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چکیده
شناخت ویژگیهای جمعیتی گونههای غیربومی برای مدیریت گونه و زی ستگاه حائز اهمیت زیادی ا ست .در این ارتباط ساختار و پویایی جمعیت
میگوی رودخانهای شرقی ( )Macrobrachium nipponenseبه عنوان یک گونه غیر بومی ،در سه تاالب (آلما گل ،آالگل و آجیگل) ا ستان گل ستان
بررسی گردید .در این تحقیق ،تعداد  6539عدد میگو صید و بیومتری شد .حداکثر اندازه طولی جمعیتهای این میگو در سه منطقه تاالبی متغییر ،و
بین  90تا 100میلیمتر بود .در این دامنه طولی  4گروه سنننی (2+ ،1+ ،0+و  )3+تشننصید داده شنند .شنناخدهای رشنند براسننا معادله رشنند
فانبرتاالنفی و معادله ر شد ف صلی سومر برای جنسهای نر و ماده بترتیب  Lmax=108و  K = 0/96، Lmax=91و  K =0/98بد ست آمد .مرگومیر
طبیعی برای هر دو جنس نروماده برای سنننین مصتل نشننان داد که کمترین مقدار این مرگومیر دریک سننالگی اسننت .مقدار میانگین مرگومیر
طبیعی برای جنس نر و ماده بترتیب  M =1/17و M=1/24برآورد شد .مرگومیر کل براسا منحنی طول -تعداد ،برای میگوهای نرو ماده بترتیب
م عادل  Z =1/17و Z =1/17برآورد گرد ید .ا ندازه طول کل بلوغ در اولین بلوغ جنسنننی برای جنس ماده  46/9میلیمتر و برای جنس نر 52
میلیمتربرآورد شد .مقدار طول اپتمیم برای جنس ماده معادل  64میلیمتر وبرای جنس نرمعادل 76/8بود.
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Abstract
Understanding the demographic characteristics of non-native species is very important for species and habitat
management. The population structure and dynamics structure of river oriental prawn (Macrobrachium
nipponense) were studied in three wetlands (Alma Gol, Alagol and Ajigol) of Golestan province, where the
species is considered exotic species. A total of 6539 samples were collected and their biometric data recorded,
the maximum total length of specimens ranged 90 -100mm. In this range, 4 age groups (0+,1+,2+and 3+) were
identified. The growth parameters, obtained using von Bertalanffys growth function and Somer seasonal
growth equation, were as L∞= 108 and 91 mm, K = 0.96/year and 0.98/year for males and females respectively.
The lowest mortality rate was observed in age 1. The mean normal mortality rate for males and females was
estimated to be M = 1.17 and M = 1.24, respectively. Total mortality rate, based on the length-converted catch
curves equation, was estimated to be Z = 1.17 for males and Z = 1.17 for females. The total length at the first
sexual maturity was estimated to be 46.9 mm for females and 52 mm for males. The optimum length for
females was 64 mm, and for males was 76.8.
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 .1مقدمه
م ی گوی رودخننانننهای شنننر قی ( Macrobrachium

 )nipponenseیکی ازسنننصت پوسنننتان متعلق به خانواده
 Palaemonidaeاسنننت .این گونه در آبهای شنننور و آب
شیرین توزیع شده و میتوان در بصشهای مصتل چین،
ژاپن ،تایوان ،هند و غرب اقیانو آرام ،ویتنام وکره آن را
پیداکرد ( .)Nguyen et al., 2002این میگو به عنوان یک
گونه غیربومی برای اولین بار در ایران در اسننتان گلسننتان
(گرگین و علیمح مدی )1393 ،و بهدن بال آن در تاالب
انزلی در اسننتان گی ن ()De Grave and Ghane, 2006
گزارش شد.
ارزیابی شاخدهای ر شد این گونه در جمعیت ن شان
مننیدهنند کننه ایننن گننونننه جننزو گننونننههننای
 Palaemonpandaliformisاسنننت و ماده ها با سنننرعت
بیشتری رشدکرده و به اندازههای بزرگتر میرسند .مادهها
طول عمر طوالنیتر از نرها دارند .همچنین فعالیت تولید
مثلی مسننتمر و حضننور توده ای میگوهای جوان در طول
سال این مو ضوع را تایید کرده ا ست .برر سی روابط بین
تعداد تصم و اندازه بدن نشننان داده اسننت که باروری در
مننادههننا بننا ا فزا یش اننندازه بنندن ا فزا یش مییننابنند
( .)Lucas and Fernando, 2017م ی گوی رودخننانننهای
شنننرقی ،از نظر ات حاد یه بین المللی ح فا ظت از طبی عت
( )IUCNجزو گروه با حداقل نگرانی( )LCقرار گرفته است
( .)De Grave, 2013در ایران ،این گو نه جزو گو نه های
غیربومی مهاجم بح ساب میآید و در ب سیاری از تاالبها،
آبب ندان ها و اسنننتصر های پرورش ماه یان گر مابی د یده
میشود.
علیرغم گذشت مدت نسبتاً طوالنی از ورود و حضور این
گونه به آب های حوزه خزر جنوبی ،گزارش های م حدودی
روی ویژگی های پویایی جمعیت این میگو دیده میشنننود
( ;Zoughi Shelmani, 2016; Khanipour et al., 2018
; .)Raeisi et al., 2018; Danaei et al., 2019بصصننو
ویژگی های پویایی شنننناسنننی جمعیت های سننناکن در
تاالبهای آلماگل ،آجیگل و آالگل گزارشننی وجود ندارد.
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مجموعه تاالب های محافظت شنننده بین المللی اسنننتان
گلسننتان (آالگل ،آجی گل و آلماگل) در دشننت گسننترده
ترکمن صحرا در نزدیکی مرز مشترک ایران و ترکمنستان
در منطقه داشلی برون واقع شده است .این تاالبها تقریب ًا
نزدیک به هم قرار دارند و در  62کیلومتری مرکز اسنننتان
گر گان واقع شننننده ا ند .میگوی رود خا نهای شنننرقی
(  )M. nipponenseدر هر سه تاالب با اکو سی ستم ن سبت ًا
متفنناوت ( )Kiabi et al., 1999وجود دارد .این میگو
هرجند مورد بهرهبرداری تجاری قرار نمیگیرد اما شناخت
شاخدهای دینامیک جمعیت این گونه برای مدیریت آن،
که بصورت ناخواسته در این سه تاالب پراکنده شده ،مهم
اسنننت .لذا ،هدف از این مطلعه ،ارزیابی شننناخد های
دی نام یک جمع یت ،ازجم له تغییر و نوسنننان در ت عداد و
گروههای سنی میگو ،شاخدهای ر شد ،نرخ مرگومیر و
حضور تودهای میگوهای جوان دارای اهمیت زیادی است.

 .2مواد و روش کار
نمونه برداری از جمعیت میگوها ،هر ماه از سننه تاالب
بین ملی با ا ستفاده از تلههای ( )Funelبا اندازه چ شمه 2
و  10میلیمتر که با ماهی مرده طعمهدار انجام شد .تلهها
در هر ایستگاه به مدت  24ساعت در سطح بستر با کمک
لنگر آهنی مستقر شدند .نمونههای صید شده ب فاصله در
الکل 70در صد تثبیت شد و به آزمای شگاه منتقل گردید.
در آزمای شگاه نمونهها براسا جنسیت جدا سازی و طول
کل و کارا پا بوسنننی له کولیس با د قت  0/01میلیمتر
اندازهگیری شد .وزن نمونهها شامل وزن کل و وزن تصمها
با ترازوی دجیتال با دقت  0/001گرم اندازه گیری شننند
(.)Mossolin and Bueno, 2002
تعیین جنسننیت دراین گونه میگوها با تشننصید زائده
عضننن نی ( )appendix masculinaروی پننای دا خ لی
( )endopodدومین پای شنا ی میگو ( )pleopodصورت
میگیرد و جنس نر داری این زا ئده وجنس ماده فا قد آن
است ( .)Dimmock et al., 2004به منظور تایید تشصید
صورت گرفته ،بافت شناسی گناد براسا روشهای معمول
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بافت شناسی نیز صورت گرفت (.)Humason, 1967
برای محاسبه رابطه طول  -وزن کل از معادله W=aLb
ا ستفاده شد که در آن  Wوزنکل بر ح سب گرم و طول
( )Lهمان طول کاراپا ( )Lcبه میلیمتر a ،عرض از مبدا
و  bشیب خط رگر سیونی ا ست .برر سی الگوی ر شد با
||𝑏−3
𝑋𝑛𝐿𝑑𝑠
×]
[×]
𝑌𝑛𝐿𝑑𝑠
√1−𝑟 2

[=𝑡

اسنننت فاده از تسنننت پائولی
 √𝑛 − 2صورت گرفت (.)Pauly and Munro, 1984
در محاسبات پیراسنجههای پویایی شناسی ازنرمافزار
 FiSATاسنننتفاده گردید .به همین منظور اط عات طولی
بدسننت آمده در فواصننل طبقاتی  2میلیمتر ،به صننورت
ماهانه در نرم افزار یاد شده وارد شد .اط عات وارد شده
جهت به حداقل رساندن خطای بررسی ،صاف )(Smooth
گردید .نظر به اینکه مطالعه انجام شننده در منطقه معتدل
و در آب شنننیرین اسننننت از م عاد له رشنننند فصنننلی
] ])𝑠𝑡𝐿(𝑡) = 𝐿∞[1 − 𝑒 −[𝑘(𝑡−𝑡0)+𝑆𝑠𝑖𝑛2𝛱(𝑡−𝑡𝑠)−𝑆𝑠𝑖𝑛2𝛱(𝑡0−

ا ستفاده شد ( .)Somers, 1988که درآن ،Lt :طول آبزی
در سنننن ( tمیلیمتر) L∞ ،طول مجانب درنمودار رشننند
(میلیمتر) که برابر میانگین  10مورد از بزرگترین طولهای
صید شده در سال K ،ضریب ر شد ( t0 ،)year-1سن
فرضننی در طول میگو صننفر (محل برخورد نمودار رشنند با
محور طولی براسا سال) و  tسن ( سال) ا ست .شاخد
 Cدامنه نسننبی نوسننانات فصننلی را در سننرعت رشنند
اندازهگیری میکند .اگر C=0ر شد ف صلی نی ست ولی اگر
 C=1ر شد ف صلی به اندازه کافی بزرگ ا ست به طوری که
ر شد فقط برای یک لحظه در طول سال متوق می شود.
در رابطه فوق ،مقدار  tsزمان بین زمان(صننفر)  0و شننروع
ق سمت محدب اولین نو سان ر شد سینو سی و  sاز فرمول
𝑘𝑐
𝛱 𝑠 = 2بدست میآید.
جهت مقای سه پیرا سنجههای ر شد برآورد شده برای
یک گونه آبزی با سایر مطالعات انجام شده روی ر شد آن
گونننه درمننناطق دیگر از آزمون فی پریم مونرو ( )Ǿبننا
فرمول) ∞𝐿(𝑔𝑜𝐿 ∅′ = 𝐿𝑜𝑔(𝐾) + 2اسنننتفنناده شنننند
( .)Munro and Pauly, 1984در م حاسننن به این م قدار
میتوان از لگاریتم طبیعی) (Lnنیزاسنننتفاده کرد .در این
فرمول L∞ ،و  Kهمان شننناخد های معادله رشننند فان

برتاالنفیاند.
ج هت برآورد م قدار  Lmaxاز زیر بر نا مه پشنننتی بانی
) (Supportدربرنامه نرم افزاری  FiSATاستفاده شد و این
مقدار با سنننطح اطمینان 95درصننند مورد محاسنننبه قرار
گرفت.
در تعیین بلوغ جنسنننی از اط عات مورفومتر یک از
معادالت p=1/(1+e^(-(β0+ β1*X)) ) "L50"=-( β0)/β1
اسنننتفاده شننند که در آن  =Xطول کاراپا =P،بلوغ 50
درصدددددد ( 0برای نوجوانان و  1برای بالغین)  β0ضنننریب
ثابت رگرسنننیونی ( )interceptو  β1شنننیب رگرسنننیونی
( )slopeاسنننت .از  CLبه عنوان متغیر مسنننت قل برای
آزمایش ر شد ن سبی در اندازه گیریهای دیگر (متغیرهای
واب سته) ا ستفاده شد .رگر سیون خطی ،مقای سه شیبها و
محا سبات شروع بلوغ جن سی مورفولوژیکی با نرم افزار R
ن سصه  3.6.3انجام شد .برای تجزیه و تحلیل شروع بلوغ
جنسی مورفولوژیکی ،از مدل رگرسیون با روابط قطع شده
با نق طه انفصنننال با بسننن ته "قط عه قط عه شنننده" در
رگرسیونهایی استفاده شد که نقاط بازشکنی احتمالی را
تجسم میکند (.)Williner et al., 2014
برای محنناسنننبننه طول اپتیمم ( )Loptاز معننادلننه
 Lopt = 3×L∞/ 3+M/Kا ستفاده شد ،برای محا سبه سن
اولین بلوغ جنسی از فرمول tm = t0 - ln(1 - Lm / Linf) / K
و برای محنناسنننبننه طول بلوغ 100درصنننند از رابطننه
 Lm100 = Lm + (Linf - Lm) / 4اسننننتننفنناده شنننند
(.)Froese and Binohlan, 2000
در م حاسننن به  t0از فرمول پائولی (Log )K( )1983
Log )- t0( = -0/3922 -0/2752 Log )L∞( -1/038
اسننتفاده شنند که در آن K ،و ∞ Lشنناخدهای رشنند فان
برتاالنفی است (.)Gayanilo and Pauly, 1997
در محنناسنننبننه نرخ مرگ ومیر طبیعی از فرمول
0.16

1.52
0.72 ] −
) mass

 m = [(tا ستفاده شد که در آن tmass

سننن به سننال اسننت که عمده جمعیت درآن سننن بال
میشوند .ضریب مرگ و میر کل ( )Zاز روش منحنی صید
( )Catch curve methodبرآورد گردینند ( Sparre and
 .)Venema, 1992این روش براسا ارتباط خطی لگاریتم
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طبیعی ( )Lnتعننداد آبزی ( )Nبرتغییرات زمننان (،)dt
بننا سننننن نسنننن بی آ بزی ( )tپننایننهر یزی می گردد

 .3نتایج
در این برر سی تعداد  6539عدد میگو زی ست سنجی
شنندند که شننامل  3271عدد میگوی ماده و  3268عدد
میگوی نر ،بیشننترین درصنند فراوانی طولی میگوهای ماده
در دامنه طولی  64تا  74میلیمتر و بیشنننترین درصننند
فراوانی طولی میگو های ماده در دام نه طولی  32تا 42
میلیمتر بود (شکل .)1
در هر یک از تاالب های آجی گل ،آل ما گل و آال گل
میگوهای ماده در دامنه طولی پایینتری قرار داشنننتند.
بیشننترین میگوهای نر در تاالب آجی گل صننید شنندند.
بزرگترین میگوهای صید شده در تاالب آالگل از دو تاالب
آلماگل وآجیگل کوچکتر بودند (شکل .)2
مقدار شننیب رگرسننیونی ( )bرابطه بین طول کل و وزن
کل برای میگوهای جنس نر و ماده در سنننه تاالب آالگل،
آلماگل و آجیگل از  3/2239تا  3/4596برای جنس نر و از
 3/1566تا  3/2839برای جنس ماده متغییر بود ( شکل .)3
مقدار  tمحاسباتی تست پائولی برای جنس نر و ماده بترتیب
معادل  30/54و  17//68بدست آمد که از  tجدول ()1/960
بزرگتر بود و این نشان داد که الگوی رشد این میگو برای هر
دو جنس از نوع آلومتریک مثبت است (شکل .)3

𝑁

(𝑡𝑍 )ln (𝑑 ) = 𝑎 −که شننیب خط حاصننل ،مقدار  Zرا
𝑡

مشننصد مینماید .مقدار یاد شننده با سننطح اطمینان 95
درصنند مورد محاسننبه قرار میگیرد .این شنناخد درواقع
مجموع مرگومیر طبیعی و صیادی است (.)Z = F + M
مرگ و میر طبیعی در سننننین مصتل ( )Mبر این
ا سا معادله زیر برای محا سبه نرخ مرگومیر طبیعی در
هر گروه سننن نی بصنننورت ز یر محنناسنننبننه گردی ند
(:)Chen and Watanabe, 1989
𝑘

), t≤tm𝑀 = 1−𝑒 −𝑘(𝑡0
)a0=1-𝑒 −𝑘(𝑡𝑚−𝑡0
1
𝑡 t 𝑚 = − ( ) 𝑙𝑜𝑔(1 − 𝑒 𝑘𝑡0 ) +
𝑘
)a1=1-𝑘𝑒 −𝑘(𝑡𝑚−𝑡0
,

𝑘
𝑎0+𝑎1(𝑡−𝑡𝑚)+𝑎2(𝑡−𝑡𝑚)2

= t≥ t 𝑚 M

| )a2=|−0.5𝑘𝑒 −𝑘(𝑡𝑚−𝑡0

برای تجز یه و تحل یل داده ها از نرمافزار  Excele ،Rو
 Fisatاستفاده شد.
۱۰

ماه

۶
۴
۲

درصد فراوانی

نر

۸

۹۸

۹۲

۸۶

۸۰

۷۴

۶۸

۶۲

۵۶

۵۰

۴۴

۳۸

۳۲

۲۶

۲۰

۱۴

۸

۲

۱۰۴

۰
دامنه طولی(میلی متر)

شکل  -1نمودار فراوانی گروههای طولی میگو رودخانهای شرق ( )M. nipponenseدر سه تاالب آلما گل،آجی گل وآالگل
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ماده

فروردین

نر

۱۵

۹۲

۸۲

۷۲

۶۲

۵۲

۴۲

۳۲

۲۲

۱۲

۲

۹۲

۸۲

۷۲

۶۲

۵۲

۴۲

ماده

۳۲

۰

۰

۲۲

۵

۵
۱۲

۱۰

۲۰

تیر

نر

۱۵

۹۲

۸۲

۷۲

۶۲

۵۲

۴۲

۳۲

۲۲

۱۲

۲

۹۲

۸۲

۷۲

۶۲

۵۲

۴۲

۲۰
ماده

۳۲

۰

۰

۲۲

۵

۵
۱۲

۱۰

۱۰

۲

ماده

۱۵
۱۰

۱۵

مرداد

نر

نر

۲۰

خرداد

نر

اردیبهشت

۲

ماده

۲۰
ماده

۲۰

شهریور

نر

۱۰

۹۲

۸۲

۷۲

۶۲

۵۲

۴۲

۳۲

۲۲

۱۲

۲

۹۲

۸۲

۷۲

۶۲

۵۲

۴۲

۳۲

۲۲

۹

۸

۷

۶

۵

۴

۳

۲

۱

۲

۹۲

۸۲

۷۲

۶۲

۵۲

۴۲

ماده

۳۲

۰

۰

۲۲

۵

۵

۲۰

دی

نر

۱۵

۹۲

۸۲

۷۲

۶۲

۵۲

۴۲

۳۲

۲۲

۱۲

۲

۹۲

۸۲

۷۲

۶۲

۵۲

۴۲

ماده

۳۲

۰

۰

۲۲

۵

۵
۱۲

۱۰

۱۰

۲۰

بهمن

۱۲

۱۰

۲

ماده

۱۵
۱۰

۱۵

نر

نر

۱۲

نر

آبان

۲۰

آذر

۲۰

۲

ماده

۱۵

ماده

۲

ماده

۲۰

مهر

نر

۰

۲۰
۱۵
۱۰
۵
۰

۲۰

اسفند

نر

۱۵

۱۰

۱۰
۵

۹۲

۸۲

۷۲

۶۲

۵۲

۴۲

۳۲

۲۲

۱۲

۲

۹۲

۸۲

۷۲

۶۲

۵۲

۴۲

۳۲

۲۲

۱۲

۲

۰
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y = 0.005x3.3806
R² = 0.95
n=725
نر

۱۲
۱۰

۶
۴

وزن(گرم)

۸

۱۰
۸
۶
۴
۲

۲
۰
۱۵

۵
۱۰
طول کل(میلی متر)

۰

وزن (گرم)

y = 0.007x3.2132
R² = 0.94
n=558
ماده

۱۲

۰
۱۵

۵
۱۰
طول کل (میلی متر)

۰

شکل -3نمودارهای رابطه طول وزن میگوی رودخانهای شرق ( )M.nipponenseماده و نر ،درتاالبهای آالگل،آلماگل وآجی گل استان گلستان

اندازه متوسنننط طول کاراپا دراولین بلوغ جنسنننی
برا سا دادههای موفومتریک طول کاراپا و طول کل با
پهنای چنگال توسننط معادله لجسننتیکی برازش شنند .بر
اسننا آن ،اندازه طول کاراپا و طول کل در اولین بلوغ
جنسنننی برای جنس ماده بترتیب معادل12/1میلیمتر و
 49/4میلیمتر با ضریب تبیین  ،R2= 0/91برای جنس نر
نیز اندازه طول کاراپا و طول کل در اولین بلوغ جنسننی
به ترتیب معادل  13/2میلیمتر و  52میلیمتر با ضننریب
تبیین  R2= 0/92برآورد شد.
بیشترین صید در واحد ت ش در تاالب آجیگل مربوط
به فصل بهار بود .در آلماگل بیشترین مقدار صید در واحد
ت ش مربوط به فصننل پاییز و در تاالب آالگل بیشننترین
مقدار صید در واحد ت ش در تابستان مشاهده شد .در هر
سنننه تاالب کمترین صنننید در واحد ت ش در زمسنننتان
۲۰

آالگل

۵
۰
سه ساله

دو ساله یک ساله >یک ساله
سن(سال)

صید در واحد تالش(عدد میگو)

آجی گل

۱۰

سه تاالب آالگل ،آلماگل و آجی گل

۴۰
۳۰
۲۰
۱۰
۰

سه ساله

دو ساله یک ساله > یک ساله
سن(سال)

شکل -4نمودارهای میزان صید در واحد تالش صیادی میگوی رودخانهای شرق ()M. nipponense
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صید در واحد تالش(عدد میگو)

آلما گل

۱۵

مشنناهده گردید .بیشننترین صننید در واحد ت ش در سننه
منطقه تاالبی مربوط به میگوهای سنننه سننناله و کمترین
مقدار صنننید در واحد ت ش مربوط به میگوهای زیر یک
سال بود .در بین سه تاالب بی شترین مقدار صید درواحد
ت ش میگوهای زیر یک سال در تاالب آجیگل و کمترین
آن در تاالب آلماگل مشاهده شد .بیشترین مقدار صید در
واحد ت ش یک سننالهها در تاالب آلماگل وکمترین مقدار
آنها در تاالب آجی گل مشاهده شد .بیشترین مقدار صید
در واحد ت ش میگوهای دو و سه ساله در تاالب آجی گل
مشاهده شد .کمترین مقدار صید در واحد ت ش میگوهای
سه ساله در تاالب آلماگل مشاهده شد (شکل .)4
م قدار طول بین ها یت (∞ )Lبرای جنس نر و ماده به
ترتیننب  108میلی متر و 91میلی متر برآورد گردینند
(شکل .)5
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شکل -5نمودارهای برآورد طول در بینهایت میگوی رودخانهای شرق ()M.nipponense
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از بدو تولد ضننریب مرگومیر طبیعی در هر دو جنس
نر و ماده تا حدود سن یک سالگی کاهش یافته و مجدد با
شنننیب م یمتری تا حداکثر سنننن افزایش پیدا میکند.

جنس ماده

ضریب مرگ و میر طبیعی

۴

۳

۲

۱

۰

۷
۶
۵
۴
۳
۲
۱
۰

سن (سال)

۴

۳

۲
سن (سال)

۱

ضریب مرگ و میر طبیعی

جنس نر

۷
۶
۵
۴
۳
۲
۱
۰

ب نابراین ،کمترین نرخ مرگومیر طبیعی در سنننن یک
سالگی است (شکل .)6

۰

شکل -6نمودارهای تغییرات نرخ مرگومیر طبیعی درسنین مختلف میگوی رودخانهای شرق ()M. nipponense
ماده و نر درتاالبهای آالگل،آلماگل وآجی گل استان گلستان

میزان نرخ مرگومیر کل جنسهای ماده و نراین میگو
براسننا تغییرات میزان صننید (فراوانی تعداد) در سنننین
مصتل بترتیب معادل  Z=1/58و  Z=2/23برآورد گردید
(شکل .)8
با در نظر گرفتن فراوانیهای طولی مشنناهده شننده و
پارامترهای رشنند محاسننبه شننده ،منحنی رشنند گروههای

همزاد طولی در ماه های مصتل یا همان منحنی رشننند
نشان داد که خطوطی غیر از خطوط موازی دیده میشوند
که هرکدام از خطوط مجانب نشننناندهنده یک کوهورت
اسننت (شننکل  9و  .)10بطورکلی ،طول عمر برآورد شننده
براسا شاخدهای رشد برای جنس نر  3سال و 3ماه و
18روز و برای جنس ماده 3سال و 2ماه و  12روز بود.
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۱۰

نر

۱۲

ماده

۱۰

۸

Z=2/23

)صید(ln

y = -2.2368x + 11.277
R² = 0.5318

۴

۶

y = -1.5817x + 11.321
R² = 0.6878

۴

Z=1/58

۲

۲

۰
۴

۳

۲

۱

۰

۰
۴

۳

۲

۱

۰

سن

سن

شکل  – 8نمودارهای ریاضی ،نرخ مرگ ومیر کل میگوی رودخانهای شرق ()M. nipponense
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شکل  -9منحنی رشد ون برتاالنفی میگوی ( )M. nipponenseجنس نر درتاالبهای آالگل،آلماگل وآجی گل استان گلستان

شکل  -10منحنی رشد فان برتاالنفی میگوی ( )M. nipponenseجنس ماده درتاالبهای آالگل،آلماگل وآجی گل استان گلستان

)صید( ln

۶

۸

شی ت ،مجله منابع طبیعی ایران ،دوره  ،74شماره  ،1بهار 1400

54
در فرمول ا ص ح مدل سازی ر شد ف صلی ،اگر C <1

> 0کاهش رشد در زمستان وجود دارد ،ولی رشد متوق
نمی شود .در محاسبه رشد طول و وزن با تغییرات سن از
این مدل اسنننتفاده شننند .چون در طول فصنننول مصتل
نو سانات دما وجود دا شت ولی در این تغییرات حداقل دما
جنس نر
جنس ماده

۱۰۰

۸۰

۸۰

C=0.5

۴۰

طول کل(میلیمتر)

۱۰۰

C=0.5

۶۰
۴۰

۰
۴

۳

۳

۲
۲
سن(سال)

۱

۱

۰

۲۰

C=0

۲۰

طول(میلیمتر)

۱۲۰

۱۲۰

۶۰

C=0

آنقدر نبود که منجر به توق رشد شود .لذا ،مقدار متغییر
 Cبرای دو حالت  C = 0و  C =0/5با هم مقای سه شدند.
بیشننترین تغییرات بین دومقدار  Cبرای میگوهای کوچک
کمتر از یک سالگی مشاهد شد (شکل .)11

۰
۴

۳

۳

۲

۲

۱

۱

۰

سن(سال)

شکل  -11نمودارهای رابطه سن و طول کل میگوی ( )M. nipponenseجنسهای نروماده درتاالبهای آالگل،آلماگل وآجی گل استان گلستان

طول بلوغ  50درصد میگوهای ماده در محدوده گروههای
طولی یک سالهها قرا گرفته و طول اپتیمم درمحدوده میانی
دامنه طولی دوساله قرار گرفته است (شکل .)12
طول بلوغ  50درصد میگوهای نر در محدوده گروههای
طولی دو سننالهها قرار گرفته و طول اپتیمم که بیشننترین
زیتوده نیز در این محدوده طولی میباشنند که درمحدوده
انتهایی دامنه طولی دوساله قرار گرفته است (شکل .)13
در تمامی شاخدهای پیرا سنجه ،دو جنس نر و ماده
میگوی مورد مطالعه تفاوت بارزی را نشنننان دادند (جدول

 1و  .)2میگوهای نر و ماده در سننن باالی یک سننال بال
بوده وتولید مثل میکنند .ضنننریب مرگومیر طبیعی در
جنس ماده کمی بیشتر از جنس نر بود.
تجزیه و تحلیل روند تغییرات فراوانی طولی میگوهای
نر و ماده نشنننان داد که میگو های ماده م یانگین طولی
کوچکتری نسنننبت به میگوهای نر دارند .همچنین اولین
میگوهای جوان ( )0+ساله در مرداد ماه در نمونههای صید
شده م شاهده شدند .در پایان سال بی شترین فراوانیها
مربوط به میگوهای ( 1+و) 2+ساله بودند.

شکل  -12نمودار موقعیت گروههای سنی ،فراوانی طولی و شاخصهای طولی میگوی ( )M. nipponenseجنس ماده
درتاالبهای آالگل،آلماگل وآجی گل استان گلستان
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شکل  -13نمودار موقعیت گروههای سنی ،فراوانی طولی وشاخصهای طولی میگوی ( )M. nipponenseجنس نر
درتاالبهای آالگل،آلماگل وآجی گل استان گلستان

جدول  -1وضعیت پیراسنجههای سن و مرگومیر در میگوی ( )M. nipponenseدر درتاالبهای آالگل،آلماگل وآجی گل استان گلستان
پارامتر

) 𝑟𝑎𝑒𝑦(𝑥𝑎𝑚𝑡

)t0 ( year

)𝑟𝑎𝑒𝑦( 𝑔𝑡

)tm50 (year

K

Z

M

F

E

میگوی نر

3/24

0/122

1/20

0/80

0/96

2/23

1/17

1/06

0/4

میگوی ماده

3/18

0/119

1/12

0/92

0/98

1/58

1/24

0/34

0/2

* سن بیشترین تولید مثل = 𝑔𝑡 ،حداکثر طول میگو = 𝑥𝑎𝑚𝐿  ،ضریب رشد =  Kسن بلوغ  50درصد= ،tm50سن بیشترین تولید مثل= ، tgسنی که طول میگو
صفر است= ، t0مرگ ومیر =  Mو مرگ ومیر = F

جدول  -2وضعیت پیراسنجههای رشد طولی در میگوی ( )M. nipponenseدر درتاالبهای آالگل،آلماگل وآجی گل استان گلستان
پارامتر

)𝑚𝑚( ∞𝐿

)𝑚𝑚(𝑥𝑎𝑚𝐿

)𝑚𝑚(𝑡𝑝𝑜𝐿

)𝑚𝑚(𝐿𝑚50

)𝑚𝑚(𝐿𝑚100

∅′

میگوی نر

108

100

76/8

52

66

4

میگوی ماده

91

90

64/0

49/4

59/95

3/9

* بیشتری طولی که ممکن است میگو در طول زندگی به آن برسد = ∞𝐿 ،حداکثر طول میگو = 𝑥𝑎𝑚𝐿  K ،طولی که بیشترین زی توده را دارد𝑡𝑝𝑜𝐿 =  ،طول
بلوغ 50درصد= ، 𝐿𝑚50طولی که تمام میگوها بال هستند=𝐿𝑚100

 .4بحث ونتجه گیری
پویایی جمعیت در آبزیان با میزان تولید مثل ،رشنند و
مرگو م یر سنننروکننار دارد ( .)Wotton, 1990م ی گوی
رودخانهای شنرقی ( )Macrobrachium nipponenseیک
گونه آبزیپروری تجاری مهم است که به طور گسترده ای
در مناطق رودخانهای با آب شیرین و شوری پایین چین و
سایر ک شورهای شرق آ سیا پراکنش دارد .مانند ب سیاری
د ی گر از گونننههننای مننا کرو برا ک یوم ،م ی گوهننای نر
 M. nipponenseسریعتر از میگوهای ماده ر شد میکنند

( .)Jin et al., 2017آگاهی در مورد تاریصچه زندگی یک
گونه شننامل درک جنبههایی از جمله رشنند بلوغ جنسننی،
تغییر در رشد آلومتریک و سنی است .در سصت پوستان،
بلوغ مورفولوژیکی اغلب همراه با تغییرات آلومتریک رشنند
مشاهده میشود (.)Fernández Vergaz et al., 2000
درمطالعه حاضنننر فراوانی جنسهای نر و ماده میگوی
( )M. nipponenseن شان داد که میانگین طولی میگوهای
ماده کوچکتر از میانگین طولی میگوهای نر است .در روند
تغییرات در صد فراوانی طولی دو جنس نر و ماده در طول
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سننال حضننور یک ریکرویت (حضننور توده ای میگوهای
جوان) مشننناهده میشنننود که پایداری جمعیت را در پی
دارد .با تو جه به این که تصمریزی در طی چ هار ماه اول
سال (ح ضور مادههای واجد تصم دراین دوره زمانی موید
این موضنننوع اسنننت) صنننورت میگیرد ،لذا اولین گروه
متولدین فروردین ماه ،میگوهای جوانی هسنننتند که در
مرداد ماه در صید م شاهده می شوند .میگوها بعد از تولد با
گذشت حدود یک ماه به پستالرو  5میلیمتری میرسند
و پس از حدود  5ماه ،به میگوهای جوانی با طول حدود
 28میلیمتر تبنندیننل میشنننوننند (جوانترین میگوهننای
جمعیت) ،میگوهای یک سننناله حدود  52میلیمتر طول
خواهند دا شت که باگذ شت زمان تا پایان سال متولدین
هر سال به این طول خواهند رسید.
رابطه طول و وزن میگوهای نر و ماده در سنننه منطقه
تاالبی مورد بررسنننی از الگوی رشننند آلومتر یک مث بت
برخوردار بودند .بنابراین ،نسب افزایش وزن میگو در مقابل
افزایش طول بیشتر است مطالعات  )1981( Mashikioدر
ژاپن نشنننان داد الگوی رشننند این میگو در این ناح یه
جفراف یایی نیز آلومتر یک بوده و م یانگین ا ندازه طولی
مادهها کوچکتر از نرها است.
تصمین دقیق سننن و طول مولدین ماده در زمان بلوغ
برای حفظ ذ خایر آبز یان ت حت بهرهبرداری بسننن یار مهم
ا ست .سن بلوغ از اهمیت ویژهای برخوردار ا ست ،زیرا به
شنننندت بر میزان برداشننننت پنایندار تنثثیر میگنذارد
( .)Clark, 1991در برر سی حا ضر طول کاراپا دراولین
بلوغ جنسننی برای جنس نر Lm50= 12/1میلیمتر و برای
جنس ماده  Lm50= 13/2میلیمتر برآورد گردید .هر چند
میانگین طولی میگوهای ماده کوچکتر از نرها اسنننت ولی
نرها در اندازه طولی کوچکتر بال میشننوند .این موضننوع
احتمنناالً مربوط بننه نقش حمننایتی جنس نر در زمننان
جفتگیری باشننند که با چنگالهای خود از مادههایی که
در ز مان تصم ریزی پوسنننت ا ندازی میکن ند در م قا بل
دشننمن حفاظت میکنند ( .)Ismael and New, 2000در
مطننالعننه  )2016( Zoughi Shelmaniدر تنناالب انزلی
براسا رابطه بنننین طول کل و نسبت مادههای تصمدار،
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مقدار اندازه طول کل میگو را در اولین بلوغ جنسننی برای
م ج موع ج نسهننای نر و منناده معننادلLm50= 38/4
میلیمترگزارش کردننند و نشننننان دادننند کننه در طول
کوچکتری بال میشنوند .در مطالعات )1981( Mashiko
در کشننور ژاپن اندازه طول کل میگوی)(M. nipponense
در اولین بلوغ جنسنننی برای جنس ماده Lm50= 261/9
میلی متر و برای جنس نر  Lm50= 40میلی مترگزارش
شننده اسننت .درمطالعه بیولوژی جمعیت یک گونه دیگر از
جنس ماکروبراکیوم بنام میگوی  M. alfersiiدر رودخانه
Urbanدر منطقه جنوبشننرقی کشننور برزیل اندازه طول
کاراپا و طول کل این گونه در اولین بلوغ جنسننی برای
جنس ماده بهترتیب  6/7میلیمتر و 28/3گزارش شنننده
اسننت ( .)Pescinelli et al., 2016مقایسننه نتایج تحقیق
حاضر با گزارشهای فوق نشان میدهد میگوی رودخانهای
شننرق در میان گونههای جنس ماکروبرکیوم در اندازههای
بزرگتری به بلوغ جنسننی میرسنند .اگرچه انتظار میرود
اننندازه بلوغ در اولین بلوغ جنسنننی در طول و عرض
جغرافیایی مصتل و بین جمعیتها در هر مکان معین نیز
متفاوت باشد ،احتماالً دمای آب عامل موثرتری در این امر
با شد ( .)Ammar et al., 2001بنظر میر سد برای هر فرد
اندازه منا سب بدن هنگام ورود به بلوغ وجود دارد .بی شتر
گونههای آبزیان هنگام رسیدن به  80-65درص حداکثر
اننندازه طول نهننایی ،از نظر جنسنننی بننال میشنننوننند
( .)Beverton , 1963براسننننا نتننا یج مطننا لعننات
 )2016( Zoughi Shal,aniدر تاالب انزلی نسننن بت به
تاالبهای مورد تحقیق حاضر ،دو جنس نر و ماده در طول
کوچکتری بال میشنننوند .احتماالًدمای محیطی در این
خصو موثر بوده زیرا متوسط درجه حرات در فصول بهار
و تاب ستان در گل ستان با  25.5درجه سل سیو باالتر از
انزلی با  24درجه سلسیو بوده البته ترکیب دادههای نر
و ماده در انزلی درمقایسه به استان گلستان که طول بلوغ
جنسننی به تفکیک جنسننیت برآورد شننده نیز تاثیر گذار
بوده اسنننت .نتایج مطال عات برآورد اولین بلوغ جنسنننی
میگوی ( )M. nipponenseدر ژاپن برای جنس منناده
 Lm50 =21/19م ی لی م ترو برای ج نس نر Lm50 =40

ساختار و پویایی جمعیت میگو رودخانهای شرق در...

میلیمتر گزارش شده که ن سبت به نتایج ما طول کل در
اولین بلوغ جنسنننی برای هردو جنس نر و ماده کوچکتر
بود ند این ت فاوت احت ماالً به ت فاوت منط قه جغراف یایی و
بویژه محیط زندگی مربوط میشنننود .نمونههای بررسنننی
شننده در ژاپن در محیط رودخانهای بوده که طبیعتاً دمای
پایینتری نسبت منطقه مطالعه حاضر (دریاچههای تاالبی
آلماگل ،آالگل و آجیگل) دا شتند .در حقیقت ر شد اکثر
گونه های سنننصتپوسنننتان و بسنننیاری دیگر گونه های
بیمهرگان ،به شدت فصلی است و به دما ،نور و تثمین غذا
بستگی دارد (.)Böhlenius et al., 2006
باال بودن میانگین وزنی میگوهای ماده دو و سه ساله
به دلیل بلوغ و تولید تصم ا ست ،به طوریکه علیرغم طول
کوچکتر ،اندازه وزن بزرگتری دا شتند .ر شد طولی و وزنی
افراد درون یک جمعیت اغلب متغیراسنننت ،این تغییرات
میتواند درارتباط با عوامل ژنتیکی و فاکتورهای محیطی
با شد .اندازه بدن ،اغلب بر تولید مثل و بقاء تاثیر میگذارد
و اخت ف رشنند یک جزء مهمی از تناسننب فردی اسننت
(.)Ra’anan and Sagi, 1991
درروند تغییرات رشد نسبی طولی میگوهای نر و ماده،
شدت کاهش ر شد ن سبی درمیگوهای نر با افزایش سن
بیشننتر از میگوهای ماده بود .میگوهای نر بویژه در سننن
کمتر از  1/5سالگی سرعت ر شد بی شتری دارند .هر چند
در ادامه تا پایان سه سالگی روند ر شد ن سبی طولی نر و
ماده تقریباً یکسننان بود .در این دوره زمانی دو اتفاق مهم
صننورت گرفت ،اوال در سننن زیر یک سننال که رشنند وزنی
میگوی نر افزایش بیشننتری نسننبت به میگوی ماده دارد
مربوط به ر شد بی شتر چنگالهای آنها ن سبت به میگوهای
ماده ا ست .دوم اینکه ر شد وزنی بی شتر میگوهای ماده در
یک سننالگی مربوط به بال شنندن و رشنند گنادها بود که
افزایش وزن را سننبب گردید .این رشنند گنادها هرسننال با
فصننل تصمریزی اتفاق میافتد .در ارتباط با این موضننوع
مطالعات گوناگونی صورت گرفته ا ست از جمله مطالعات
صورت گرفته در خصو گونه  M. nipponenseدر کشور
ژاپن بزرگ بودن بازوهای چنگالی میگوی نر در ارتباط با
دو دل یل ،اوالً برای م حاف ظت از میگوی ماده که درموقع
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تصمریزی که تازه پوسنننتا ندازی کردها ند و ثان یاً برای
محافظت از ماده ها درموقع جفتگیری از دیگر رقبای نر
اسنننت ( .)Mashiko, 1981براسنننا مطالعات Suzuki
و  )1999( Tetsurohقسننمتهای مصتل بازوهای منتهی
به چن گال در جنس های نر و ماده میگو های شنننرقی
( )M. nipponenseمت فاوت اسننننت .میگو های جوان یا
جوونایل برای ر سیدن به بلوغ جن سی و توانایی تولیدمثل،
ر شد ایزومتریک را طی میکنند ،در حالی که بزرگ ساالن
بیشنننتر سننناختارهای مربوط به موفقیت تولید مثل نیاز
دارند .به عنوان مثال ،نرها باید با کمک بازوهای چنگالی
بننزرگننتننر بننرای کسننننب مننادههننا رقننابننت کنننننننند
( .)Correa and Thiel, 2003مطالعات صننورت گرفته در
این خصو با نتایج مطالعه حاضر همصوانی دارد.
حداکثرطولی که میگوی رودخانهای شنننرق در طول
زندگی به آن میر سد (∞ )Lو ضریب ر شد ( )Kدر مناطق
مصتل مت فاوت اسنننت .در م طال عه Zoughi Shalmani
( )2016در تاالب انزلی مقادیر ∞ Lو  Kبرای جنسهای نر
و ماده بترت یب  84/5میلیمتر 1/2 ،در سننننال و 74/4
میلیمتر 0./9 ،در سال برآورد شده ا ست .پیرا سنجههای
رشد مذکور در منطقه سد بوستان در جنوب شرق دریای
خزر برای نرها  L∞= 86/63میلیمتر K= 0/79 ،در سال و
ماده ها  L∞ =76میلیمتر K= 1 ،در سنننال برآورد شننند
(رییسی و همکاران .)1397 ،شاخدهای رشد مذکور در
منطقه سنند گلسننتان در جنوب شننرق دریای خزر برای
جنس نر  L∞=87/5میلیمتر K= 0/9 ،در سنننال و برای
جنس ماده  L∞ =87/5میلیمتر K= 0/85 ،در سال برآورد
گردید ( دانایی وهمکاران .)1398 ،شننناخد وضنننعیت
عملکرد ر شد ( )∅′ن شان داد که تنوع و سیعی در مقادیر
این شننناخد بین جمع یت های این گو نه وجود ندارد.
بنابراین ،اشتباه فاحشی در برآورد طول بینهایت و ضریب
رشنند معادله رشنند فان برتاالنفی وجود ندارد و تفاوتهای
مشاهده شده در این شاخدها بین جمعیتهای این گونه
را میتوان به تنوع رشد بین جمعیتی نسبت داد.
مرگومیر یکی از مهمترین شناخدهای حیاتی اسنت
کننه جمعیتهننا را تنظیم میکننند (.)Rockwood, 2006
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اگرچه مرگومیر طبیعی تحت تثثیر بسنننیاری از متغیرها
قرار دارد (به عنوان مثال ،مرحله تاریصچه زندگی ،اندازه،
جنس ،زیسننتگاه) ،بیشننتر مدلهای جمعیتی آبزیان ،نرخ
مرگومیر طبیعی را ثابت فرض میکنند (.)Vetter, 1988
در این برر سی مرگومیر طبیعی برای جنس نر و ماده در
سنننین مصتل نشننان داد که میزان مرگومیر طبیعی از
تولد تا سننن یک سننالگی به شنندت کاهش یافته و بعد از
 1/1سنننالگی نرخ مرگومیر طبیعی روند افزایشنننی دارد.
کاهش نرخ مرگومیر جمعیت بعد از تولد به دلیل افرایش
مقاوت و افزایش توانمندی در مقابله با تنشهای اکولوژی
ا ست .اما بعد از یک سالگی بویژه درمورد جنس ماده بلوغ
و پوسنننتاندازی آسنننیبپذیری را افزایش داده و طبیعت ًا
مرگومیر افزایش پیدا میکند .میزان مرگ و میر طبیعی
باالتر برای میگوهای ماده ممکن اسنننت نشنننان دهد که
نسنننبت باالتری از مادهها به دالیل طبیعی میمیرند .پیدا
کردن شواهد اکولوژیکی برای این امر د شوار ا ست ،اما با
توجه به اینکه مادهها حداکثر اندازه کوچکتری نسننبت به
نر ها دار ند ،آن ها ممکن اسنننت در معرض یک مجمو عه
بزرگتر از نرهای بزرگتر باشنننند .از طرف دیگر ،مرگومیر
طبیعی باالی جنس ماده مربوط به این واقعیت ا ست که
در حین تصمریزی مادهها ،تصمها را روی شکم خود حمل
میکنند و این امر ممکن اسنننت باعا کاهش چابکی آنها
در مقایسنننه با نرها شنننود و در نتیجه راحتتر توسنننط
شننکارچیان شننکار میشننوند (.)Nwosu et al., 2007
بنابراین ،اط عات ،تاکید بر این موضو ع دارد که بررسی و
محاسبه فصلی رشد برای درک اکولوژی ،تکامل و مدیریت
آبزیان ضنننروری اسنننت ( .)Berthou et al., 2012البته
میگوهای نر مقاومت بیشننتری در برابر شننوک گرمایی نیز
نشننان دادهاند .این پدیده به احتمال زیاد به این دلیل رخ
میدهد که پوسته نرها نسبت به مادهها سصتتر است که
مقاومت بیشنننتری دار ند ( .)Wan-Yu et al., 2004این
موضوع در پایین بودن ضریب مرگومیر طبیعی میگوهای
نر موثر است.
 )1988( Somersن شان داد که تغییرات ر شد مدلی را
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تولید میکند که تعری سننن در طول صننفر ( L(t0را در
یک شرایط سصت تحقق میبص شد و فرمول ا ص ح مدل
سازی رشد ف صلی را پیشنهاد کرد .در این فرمول متغیر
Cدامنه نوسانات رشد را تعدیل میکند و مربوط به نسبت
کاهش رشد در نوسان است (به عنوان مثال" ،زمستان").
اگر  C = 0باشد ،هیچ نوسانی فصلی وجود ندارد و مدل به
مدل ر شد فان برتاالنفی تقلیل مییابد .اگر  C = 1با شد،
رشنند کام ً یک بار در سننال در "نقطه زمسننتان" متوق
میشننود ،درحالیکه زمانی که  0> C <1کاهش رشنند در
زمستان وجود دارد ولی رشد متوق نمی شود .در منطقه
مورد مطالعه این پدیده به واقعیت نزدیکتر بود .بطورکلی
تغییرات منحنی رشننند در کوتاه مدت ،تثمین غذا ،دما یا
سنننایر عوامل محیطی را منعکس میکند .زیرا آبزیانی که
در یک محیط فصنننلی زندگی میکنند ،دارای دوره های
رشنند سننریع و کند (یا صننفر) اند .رشنند وزنی همچنین
میتواند منعکس کننده یک چرخه تولید مثل سننناالنه
باشننند .ا ندازه گ ناد معموالً با وزن ماهی با کاهش وزن
پیدرپی نسنننبت به تکمیل تصمریزی افزایش مییابد .در
گونههای آبهای معتدل و سرد ،شرایط تغذیه ای گونه ،به
طور معمول عامل اصنننلی محیطی در تغییر رشننند آبزی
محسوب می شود .به طور خا  ،اعتقاد بر این است که در
دستر بودن غذا ،که تابعی از فراوانی نسبی و پراکندگی
طعمه اسننت ،مهمترین عامل اسننت .در حالی که فراوانی
نسبی طعمه به مقدار مطلق طعمه در اکوسیستم بستگی
دارد (.) Laurel et al., 2001
طول اپتیمم که کمی بزرگتر از طول بلوغ  50درصننند
جمعیت است ،شاخد بهتری در بهرهبرداری خواهد بود .زیرا،
در این اندازه طولی ،صنننید بهترین عملکرد را از نظر زیتوده
برداشت شده دارد ( .)Froese and Binohlan, 2000اندازه
طول بهی نه برای میگو های ماده مربوط به کوچکترین
میگوهای دوسنناله و برای میگوهای نر مربوط به بزرگترین
میگو های دوسننننا له بود .لذا ،در بهره برداری پا یدار و
اقتصادی بایستی چشمه ابزار طور به گونهای طراحی شود
که نمونههایی کوچتر ازاین اندازه طولی صید شوند.
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