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فصلنامه علمی پژوهشی اکوبیولوژی تالاب -دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز

پراکنش و فراوانی میگوی غیربومی آب شیرین ) Macrobrachium nipponens (De Haan, 1849در
تالاب انزلی و ارتباط آن با برخی عوامل محیطی

افشار ذوقی شلمانی

این تحقیق جهت بررسی پراکنش و فراوانی نسبی میگوی غیربومی آب شیرین

2

رحمان پاتیمار

 Macrobrachium nipponenseو ارتباط آن با برخی عوامل محیطی در تالاب انزلی و بهصورت

حجت اله جعفریان

ماهانه از فروردین  9212الی مهر  9211انجام شد .درمجموع  92131میگو شامل  1910نر 6993 ،ماده و
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 612میگوی نابالغ موردمطالعه قرار گرفت .نمونهبرداری در  93ایستگاه از چهار ناحیه غرب ،شرق ،مرکزی

3

شهرام عبدالملکی
بابک تیزکار

5

و بخش سیاه کشیم تالاب و دو رودخانه سیاه درویشان و هندخاله از حوضههای آبریز آن تالاب با استفاده از
تلههای مخروطی صید میگو با چشمههای  3میلیمتری انجام شد .نسبت جنسی نر به ماده  9/91 :9برآورد
گردید .فراوانی نرها در ماههای فروردین ،اردیبهشت ،خرداد ،شهریور ،مهر ،آبان ،آذر و بهمن و فراوانی مادهها
در ماههای تیر و مرداد غالبیت داشت .فراوانی نر و مادهها در نواحی مختلف تالاب متفاوت بود ،بهطوریکه
در تالاب غرب و رودخانههای سیاهدرویشان و هندخاله نرها و در تالاب شرق مادهها غالب بودند فراوانی و
زیتوده زنده نسبی میگو در ماههای مختلف ،متفاوت و اختلاف معنیدار بود ( ،)p<0/03بهطوریکه
بیشترین و کمترین فراوانی نسبی تعداد به ترتیب در مرداد ( 303±19عدد در هر تله) و اسفند ( 99±6عدد

 .9،3بخش تحقیقات شیلات و آبزیان ،مرکز تحقیقات و
آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گیلان ،سازمان
تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی ،رشت ،ایران
 .3،2دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی ،دانشگاه
گنبدکاووس ،گنبدکاووس ،ایران
 .1مؤسسه تحقیقات بینالمللی تاس ماهیان دریای خزر،

در هر تله) و میزان زیتوده نسبی در مرداد ( 211±993گرم در هر تله) و دی ( 3±9/2گرم در هر تله)

سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی ،رشت،

بهدست آمد .در نواحی مختلف ازنظر شاخصهای مذکور اختلاف معنیداری مشاهده نشد ( ،)p>0/03لیکن

ایران

بیشترین آنها در ناحیه شرقی تالاب و کمترین آن در ناحیه غربی و مرکزی تالاب بود .بین فراوانی نسبی

*مسئول مکاتبات:

میگو و عوامل فیزیکوشیمیایی آب از قبیل دما ،شوری ،سختی و هدایت الکتریکی آب ،همبستگی معنیدار

zoughi_a@yahoo.com

مثبت و با اکسیژن محلول ،شفافیت و عمق آب همبستگی معنیدار منفی بهدست آمد ( .)p<0/03همچنین
بین فراوانی میگو و جنس خاک بستر تالاب همبستگی تقریبا مناسبی مشاهده شد (.)r=0/1

کد مقاله9216030302 :
تاریخ دریافت9213/93/99 :

واژگان کلیدی :میگوی غیربومی ،Macrobrachium nipponense ،پراکنش ،فراوانی،

تاریخ پذیرش9216/09/96 :
این مقاله برگرفته از رساله دکتری است.

عوامل محیطی ،تالاب انزلی.

مقدمه
میگوی غیربومی آب شیرین  Macrobrachium nipponenseبومی کشورهای چین ،ژاپن ،کره ،ویتنام ،میانمار و تایوان است
( .)Cai and Ng, 2002; Yu and Miyakae, 1972اینگونه به کشورهای دیگر از قبیل سنگاپور ( ،)Chong et al., 1987فیلیپین
) ،(Cai and Shokita, 2006ازبکستان ( ،(Mirabdullaev and Niazova, 2005عراق ( ،)Salman et al., 2006قزاقستان و روسیه
(گرگین و علیمحمدی )9212 ،معرفی گردید .حضور اینگونه اولین بار در ایران در استان گلستان (شمال ایران) توسط گرگین و علیمحمدی
( )9212و بهدنبال آن در تالاب انزلی (استان گیلان) توسط  DE Graveو  )3006( Ghaneگزارش شد .بر اساس تحقیقات انجامگرفته توسط
تحقیقی و همکاران ( ،)3093(Bandani ،)9219بندانی و همکاران ( )9213و  Imanpour Naminو همکاران ( ،)3091به نظر میرسد در
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چکیده

*9

پراکنش و فراوانی میگوی غیربومی آب شیرین ) / ... Macrobrachium nipponens (De Haan, 1849ذوقی شلمانی و همکاران

سراسر حوضه شمال ایران گسترشیافته باشد .عبدالملکی و همکاران ( )9219در مطالعه سد خاکی خندقلو شهرستان ماهنشان استان زنجان نیز
از حضور گونه مذکور در آن منطقه گزارش دادند .یکی از عوامل پراکنش اینگونه ،همراه شدن اتفاقی با ماهیان و میگوهای اصلی پرورشی است.
دلیل ورود اینگونه به استان گلستان همراه شدن با میگو پرورشی  Macrobrachium rosenbergiiو یا سایر آبزیان بیان شد (گرگین و
علیمحمدی DE Grave .)9212 ،و  )3006( Ghaneدلایل ورود میگوی  M.nipponenseبه ایران و تالاب انزلی را همراه شدن تصادفی با
همسایه مانند ازبکستان ،قزاقستان و عراق بیان کردند.
جنس  Macrobrachiumازنظر اکولوژیکی به دو گروه تقسیم میشود .عمده گونههای این جنس بهطور گستردهای پراکنده و برای تکمیل
مرحله لاروی نیاز به میزانی از شوری ( 90-23گرم در هزار) داشته و بهعنوان یوریهالین مطرح هستند .گروه دیگر با پراکنش محدود بوده و در
خشکیها محصورند و تکمیل چرخه زندگی آنها در آب شیرین است .آنها عمدتا در آبهای مصبی و تالابهای کنار دریا سکنی دارند ،اما گاهی در
استخرهایی که با رودخانه و دریاچه مرتبط هستند ،زندگی میکنند (.)Kamita, 1970
تالاب انزلی یکی از تالابهای باارزش بینالمللی است که تنوع اکولوژیک ،تغییرات فصلی و غنای حیاتوحش ،آنرا به اکوسیستم منحصربهفرد
و جایگاه ویژه تبدیل کرده است .تالاب انزلی جزء تالابهای طبیعی و آب شیرین کشور بوده و دارای  99رود اصلی و  20رود فرعی است که پس
از آبیاری مزارع و شالیزارها به همراه جریانهای سطحی حوزه آبریز تالاب به آن وارد میشوند .حداکثر عمق آب تالاب در بهار و در نواحی غربی
تالاب حتی به  2متر نیز میرسد (نظمی .)9213 ،تالاب انزلی با توجه به مورفولوژی و سایر خصوصیات به چهار بخش تفکیک میگردد که شامل:
بخش غربی ،بخش شرقی ،بخش مرکزی و بخش جنوب غربی (سیاه کشیم) تالاب است .این چهار بخش ازنظر فیزیکوشیمیایی ،مورفولوژی،
فیتواکولوژی و جغرافیایی با یکدیگر تفاوت کلی داشته و سیستمهای متفاوتی را تشکیل میدهند (منوری.)9261 ،
از دیدگاه اکولوژی ورود هرگونه غیربومی به منابع آبی یک کشور میتواند مشکلات 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 ،احتمالا امکان حذف اینگونه وجود ندارد ،کما اینکه
برخی گونههای معرفیشده به این تالاب مانند ماهی حوض وحشی ،آمور نما و غیره نیز تاکنون دوام یافتهاند ،از سوی دیگر وجود میگوی مذکور
در اقلام غذایی تعدادی از ماهیان اقتصادی تالاب انزلی مانند سوف ،اسبله ،اردکماهی و کپور نشاندهنده جایگزینی در زنجیره غذایی اکوسیستم
تالاب است ( ،)De Grave and Ghane, 2006همچنین 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
 3093در کشور چین 321129 ،تن بود که بیشترین میزان در بین میگوهای پرورشی در آن کشور است ( .)New, 2015گونه مذکور در ویتنام
نقش مهمی در صید شیلاتی دارد ( .)Nguyen et al., 2003تاکنون مطالعات جامع و گسترده در خصوص میگوی آب شیرین در تالاب انزلی
صورت نگرفته است و تنها میتوان به مطالعه اولیه  DE Graveو  )3006( Ghaneدر خصوص پراکنش و فراوانی این میگو در تالاب انزلی
اشاره نمود .لذا با توجه به نقش مهمی که اینگونه در تالاب ازنظر اکولوژیک و اقتصادی میتواند داشته باشد ،ضرورت مینماید نسبت به پویایی
جمعیت میگوی موردمطالعه پرداخته تا در مدیریت ذخایر و بومشناسی کاربردی و نهایتا تعادل اکولوژیکی اکوسیستم مورداستفاده قرار گیرد .این
تحقیق به پراکنش و فراوانی نسبی میگو در نقاط مختلف تالاب و برخی حوضههای آبریز و ارتباط آن با برخی عوامل محیطی موجود در آن پرداخته
است.
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کپور ماهیان چینی وارداتی به ایران و میگوی پرورشی  M.rosenbergiiجهت فعالیتهای تحقیقاتی و یا احتمالا از طریق ورود از کشورهای

سال نهم  /شماره  / 23تابستان 19-902 / 9216

فصلنامه علمی پژوهشی اکوبیولوژی تالاب -دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز

مواد و روشها
این مطالعه در تالاب بینالمللی بندر انزلی در استان گیلان که با وسعت  910کیلومترمربع و با مختصات جغرافیایی  21درجه و  33دقیقه تا 21
درجه و  23دقیقه عرض شمالی و  11درجه و  91دقیقه تا  11درجه و  26دقیقه طول شرقی واقع شده انجام گرفت .نمونهبرداری ماهیانه و از
فروردین  9212تا فروردین  9211انجام شد .با توجه به گستردگی تالاب ،دوازده ایستگاه در نقاط مختلف تالاب انتخاب گردید .انتخاب ایستگاه بر
میشود ،ایستگاههای بیشتر انتخاب گردید (شکل  .)9پارامترهای دما ،اکسیژن محلول ،سنجش هدایت الکتریکی ،شوری آب ،پیاچ ،شفافیت و
عمق آب اندازهگیری شد ،همچنین سختی آب (میلیگرم در لیتر و برحسب کربنات کلسیم) به روش تیتراسیون ،میزان درصد مواد آلی بستر به
روش سوزاندن ( )Robertson, 2011و تعیین نوع بافت بستر تالاب به روش هیدرومتری ( )Bouyoucos, 1936انجام گرفت .نمونهبرداری
از میگو با بهکارگیری دو تله مخروطی ( )fyke netبا چشمههای  3میلیمتری در هر ایستگاه و مدت  31ساعت در هرماه انجام پذیرفت .نمونهها
بعد از جمعآوری در فرمالین  1درصد و سپس الکل  10درصد تثبیت و نگهداری شدند .نرها و مادهها از هم تفکیک شدند .فراوانی نرها و مادهها
بهصورت نسبت جنس نر به ماده بر اساس فراوانی صیدشده در طول دوره نمونهبرداری انجام و برای بررسی معنیدار بودن از آزمون مربع کای
استفاده گردید .اندازهگیری طول کل برحسب میلیمتر با استفاده از کولیس با دقت  0/9میلیمتر و وزن میگوها برحسب گرم و با ترازوی با دقت
 0/09گرم اندازهگیری شد .برای محاسبه فراوانی نسبی از روش صید در واحد تلاش ( )CPUEاستفاده شد ( .)King, 2007در این روش میانگین
میزان صید به ازای هر تله صیادی در هر ایستگاه ،طی یک شبانهروز در هرماه محاسبه ،سپس با تعداد میگوهای صیدشده در هر تله از دیگر
ایستگاهها بهصورت ناحیهای مقایسه شد.
مقایسه دادههای حاصل از نتایج بر اساس میانگین با محاسبه میزان خطای استاندارد (خطای استاندارد  ±میانگین) ارائه شد .برای مقایسه بین
ماهها و نواحی موردمطالعه از آنالیز واریانس یکطرفه  ANOVAو متعاقب آن آزمون توکی  post-hoc Tukeyاستفاده شد .سطوح معنیدار
در سطح  p<0/03بررسی گردیدند .جهت تعیین همبستگی فراوانی نسبی جمعیت میگو در نواحی مختلف با عوامل فیزیکی و شیمیایی آب از
ضریب همبستگی پیرسون و برای تعیین همبستگی بین فراوانی نسبی جمعیت میگو با جنس بستر از ضریب همبستگی اتا استفاده شد .در این
تحقیق جهت تجزیهوتحلیل دادهها از نرمافزار  EXCEL 3090و  SPSSویرایش بیست و یکم استفاده گردید.
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اساس قابلیت دسترسی ،وسعت آبی و بررسی مناسب منطقه موردمطالعه صورت گرفت ،بهطوریکه در غرب تالاب که عمده منطقه را شامل

پراکنش و فراوانی میگوی غیربومی آب شیرین ) / ... Macrobrachium nipponens (De Haan, 1849ذوقی شلمانی و همکاران

نتایج
بر اساس جدول  ،9پارامترهای اندازهگیری شده در ماههای مختلف نوسان داشته بهطوریکه بهغیراز عمق آب در ماههای مختلف اختلاف
معنیدار را نشان دادند ( .)p<0/03عوامل فیزیکی و شیمیایی آب و بستر در بین نواحی موردمطالعه نیز موردبررسی قرار گرفت (جدول  .)3میانگین
اکسیژن ،pH ،شفافیت و عمق آب در نواحی مختلف تالاب دارای اختلاف معنیدار بود ( )p<0/03ولی ازنظر دما ،شوری ،سختی ،هدایت الکتریکی
آب و مواد آلی بستر اختلاف معنیدار مشاهده نگردید ( .)p>0/03جـنس بافت بستر در فصول مختلف در طی دوره مطالعه ،در جدول  2آورده شده
است.
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شکل  :9تصویر موقعیت تالاب انزلی و ایستگاههای نمونهبرداری

سال نهم  /شماره  / 23تابستان 19-902 / 9216

فصلنامه علمی پژوهشی اکوبیولوژی تالاب -دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز

رودخانه هندخاله

میانگین

تالاب غرب
a

a

a

a

a

a

(درجه سانتیگراد)

91/6±9/0

91/1±9/6

91/3±3/2

91/3±3/0

91/1±9/1

91/6±9/3

91/3±0/6

اکسیژن

ab

a

ab

b

a

ab

(میلیگرم در لیتر)

3/0±0/3

1/6±0/2

3/1±0/3

1/0±0/1

6/1±0/2

3/1±0/2

3/3±0/9

پی اچ

a

ab

bc

c

c

c

1/3±0/9

1/1±0/9

1/0±0/9

1/1±0/9

1/1±0/9

1/0±0/9

1/3±0/0

a

a

a

a

a

a

(گرم در لیتر)

9/0±0/3

9/1±0/3

0/3±0/9

0/3±0/9

0/1±0/3

9/3±0/2

9/0±0/9

سختی

a

a

a

a

a

a

(میلیگرم در لیتر)

201±29

110±11

293±91

236±11

319±11

211±61

هدایت الکتریکی

a

a

a

a

a

a

(میکروزیمنس سانتیمتر)

9191±313

9131±111

9939±930

9013±911

9331±120

3311±321

9102±961

عمق آب

b

b

b

b

a

b

(سانتیمتر)

13±3

61±6

19±6

10±93

923±1

11±2

12±2

شفافیت آب

a

b

ab

a

ab

b

36±3

26±3

30±1

62±93

16±2

26±3

11±3

a

a

a

a

a

a

9191±313

9131±111

9939±930

9013±911

9331±120

3311±321

9102±961

دما

شوری

(سانتیمتر)
مواد آلی(درصد)

تالاب مرکزی

تالاب شرق

سیاهکشیم

رودخانه سیاهدرویشان

211±32

 -وجود حداقل یک حرف مشترک بین نواحی (هر سطر) نشاندهنده عدم اختلاف معنیدار در سطح  a <%3است
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جدول  :2وضعیت عوامل فیزیکوشیمیایی در نواحی مختلف تالاب انزلی (.)9313-9314

پراکنش و فراوانی میگوی غیربومی آب شیرین ) / ... Macrobrachium nipponens (De Haan, 1849ذوقی شلمانی و همکاران

جدول  :3وضعیت جنس خاک بستر در نواحی مختلف تالاب انزلی (.)9313
بهار

لومی سیلتی

لومی رسی سیلتی

لومی رسی

لومی سیلتی

لومی شنی

لومی شنی

لومی سیلتی

لومی رسی

شنی لومی

لومی

شنی لومی
تابستان

لومی سیلتی -لومی شنی

لومی

لومی رسی سیلتی

لومی

لومی
پاییز

لومی سیلتی -لومی شنی

لومی شنی
لومی

لومی رسی سیلتی

لومی

لومی
زمستان

لومی  -لومی سیلتی

شنی لومی

لومی

لومی شنی
لومی

لومی

لومی

لومی سیلتی

لومی

بر اساس نتیجه بهدستآمده از آزمون مربع کای ،میانگین نسبت جنسی نر به ماده در کل دوره  9/91 :9برآورد گردید .این شاخص در ماههای
مختلف بهغیراز ماههای دی ،اسفند و فروردین  9211تفاوت معنیداری را نشان داد .نرها در ماههای فروردین ،اردیبهشت ،خرداد ،شهریور ،مهر،
آبان ،آذر و بهمن و مادهها در ماههای تیر و مرداد غالبیت داشتند (شکل .)3
نسبت جنسی در نواحی مختلف تالاب متفاوت بود ،بهطوریکه در تالاب غرب و رودخانههای سیاهدرویشان و هندخاله نرها و در تالاب شرق
مادهها غالب بودند (شکل .)2

شکل  :2نمودار نسبت جنسی (ماده /نر) در میگوی  M. nipponenseدر تالاب انزلی (.)9313-9314
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تالاب غرب

تالاب مرکزی

تالاب شرق

سیاهکشیم

رودخانه سیاهدرویشان

رودخانه هندخاله

سال نهم  /شماره  / 23تابستان 19-902 / 9216

فصلنامه علمی پژوهشی اکوبیولوژی تالاب -دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز

میانگین میزان فراوانی نسبی تعداد و توده زنده میگو بر اساس واحد تلاش صیادی در ماههای مختلف نمونهبرداری در شکل  1نشان دادهشده
است .بیشترین توده زنده (گرم) در ماههای مرداد ،خرداد و تیر و کمترین مقدار در دی ،بهمن و اسفند بود .از نظر میزان توده زنده در ماههای
مختلف نمونهبرداری اختلاف معنیدار مشاهده شد ( .)p<0/03میزان توده زنده نسبی در نواحی مختلف در طی مدت تحقیق اختلاف معنیدار
مشاهده نشد ( ،)p>0/03اگرچه توده زنده در شرق تالاب و سیاهکشیم بیشترین و در ناحیه غرب تالاب و مرکزی کمترین مـقدار را نشــان داد
(شکل .)3

شکل  :4نمودار ارتباط میزان فراوانی نسبی تعداد و توده زنده میگوی M. nipponenseبرحسب واحد تلاش صیادی
در تالاب انزلی (.)9313-9314
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شکل  :3نمودار نسبت جنسی (ماده /نر) در میگوی  M. nipponenseدر نواحی مختلف تالاب انزلی (.)9313-9314

پراکنش و فراوانی میگوی غیربومی آب شیرین ) / ... Macrobrachium nipponens (De Haan, 1849ذوقی شلمانی و همکاران

نواحی مختلف تالاب انزلی (.)9313-9314
ازنظر میزان فراوانی نسـبی تعداد میگو در ماههای مختلف ،بیشترین تعداد در مرداد ،شـهریور و مهر و کمترین تعداد در دی ،بهمن و اسفند
مشاهده شد (شکل  .)1ازنظر فراوانی میگو بین ماههای مختلف ،اختلاف معنیدار مشاهده شد ( .)p<0/03میزان فراوانی نسبی در نواحی مختلف،
اختلاف معنیداری را نشان نداد ( )p>0/03لیکن بیشترین و کمترین فراوانی به ترتیب در تالاب شرق و تالاب غربی بود (شکل .)3
بین فراوانی نسـبی میگو با عوامل محیطی (جدول  )1از قبیل دما ،اکسـیژن ،شـوری ،سـختی ،هدایت الکتریکی ،میزان عمق و شفافیت آب
همبستگی معنیدار را نشان داد ( )p<0/03لیکن با عواملی مانند میزان مواد آلی و  pHارتباط معنیداری مشاهده نشد ( .)p>0/03همچنین بین
فراوانی نسـبی میگو و جنس بسـتر ،همبسـتگی تقریبا مناسبی وجود داشت ( )r=0/1بهطوریکه بیشترین فراوانی مربوط به بسترهای لوم رس
سیلتی بود (شکل .)6
جدول  :4ارتباط ضریب همبستگی فراوانی نسبی میگوی  M. nipponenseبا عوامل محیطی در تالاب انزلی (-9314
.)9313
شاخص
فراوانی

دما

اکسیژن

(درجه سانتیگراد)

(میلیگرم در لیتر)

**r= 0/131

**r=0-/313

r=-0/910

n=936

n=936

n=936

پی اچ

شوری

سختی

هدایت الکتریکی

عمق

شفافیت

مواد آلی

(گرم در لیتر)

(میلیگرم در لیتر)

)µ/cm

(سانتیمتر)

(سانتیمتر)

(درصد)

*r= 0/363

**r= 0/391

*r= 0/911

*r= -0/916

*r= -0/291

r= 0/931

n=936

n=936

n=936

n=936

n=936

n=911

 وجود ** نشاندهنده میزان همبستگی در سطح  a= 0/09است. -وجود * نشاندهنده میزان همبستگی در سطح  a= 5/50است.
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شکل  :5ارتباط میزان فراوانی نسبی تعداد و توده زنده میگوی  M. nipponenseبرحسب واحد تلاش صیادی در

سال نهم  /شماره  / 23تابستان 19-902 / 9216

فصلنامه علمی پژوهشی اکوبیولوژی تالاب -دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز

بحث و نتیجهگیری
تالاب انــزلی مانند بسیاری از منابع آبی در معرض ورود گونههای غیربومی بوده است .مطالعه گونههای غیربومی به لحاظ سهم قابلملاحظه
آنها در استنباط ساختار جوامع اکولوژیک و مدیریت منابع طبیعی مهم میباشد (بندانی و همکاران .)9213 ،کنترل و بهرهبرداری مناسب از اینگونه
در اکوسیستم تالاب انزلی و حوضه آبریز نیازمند شناخت جمعیت آنها است .در یک محیطزیست ،جمعیت حیوانات بهمرورزمان در اثر تغییرات
محیطی تحت تأثیر قرار میگیرند .با بررسی پارامترهای جمعیت این تغییرات بهتر موردبررسی قرار میگیرند (.)Wang et al., 2006

فراوانی جنس نر و ماده در طول دوره دارای نوسان بود .در بیشتر ماههای سال نسبت نر به ماده غالبیت دارد ،درحالیکه مادهها فقط دو ماه
از سال غالبیت را نسبت به نرها نشان دادند که مربوط به فصل تولیدمثل است .ازنظر توزیع نر و ماده در نواحی مختلف تالاب نیز غالبیت نر نسبت
به مادهها بیشتر و بهغیراز تالاب شرق ،در تالاب غرب ،رودخانههای سیاهدرویشان و هندخاله این قضیه مشهود بود ،شاید منطقه تالاب شرق مأوای
مناسبی برای تولیدمثل باشد .نسبت بیشتر نر به ماده در میگوی  M. nipponenseدر تالاب آجیگل گلستان توسط بندانی و همکاران ( )9213در میگوی
 ،)Kingdom and Erondu, 2013) M. volenhoveniiمیگوی  )Pralon et al., 2006 ( Palaemon northropiو Palaemon

( adspersusعبدالملکی )9213 ،گزارششده است ،این درحالیاستکه تحقیقی و همکاران ( )9219و  Imanpour Naminو همکاران ()3091
نسبت نر به ماده را کمتر و به ترتیب  9 :9/1و  0/31 :9در میگوی  M. nipponenseدر منابع آبی گیلان به دست آوردند Tawari–Fufeyin .و
همکاران ( )3003بیان کردند که نسبت جنسی همیشه ثابت نیست و ممکن است از یک فصلبهفصل دیگر یا از سالی به سال دیگر در همان
جمعیت تغییر یابد.
نوسانات زیستمحیطی مرتبط با تغییرات آبوهوای فصلی ،نقش عمدهای در فیزیولوژی و رفتار موجودات آبزی دارند .دما یکی از عوامل
فیزیکی تأثیرگذار بر موجودات بوده و تأثیرات بیولوژیکی این عامل ،چندجانبه و گسترده است ( .)Valenti et al., 1987دما در طی مدت مطالعه
دارای تغییرات زیادی بود ،اگرچه در بیشتر ماههای سال دما برای رشد مناسب بود لیکن حداقل در  3ماه از سال در خارج از تحمل دمایی میگو
است )9111( Zimmerman.عنوان کرد دامنه مناسب دمایی برای رشد میگوهای آب شیرین  33-23درجه سانتیگراد است و رشد آنها در
دمای کمتر از  91و بیشتر از  21درجه سانتیگراد متوقفشده و حتی در درازمدت این وضعیت میتواند باعث از بین رفتن آنها شود .ازنظر میزان
فراوانی نسبی میگو ،در فصول مختلف با نوساناتی همراه است که بیشترین آن در ماههای مرداد و شهریور ،تیر (دمای  31-31درجه سانتیگراد)
و نیز مهرماه با دمای میانگین  91/6درجه سانتیگراد و کمترین آن در ماههای سرد سال (دی ،بهمن ،اسفند با دمای  1/1-99/2درجه سانتیگراد)
همراه بوده است .این نوسان فراوانی مطابق با نوسانات دمایی است بهطوریکه میگوها در دامنه مناسب دمایی بیشترین فراوانی را داشتند .در
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شکل  :9نمودار ارتباط فراوانی میگوی  M. nipponenseبا جنس بستر در تالاب انزلی (.)9313

پراکنش و فراوانی میگوی غیربومی آب شیرین ) / ... Macrobrachium nipponens (De Haan, 1849ذوقی شلمانی و همکاران

دریای خزر نیز بیشترین فراوانی و توده زنده در فصول بهار و تابستان و کمترین در زمستان برای میگوهای جنس پالمون گزارششده است (عبدالملکی،
 Oh .)9213و همکاران ( )9111در یک مطالعه چندساله تغییر فراوانی در فصول مختلف را برای گونه  Crangon crangonدر خلیج Port

 Erinواقع در کشور انگلیس گزارش نمودند .علاوه بر دما ،عوامل دیگر از قبیل اکسیژن؛ شوری ،سختی و هدایت الکتریکی ،میزان عمق و شفافیت
آب با فراوانی نسبی میگو همبستگی معنیدار مشاهده شد ،بهطوریکه با افزایش شوری ،سختی و هدایت الکتریکی ،فراوانی میگوها افزایش یافت،
هست ،اما با نتایج بهدست آمده ،میتواند نشاندهنده این باشد که میگوی موردمطالعه وابستگی کمتری به اکسیژن دارد ،هرچند با توجه به دامنه
مناسب اکسیژن در تمامی نواحی ،نمیتوان این عامل را در تفاوت فراوانی میگو در مناطق موردمطالعه بهصورت عامل تأثیرگذار بررسی کرد.
اکسیژن در برخی ماهها اگرچه تفاوت معنیداری را نشان داد و در ماههای گرم میزان آن پایین بود ،لیکن حد نامناسب و کشندهای را نداشت.
 )9111( Zimmermanدامنه مناسب اکسیژن را  2-1میلیگرم در لیتر بیان نمود .اکسیژن کمتر از  3میلیگرمدرلیتر باعث تنش در میگوها
میشود ( .)Rogers and Fast, 1988همچنین بین فراوانی میگو با  pHو مواد الی خاک تفاوت معنیدار مشاهده نشد ،توجیه آن میتواند
وضعیت تقریبا مناسب آنها در طول سال باشد pH .در طی دوره نمونهبرداری نیز در وضعیت تقریبا مناسبی قرار داشت)9111( Zimmerman .
و  Santosو همکاران ( )3006دامنه مناسب  pHرا برای میگوهای آب شیرین بهترتیب  1-1/3و  1-1گزارش کردند.
 )9113) Diaz-Barbosaبیان کردند که مرگومیر با  pHکمتر از  1/1میتواند کاهش یابد ،هرچند عمدهترین عامل دما استHummel .

( )9116گزارش کرد که مرگ دستهجمعی میگوها در  pHهای  1/3و بیشتر رخ میدهد ،اگرچه در ماههای تولیدمثل این عامل بالای  1/1بود،
لیکن عامل دما نقش مهمتری را ایفا میکند .شوری آب تالاب انزلی با توجه به ارتباط آن با دریاچه خزر و نیز وضعیت تبخیر و بارندگی ،وضعیت
متفاوتی را در طی مدت نمونهبرداری نشان داد .کمترین میزان شوری در اسفند میتواند به دلیل بارندگی زیاد ،پایین بودن دما و تابش نور و
درنتیجه کاهش تبخیر آب و بیشترین آن در مرداد به جهت کاهش بارندگی ،تبخیر زیاد ،همچنین ورود آب دریا به تالاب باشد .برخی میگوهای
آب شیرین مانند  M. rossenbergiiدر هنگام تولیدمثل برای حیات تخم و لاروها به شوری  90-30گرم در لیتر نیاز دارند اما در جمعیتهای
میگوی رودخانهای شرق ( )M. nipponenseبرخی به ناحیه مصبی و گروهی در آبهای شیرین داخلی زندگی میکنند (.)Mashiko, 2000
سختی آب در بیشتر ماههای سال بهویژه در ماههای تولیدمثل ،میزان بالایی داشت .شفافیت آب اگرچه در برخی ماههای سال مناسب نبود ،اما در
فصول تغذیه و رشد وضعیت مناسبی را نشان داد )9111( Zimmerman .میزان مناسب سختی و شفافیت آب را برای  M. rossenbergiiبه

ترتیب  20 -930میلیگرمدرلیتر و  33-10سانتیمتر بیان کرد.
مواد آلی خاک بهغیراز خرداد و مرداد که برابر  1/1درصد بود در بقیه ماهها در دامنه  0/1-9/1قرار دارد .حد مجاز مواد آلی در استخرهای
پرورشی میگو برای حالت غنی از مواد آلی 3 ،درصد بوده و مواد آلی بیشتر از حد مجاز نیز میتواند باعث آلودگی گردد ( Shishechian and

 .)Yusoff, 1999 1977حداقل آن برای برخی موجودات کف زی از قبیل پرتاران 9/3 ،درصد است که میتواند باعث گسترش و فراوانی بنتوز
و میگو شود ( .)Olive and Garwood, 1981بین فراوانی با جنس بستر ارتباط وجود دارد .بیشترین فراوانی میگو در بسترهای لوم رس
سیلتی مشاهده شد و فراوانی در بسترهای دیگر تقریبا مشابه بود .میگو از جانوران کفزی بوده و عمده وقت خود را برای تغذیه در نزدیکی یا کف
بستر میگذراند ،جنس بستر میتواند از یکسو در میزان نگهداری مواد آلی و از سوی دیگر در جابجایی موجودات بنتیک و میگوها نقش عمدهای
داشته باشد ،بهطوریکه موجودات بنتیک ،بسترهای با ذرات درشتتر را مناسبتر برای قابلیت نفوذ آسان و بیشتر دارند (خضری .)9211 ،شاید
یکی از دلایل دوام پست لارو میگوی  M. nipponenseدر آبهای زمستانی تالاب با دمای کمتر از  90درجه سانتیگراد ،جابجایی مناسب آنها
و نفوذ در بستر باشد .از سوی دیگر اندازه ذرات ریز ،مواد آلی بیشتری را در خود جای میدهد ( )Meyer, 1987و هرچه ذرات سیلت بیشتر
باشد ،مواد آلی موجود در بستر نیز بیشتر میشود ( ،)Moopam, 1989لیکن با توجه به اینکه جنس بستر تالاب در بیشتر نقاط تالاب عمدتا
لومی با ترکیبی از شنی و سیلت است ،میتوان گفت وضعیت متعادل و بستر مناسبی برای زندگی میگوها میباشد .میزان فراوانی میگو در نواحی
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مختلف اختلاف معنیداری را نشان نداد ،لیکن بیشترین و کمترین فراوانی بهترتیب در بخش شرقی و غربی تالاب بود .با توجه به مشابه بودن
عوامل فیزیکو شیمیایی آب و بستر ،بهغیراز  pHکه در تالاب غربی بیشتر (میانگین  )1/3±0/9از سایر مناطق بود ،شاید بالا بودن آن در ناحیه
مذکور میتواند یک عامل تأثیرگذار در کاهش فراوانی باشد.
نتایج کلی بهدستآمده نشان میدهد که فراوانی جنس نر به ماده بیشتر بوده و تفاوت نسبت جنسی در نقاط مختلف تالاب وجود دارد .شرایط
یابند .فراوانی نسبی تعداد و توده زنده در ماههای مختلف ،متفاوت بوده ،اما در مناطق مختلف موردبررسی تقریبا یکسان بود .پیشنهاد میگردد در
راستای صید تجاری ،همچنین در جلوگیری از افزایش بیشازحد جمعیت آنها و آسیب به گونههای بومی ،به شکل کنترلشده نسبت به صید این
میگو در تالاب ،اقدام شود.

سپاسگزاری
بدینوسیله مراتب قدردانی و تشکر خود را از گروه شیلات و منابع طبیعی دانشگاه گنبدکاووس ،مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع
طبیعی استان گیلان ،دفتر آموزش کارکنان سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی و موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاد کشاورزی،
همچنین از اداره کل حفاظت محیطزیست گیلان ،جهت کمک و همکاری در اجرای این پروژه اعلام میدارد.
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