شوري از آب شیرین تا آب شیرین
زندگی کند ( .)Salman et al., 2006به طورکلی
اطالعات مربوط به زیستشناسی جمعیتی یک گونه
مانند نسبت جنسی ،میزان تولید تخمک به وسیله
مادهها ،دوره تولیدمثل و اندازه در اولن بلوغ جنسی
براي درک تاریخچه زندگی گونههاي داراي تحمل
اکولوژیکی وسیع ضروري است ( Pescinelli et al.,
 .)2016در این تحقیق موارد زیستی  -تولیدمثلی
فوق در جمعیتهاي تاالبی این میگو بررسی گردید .با
توجه به دوشکلی جنسی نر و ماده این میگو ،تمایز
نرها و مادهها به راحتی امکانپذیر بود .فراوانی نرها و
مادهها در مناطق مختلف و فصول مختلف یکسان

شکل  – 7برآورد طول در اولین بلوغ جنسی ( )L50جنس نر
میگوي رودخانهاي شرق در سه تاالب آلماگل ،آجیگل و آالگل-
شمال ایران.

جمعیت میگوهاي دو تاالب آجیگل و آلماگل با
یکدیگر اختالف معنیداري وجود نداشت ()P<0/05
(شکل .)6
اندازه متوسط طول کاراپاس در اولین بلوغ
جنسی براساس دادههاي موفومتریک طول کاراپاس و
پهناي چنگال به وسیله معادله لجستیکی براازش شد.
معادله مذکور براي جنس نر:
)])P =1/ (1+exp[- 1.886 (TL- 22.971
و طول در اولین بلوغ جنسی ( )L50معادل
12/1میلیمتر با ضریب تبیین  R2 = 0/91برآود
گردید .دراین رابطه معادله رگریسیون میگوهاي جوان
و بالغ به ترتیب به صورت  y=-0.07+0.08×xو
 y=-0.47+0.15×xبرآورد شدند (شکل  .)7براي
جنس ماده نیز معادله لجستیکی:
)])P =1/ (1+exp [ - 2.501 (TL- 33.04
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حضور یک اسکلت سفت و سخت ،کیتین ،آهکی شده
ناپیوسته و محدود است (.)Paschoal et al., 2013
کوچک بودن و کوتاه بودن طول زندگی جنس ماده
در گونههاي ماکروبراکیوم به دلیل صرف انرژي براي
تولید رشد تخم میباشد ( .)Hartnoll, 1982در
خصوص بزرگتر بودن اندازه میگوهاي نر نسبت به
ماده گزارشهاي متعدي وجود دارد .در هنگکنگ
اندازه بزرگترین طول کل جنس ماده  53/7میلیمتر
و بزرگترین طول کل میگوي جنس نر  75/6میلیمتر
میگوي  M. nipponenseگزارش شده ( Mantel
 .)and Dudgcon, 2005در مطالعه خصوصیات
ساختار جمعیت  M. nipponenseدر منطقه میانمار
دامنه طول کل براي جنس نر  51-80میلیمتر و
براي جنس ماده  41-56میلیمتر گزارش شده است
( .)Aye, 2018تحقیقی و همکاران ( )1391میانگین
طول کل معادل  62/8میلیمتر براي جنس نر و
معادل  53/9میلیمتر براي جنس ماده در استان
گلستان و میانگین طول کل جنس نر و جنس ماده به
ترتیب  49/84میلیمتر معادل  46/44میلیمتر در
تاالب انزلی گزارش کردهاند .رئیسی و همکاران
( )1397میانگین طول کل و وزن میگوي جنس نر
معادل  40/24میلیمتر و  0/81گرم میانگین طول
کل و وزن میگوي جنس ماده معادل  41/7میلیمتر
و  1/01گرم در دریاچه سد گلستان در منطقه جنوب
شرق استان گلستان گزارش نموده اند که با گزارش-
هاي مربوط به بزرگتر بودن نرها نسبت به مادهها در
این میگو هماهنگی ندارد .احتما ًال این تفاوت به روش
نمونهبرداري آنها برمیگردد زیرا برخالف دیگر
مطالعات ،رئیسی و همکاران ( )1397نمونهبرداري را
با استفاده از تور سالیک انجام داده بودند .اندازه بزرگ
جنس نر در میگوهاي جنس Macrobrachium
میتواند در ارتباط با چنگالهاي بزرگتر جنس نر
باشد زیرا اندازه بزرگ چنگالها توانایی کرکت و شنا
را کاهش میدهد و نرها میتوانند از فاصله دورتري
غذا به دست آورند و منطقه وسیعتري بدون نیاز به
جابجایی زیاد کشف کنند و اجازه صید طعمه و دفاع

نبود .عالوه بر این نسبت جنسی در بین گروههاي
طولی نیز متنوع بود .فراوانی کلی جنسهاي نر و ماده
جمعیت  M. nipponenseدر دریاچه سد بوستان در
شرق استان گلستان نیز تفاوت معنیداري نشان داده
است (رئیسی و همکاران .)1397 ،نسبت جنسی
میگوهاي آب شیرین همیشه ثابت نیست بلکه از
فصلی به فصل دیگر و از سالی به سال دیگر در
جمعیتها متفاوت است ( Tawar-Fufeye et al.,
 .)2005تفاوت نسبت جنسی ممکن است به علت
تفاوت فراوانی نر و ماده در موقع تولد و یا تغییر شکل
(دگردیسی) باشد (.)Aye and Sein, 2012
همچنین اختالف در فراوانی جنسها میتواند در
ارتباط با تفاوت سن و اندازه بلوغ جنسی و همچنین
مربوط به احتمال مرگومیر متفاوت در جنسهاي
مختلف باشد ( .)Koga et al., 2001عوامل موثر در
ایجاد تفاوت نسبت جنسی در فصول مختلف مشخص
نیست اما میتواند تحت تاثیر رشد ،مرگومیر و رفتار
جمعیت باشد .به عنوان مثال رشد سریعتر جنس
ماده میتواند منجر به تمایل نسبت جنسی به طرف
جنس ماده و غالبیت در جمعیت شود ( Xiao and
 .)Greenwood, 1993به طورکلی نسبت جنسی به
رشد و طول عمر میگو بستگی دارد .در برخی از
گونههاي خانواده  Palaemonidaeنرخ رشد جنس
ماده بیشتر از جنس نر است و همین باعث کاهش
ذخیره انرژي در جنس نر و افزایش ریسک شکار می-
شود .در نتیجه نسبت جنسی به نفع جنس ماده
تغییر میکند .تغییر نسبت جنسی ممکن است تحت
تاثیر مرگومیر و تفاوت الگوي مهاجرت دو جنس نر
و ماده نیز باشد ( .)Oh et al., 2002نتایج مطالعه
حاضر و مطالعات انجام شده در مناطق دیگر در
متنوع بودن فراوانی جنسها با هم مطابقت داشته و
این تفاوت ناشی از عوامل مختلف میتواند باشد.
بنابراین نمیتوان یک عامل براي این تنوع در فراوانی
جنسها مشخص نمود.
میگوهاي نر نسبت به میگوهاي ماده داراي
میانگین وزنی بیشتر بودند .رشد سختپوستان با
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میلیمترمکعب باشند تخمکهاي کوچک گفته می-
شود) و به تعداد زیاد دارند در حالیکه جمعیتهایی
که در سواحل دریاچهها زندگی میکنند و ساکن آب
شیرین هستند ،تخمهاي بزرگ (تخمکهایی که
اندازه حجم آنها  0/1میلیمترمکعب باشد تخمک-
هاي بزرگ گفته میشود) دارند .تخمکها با حجم
بین  0/06تا  0/09میلیمتر مکعب تخمکهاي
متوسط به شمار میروند که در جمعیتهاي ساکن
اکوسیستمهاي آب لبشور دیده میشود ( Mashiko
 .)and Numachi, 2000به نظر میرسد جمیعت-
هاي ساکن در تاالبهاي آالگل ،آجیگل و آلماگل
داراي تخمکهاي متوسط و بزرگ میباشند .تفاوت
در حداکثري هماوري بین گونههاي خانواده
 Palaemonidaeاحتماالً نتیجه تفاوت اندازه بدن
میگوي ماده میباشد .اگرچه عوامل دیگري مانند
پراکنش در عرضهاي جفرافیایی و سازگاري با
محیطی که برآن تاثیر میگذارد نیز در این رابطه مهم
جمعیتهاي
.)Oh,
(1999
هستند
 M. nipponenseمیتوانند با تولید اندازههاي
مختلف تخم و توده تخمدان با شرایط محیطی
مختلف محلی سازگار شوند .با این حال در رودخانه
 Huitzilapanمکزیک ،سه گونه مختلف از میگوهاي
جنس  Macrobrchiumمورد بررسی تفاوت معنی-
داري در اندازه تخم بسته به زمانی از سال که در
همان منطقه باقی ماندهاند و با تمایل به تخمهاي
بزرگتر در فصل بارانی نشان دادند ( Mejia-Ortiz et
.)al., 2001
دوره تولیدمثل میگوي آبشیرین در تاالب انزلی
از اردیبهشت تا شهریور بـا حضـور مـادههـاي
تخـمدار تعیـین گردیده است .بیشترین ماده تخمدار
در مرداد و کمترین تعـداد در اردیبهشـت و شـهریور
مشـاهده شده است (زوقی شلمانی .)1395 ،در
مطالعه حاضر دوره تخمریزي از فرودین شروع و تا
اوسط مردادماه ادامه داشت .مقایسه نتایج این تحقیق
با گزارش زوقی شلمانی ( )1395نشان میدهد که در
استان گلستان تخمریزي یکماه زودتر شروع میشود

در مقابل دشمن را از فاصله دورتر فراهم میکند .این
تحرک کمتر سبب ذخیره انرژي بیشتر و اندازه بزرگتر
میگو میشود ( .)Ismael and New, 2000حضور
نرهاي بزرگتر از مادهها ویژگی است که معموالً در
بین  Carideaبه ویژه در میان گونههاي
 Macrobrachiumیافت میشود .این تفاوت احتما ًال
با موفقیت در تولیدمثل و رقابت درون گونهاي همراه
است ،زیرا نرهاي بزرگتر شانس بیشتري براي تجمع
دارند ).(Gherardi and Micheli, 1989
در مطالعه حاضر بزرگترین میانگین هماوري و
کمترین میانگین حجم تخمکها در تاالب آجیگل
مشاهده شد .تفاوت در میزان هماوري و حجم
تخمکها بین تاالبهاي مورد مطالعه نشان دهنده
تنوع باالي بین جمعیتی در این گونه میتواند باشد.
تحقیقی و همکاران ( )1391هماوري کل این میگو
در رودخانه سیاهدرویشان استان گیالن از  501تا
 3578گزارش کردهاند .برخی از میگويهاي ماده
 M. nipponenseدر این رودخانه در وزن کمتر از
 0/5گرم به بلوغ جنسی میرسند که هماوري آنها
بین  200تا  500عدد متغیر است .قطعاً تخمهاي
حاصل از این مولدین اغلب منجر به تولید بچه میگو-
هاي ضعیف و بیکفیت میشود ( Jiang et al.,
 .)2016زوقی شلمانی ( )1395نیز میزان همآوري
این میگو را در تاالب انزلی با حداقل  43عدد در
شـهریور تـا  5821عدد در تیر گزارش کرده است.
میـانگین هـمآوري در نـواحی مختلـف تـاالب انزلی
متفـاوت بود به طوريکه بیشترین و کمترین میانگین
همآوري به ترتیب مربوط بـه مناطق مرکزي تـاالب با
میانگین  1355±139عدد تخمک و سیاهکشیم با
میـانگین  842±72عـدد تخـمک مشاهده شده
است .براساس مطالعات )1983( Mashiko
خصوصیت تولیدمثلی میگوي  M. nipponenseبه
طور قابل مالحظهاي از جمعیتی به جمعیت دیگر بر
پایه ژنتیک آنها متفاوت است .جمعیتهایی از این
گونه که در مناطق مصبی زندگی میکنند تخمک-
هاي کوچک (تخمکهایی که اندازه حجم آنها 0/05
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جمعیتهاي شور و لبشور در اندازه طول در اولین
بلوغ جنسی تفاوت معنیداري نشان نداده است
( .)Mashiko, 2000بلوغ جنسی این میگو پیچیده و
تحت کنترل فاکتورهاي گوناگون مانند هورمونهاي
جنسی ،تغذیه و فاکتورهاي محیطی میباشد
(.)Makkapan et al., 2011
اگرچه انتظار میرود اندازه بلوغ در اولین بلوغ
جنسی در طول و عرض جغرافیایی متفاوت و بین
افراد در هر مکان معین متفاوت باشد ،درجه حرارت
احتما ًال عامل موثرترین عامل در این پدیده میباشد
( .)Ammar et al., 2001نتایج زوقی شلمانی
( )1395در تاالب انزلی براي هر دو جنس نر و ماده
براي طول کل  38/4میلیمتر اعالم شده است .اc
آنجاییکه به طور متوسط طول کاراپاس حدود 25
درصد طول کل را شامل میشود که در این مورد
طول کاراپاس حدود  9/8میلیمتر میشود که در
مقایسه با نتایج مطالعه حاضر در طول کوچکتري بالغ
میشوند .احتما ًال درجه حرارت محیطی در این
خصوص موثر بوده است ،زیرا متوسط درجه حرارت
در فصول بهار و تابستان در گلستان با  25/5درجه
باالتر از انزلی با  24درجه است .البته ترکیب گروه-
هاي طولی نر و ماده در تاالب انزلی در مقایسه به
استان گلستان که طول بلوغ جنسی بتفکیک جنسیت
برآورد شده نیز تاثیر گذار بوده است .نتایج مطالعات
برآورد اولین بلوغ جنسی  M. nipponenseدر ژاپن
براي جنس ماده و نر به ترتیب معادل  6/8و 10/2
میلیمتر طول کاراپاس میباشد که نسبت به نتایج
تحقیق حاضر ،طول کاراپاس در اولین بلوغ جنسی
براي هر دو جنس نر و ماده کوچکتر بودند .این
تفاوت احتماالً به تفاوت منطقه جغرافیایی و به ویژه
محیط زندگی میگوها مرتبط میباشد .نمونههاي
بررسی شده در ژاپن در محیط رودخانه بوده که
طبیعت ًا دماي پایینتري نسبت منطقه مطالعه حاضر
(تاالبهاي آلماگل ،آالگل و آجیگل) استان گلستان
داشتند.
میگوي رودخانهاي شرق در تاالبهاي آلماگل،

و یک ماه زودتر نیز پایان مییابد اما طول دوره
تخمریزي در هر دو استان گیالن و گلستان یکی
است .تفاوت زمانی در شروع و پایان دوره تخمریزي
میتواند عمدتاً به تفاوت در ویژگیهاي محیطی به
ویژه درجه حرارت محیطی باشد.
تعیین اندازه طول در اولین بلوغ جنسی ،از
پارامترهاي مهم براي توسعه استراتژيهاي حفاظت و
نظارت و کنترل فعالیتهاي شیالت در مکانهاي
خاص به شمار میرود ( Kevrekidis and
 .)Thessalou-Legaki, 2013عالوه بر آن ،تخمین
دقیق سن و طول مولدین در اولین بلوغ جنسی براي
حفظ ذخایر آبزیان مورد بهرهبرداري بسیار مهم است.
سن بلوغ از اهمیت ویژهاي برخوردار است زیرا به
شدت بر برآورد مدل جمعیت بر میزان برداشت پایدار
تأثیر می گذارد ( .)Clark, 1991در بررسی حاضر
طول کاراپاس در اولین بلوغ جنسی براي جنس نر
کوچکتر از جنس ماده برآورد گردید .هرچند میانگین
طولی میگوههاي ماده کوچکتر از نرها است ولی نرها
در اندازه طولی کوچکتر بالغ میشوند .این موضوع
احتما ًال مربوط به نقش حمایتی جنس نر در زمان
جفتگیري میباشد که با چنگالهاي خود از ماده
هایی که در زمان تخمریزي پوست اندازي میکنند
در مقابل دشمن حفاظت میکنند ( Ismael and
 .)New, 2000در مطالعه زوقی شلمانی ( )1395در
تاالب انزلی براساس رابطه بـین طول کل و نسبت
مادههاي تخمدار مقدار اندازه طول کل میگو را در
اولین بلوغ جنسی براي مجموع جنس هاي نر و ماده
معادل  Lm50 = 38/4میلیمتر گزارش شده است.
در مطالعات  )1983( Mashikoدر کشور ژاپن اندازه
طول کل  M. nipponenseدر اولین بلوغ جنسی
براي جنس ماده  Lm50 = 26/19میلیمتر و براي
جنس نر  Lm50 = 40میلیمترگزارش شده است .به
طورکلی در کشور ژاپن ،جمعیتهاي ساکن آب
شیرین در اندازه طولی کوچکتري ( 37/5میلیمتر
طول کل) نسبت به آبهاي شور و لبشور (57/5
میلیمتر طول کل) به بلوغ میرسند البته بین
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ذوقیشلمانی آ .1395 .پراکنش ،پویایی جمعیت و
بیولوژي تولیدمثلی میگوي Macrobrachium
 nipponenseدر تاالب انزلی .رساله دکتري،
دانشگاه گنبدکاووس 109 .ص.
ذوقیشلمانی ا ،.پاتیمار ر ،.جعفریان ح.ا ،.عبدالملکی ش،.
تیزکار ب .1396 .پراکنش و فراوانی میگوي
Macrobrachium
آبشیرین
غیربومی
) nipponense (De Haan, 1849در تاالب
انزلی و ارتباط آن با برخی عوامل محیطی.
اکوبیولوژي تاالب.103-91 :2 ،
رئیسی ه ،.دانایی ا ،.پاتیمار ر .1397.رشد و مرگ و میر
( Macrobrachium
میگوي آبشیرین
 )nipponenseدر دریاچه سد بوستان  -جنوب
شرق دریاي خزر .فصلنامه علمی پژوهشی محیط
زیست جانوري.451-461 :)4(10 ،
گرگین س ،.علیمحمدي ا .1393 .نخستین گزارش از
وجود میگوي آب شیرین Macrobrachium
 nipponenseدر ایران و مقایسه مورفولوژیک آن
با گونه  .Macrobrachium rosenbergiiمجله
پژوهش و سازندگی.59-57 :63 ،

آالگل و آجیگل به عنوان یک میگوي غیربومی داراي
ویژگیهاي تولیدمثلی خاصی بود به طوريکه در
غالب فصول نرها نسبت به مادهها داراي فراوانی
بیشتر بودند .فراوانی جنسها بین گروههاي طولی
مختلف نشان داد که نر در گروههاي طولی کوچکتر
و مادهها در گروههاي طولی بزرگ غالب بودند .نرها
داراي میانگین وزنی بزرگتري نسبت به مادهها بودند
که این مورد یک ویژگی عمومی در این گونه به
حساب میآید .هماوري کل بین تاالبها متنوع اما
نسبت به جمعتهاي دیگر این گونه در مناطق
مختلف داراي میانگین بزرگتري بود .طول کاراپاس
در اولین بلوغ جنسی در نرها بزرگتر از ماده نشان
داد .طول در اولین بلوغ جمعیتهاي مورد مطالعه در
مقایسه با دیگر جمعیتها بزرگتر بود.
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Abstract
The oriental river prawn (Macrobranchium nipponense) is a commercially important farmed species in some
countries of Southeast Asia, and an exotic one distributing in lakes, reservoirs and aquaculture ponds in the
northern provinces of Iran. This study was conducted to investigate the reproductive characteristics of this
species in Alagol, Almagol and Adjigol wetlands. A total of 1284 specimens were collected, and their
biometrical data measured. The sex ratio of male to female for the whole region was estimated to be 1: 1.29.
This ratio was different between wetlands. Females were dominated the length groups of 12-20 mm, while
males were more frequent in length groups of 24 mm and larger. The spawning season was started in early
spring and lasted till mid-summer. The mean condition factor was estimated 1.038 for males and 0.64 for
females. The mean batch fecundity ranged from 342 in Alagol to 3722 in Adjigol. The relationship of batch
fecundity with carapas length and total weight showed an exponential model. The highest volume of the oocytes
was observed in Alagol, and the lowest one in Adjigol. The carapas length at first maturity was estimated as
12.1 and 13.2 mm for males and females, respectively. Its high fecundity, small first length of maturity, and
spawning during warm-water fish farming makes prawn broadly distributed in the area, therefore it is difficult to
eliminate it from the inland water ecosystems.
Keywords: Reproduction, Fecundity, Lm50, Golestan Province.
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