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 مولد سازی شاه میگوی آب شیرین

 1 سیدعباس موسوی ،1محمدی تبار بهمن، 1 علیرضا ولی پور، 1مهدی مومنی توتکله

 كشاورزی، ترويج و آموزش تحقیقات، سازمان كشور، شیالتی علوم تحقیقات موسسه ، داخلی آبهای پروری آبزی پژوهشکده1

 ايران بندرانزلی،

 

 

 چکیده

با هدف دستیابی به زی فن تولید مولد شاه میگو در محیط اسارت و  (Cray fish) گوی آب شیرينپروژه مولدسازی شاه می  
 1،5گرم در قالب سه تیمار با تراكم  11ها با میانگین وزن میگوكار شاهامکان امکان تکثیر و تولید مینیاتور انجام شد. برای اين

متر مربعی رها سازی و با  111استخر  9در  "با سه تکرار، جمعاهر يک  1:1پیش مولد در مترمربع  و با نسبت جنسی  7و
نشان داد كه بیش از  استفاده از جیره غذايی متناسب با نیازمندی های مولد سازی شاه میگو تغذيه شدند. نتايج بدست آمده

یر و تولید مینیاتور را طی دو سال دارای گامت های جنسی رسیده بوده و توانايی تکث درصد از مولدين پرورش داده شده 11
درصد مربوط به تیمار  91/15 با میگوهای دو سالهشاه داشتند. بطوريکه بیشینه مولدين حامل تخم )چسبیده به پاهای شنا( در

    میانگین نرخ قطعه در متر مربع( مشاهده گرديد. 7درصد در تیمار سوم) 77/15قطعه در متر مربع( و كمینه آن با  5اول)
بیشینه تولید مینیاتور در طی دو سال تحقیق  .درصد بر آورد گرديد 57/58با  برابردر مولدين دو ساله  گوهایمی شاهماندگباز

گرم بوده كه میانگین وزن  57±11و كمینه برابر با  618±51وزن مولدين  نهیشیبدرصد بود.  11/15مربوط به تیمار سوم با 
 تیمتر در انتهای پروژه بدست آمد.سان 7/15گرم و با طول متوسط  91±75مولدين

 

 شاه میگو،  مولد سازی،  مینیاتور،  مولدين  ،زی فن کلمات کلیدی:

 

                                                            
 :نويسنده مسئولom@yahoo.cm_momeni40  
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 مقدمه
ی بردار بهرهافزايش جمعیت و نیاز به مواد غذايی سبب  امروزه

بطوريکه در بسیاری از  ،آبی شده منابع ريذخابیش از حد از 

 ها گونهری از اكوسیستم ها موجبات كاهش و حتی انقراض بسیا

انواع  شاه میگو به دلیل  ،را فراهم نموده است. در اين میان

 نيبهاتر گرانو  نيتر مهمارزش غذايی و اقتصادی در زمره 

يی چون چین و كشورها قرارگرفتهپرورشی دنیا  پوستان سخت

 نيتر بزرگواياالت متحده امريکا در حال حاضر از 

 روند یمی بشمار پرور یزآبدر صنعت  گویم شاهی ها دكنندهیتول

(Lucas.J.S & Lackovic. G. 2006.) 

 به خصوصی آب شیرين به عنوان يک غذای لوكس گویم شاه

 ،اسپانیا ،فنالند ،ايتالیا ،فرانسه ،بیش از همه در كشورهای سوئد

 ردیگ یمآلمان و ساير كشورهای اروپايی مورد مصرف قرار 

(Koksal,1988.)  ،ی دراز گوهایم شاهاز نظر سیستماتیک

، decapodaراسته،  crustaceaرده به  متعلقمناطق معتدله 

 Astacus گونه و Astacusجنس، Astacidaeخانواده

leptodactylus  دارای  ،ی زيستیها مکان . از نظرباشند یم

ی شور تا شیرين ها آباز  کهيبطور پراكنش جهانی بوده،

سترش داشته و در ها گو آببندان رهایآبگ ،اهايدر ها، رودخانه

ی از عیوس مناطق معتدله نیمکره شمالی و جنوبی و در محدوده

 7-17و نوسان شوری بین  گراد یسانت 7-56درجه حرارت بین 

. عمده (Ackefors,1989) كنند یمگرم در هزار زيست 

واقع در  یها سواحل و رودخانه در ايران شامل پراكنش آن

درياچه پشت سد ارس  و الب انزلیات بخش غربی دريای خزر،

دارای گونه و زير  Astacusجنس  .( .1575می باشد )كريمپور،

 16فقط  ،گویم شاهگونه  111ی فراوان بوده كه از میان ها گونه

ی مهم ها گونه. باشند یمگونه آن دارای ارزش اقتصادی 

 Pacifastacus leniusculus Astacus,:شامل

leptodactylus و Astacus astacus كه گونه  هبودAstacus 

leptodactylus  مهرگان یب نيتر باارزشو  نيتر بزرگاز 

رود ی شیرين مناطق معتدله بشمار می ها آبمتحرك 

(Holdich, 1988.) عالقه مندی به مصرف زياد اين  شيافزا

طبیعی آن شده و از  گونه باعث افزايش فشار صید بر ذخاير

 ،ی اسیدیها بارانريزش  ،طرفی محدوديت پراكنش آن در دنیا

افزايش مواد سمی همچون  (گویم شاه)طاعون  ها یماریببروز 

كاهش اكسیژن محلول و  ،افزايش مواد معلق ،آهن و آلومینیوم

به بار آورده  گویم شاهی فراوانی را بر ذخاير ها بیآس ...

شاه میگو به دلیل دارا بودن ارزش (. 1556است)طاهر گورابی،

صادی زياد و بازار مناسب در دنیا از اهمیت غذايی باال، ارزش اقت

اقتصادی و تجاری ويژه ای برخوردار بوده و در حال حاضر بیش 

تن شاه میگو به بازار های جهانی صادر می گردد  81از 

 به مولد برایآسان  یجهت دسترسخاطر  نيبد(. 1598)فصیح،

 در حجم گسترده با هدف گویم شاهبچه  و اتورینیمتولید 

در  ،در منابع آبی رها سازی و یماه یاستخرها در پرورش

دارای اهمیت بسیار زياد می  ين شاه میگواختیار داشتن مولد

 با هدف: باشد كه پیشنهاد اجرای پروژه مولد سازی شاه میگو 

ی آب شیرين در شرايط گویم شاهی مولدسازی امکان بررس -

 استخری

د مینیاتور، و تولی دشدهیتولتکثیر نیمه مصنوعی مولدين  -

اجرا گرديد تا با دستیابی به زی فن تولید مولدين مطرح و 

ها در شرايط مصنوعی در سطوح قابلیت تکثیر آن ،مناسب

كلیه  نمودن گسترده فراهم گردد. بدين جهت ضمن مهیا

شرايط و پارامترهای زيستی يک اكوسیستم طبیعی و عناصر 

و غیره از  ها نیتاميو ،یزمغذيرمواد  ،چربی ،غذايی پروتئین

برای  ها نمونهطريق يک جیره غذايی مناسب برای رشد و نمو 

ی كلیه شرايط برای تولید مولدين تناسل رسیده شدن گنادهای

 پژوهشگران زيادی از جمله ،در اين ارتباط آماده گرديد.

(Koksal,1985،) (Jarvrvenpaa,  T.  &  Ilmarinen,  P. 

 1995،) 
 (Ackefors,2000،) (، 1551(، ولی پور،)1558تکش )زحم

ی زيادی در ها یبررسو... ( 1577، )صمد زاده، (1551، )رامین

تعین نیازمندی های زيستی و غذايی  ،پرورش ،زمینه تکثیر

  اند. آوردهانجام داده و نتايج مفیدی بدست  گویم شاه

(Koksal, 1988  ) در بررسی خود در زمینه  مراحل رسیدگی

 آل ه میگو، دريافت كه درجه حرارت ايدهگناد های جنسی  شا

درجه سانتی گراد است و  18-15برای رسیده شدن تخم، دمای 

 1511روز  يا معادل  51-81طول دوره انکوباسیون تخم ها  نیز 

 (، پنج(Ackefors, 2000درجه حرارت روز می باشد.  6111تا

  عبارتند از: بیان می كند كه  شاه میگوها را تولید برای روش

غیر  پرورش .6جمیعت های وحشی در منابع آبی، . مديريت1

 در متراكم نیمه . پرورش5 استخرهای طبیعی، در متراكم
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 حوضچه مخازن، در متراكم . تولید 7دراز،  وكانال های استخرها

 با میگوها شاه كه سیستم هايی . 1دراز،  يا كانال های ها،

 ژوهش هایپ . می شوند داده پرورش چرخشی گیاهان بطور

(Jarvenpaa,  T.  &  Ilmarinen,  P.  1995،)  در جهت

ممانعت از خورده شدن مینیاتورها توسط مولد مادر در زمان 

تکثیر بوده كه الزم است مولدين ماده كه تخم ها به پاهای 

شنای آنها چسبیده را داخل مخازن با يک صفحه مشبک جدا 

 دوم مرحله به رسیدن و گشايی كننده قرار داده تا بعد از تخم

 خطر از و كرده عبور مشبک از صفحه مینیاتورها جوونال، 

 های تخم ديگر، روش شوند،  در حفظ توسط مادر شدن خورده

 و شده جدا پنس وسیله به دم ناحیه از شنا، به پاهای چسبیده

(، در 1558)زحمتکش) شوند. می داده قرار داخل انکوباتور

 آب شاه میگوی در بدن چربی تحقیق خود دريافت كه كاهش

اندازی  پوست فراوانی و رشد نرخ شیرين می تواند با تغییرات

 موجودات اين در رشد افزايش آنجايکه از داشته باشد. ارتباط

و  اندازی پوست فراوانی لذا است، اندازی پوست مستلزم انجام

جهت  كافی باعث می گردد تا فرصت احتماالٌ رشد افزايش

 و میزان نشده فراهم شاه میگوها در بدن چربی ذخیره و ساخت

 بااليی برخوردار نسبتاٌ رشد از كه شاه میگوهايی در بدن چربی

 نیز غذا نوع و بعالوه زمان فصل صید. نمايد پیدا نقصان بودند،

 نی. )رامباشد مؤثر بدن چربیدرصد تغییرات بر می تواند

 بستانه،تا کي یگویم شاه دیتول هدف با یپژوهش در(، 1551،

  111 تراكم  با و,  گرم11 هیاول وزن با جوان یگوهایم شاه

 نمود رهاسازی متری 711 استخرهای در را مترمکعب در قطعه

گرم و 61 وزن میانگین با میگوهايی شاه ماه پرورش 8در مدت .

 بازماندگی سانتیمتر حاصل گرديد كه با احتساب نرخ 9 با طول

بدست آمد. )ولی  شاه میگو كیلوگرم1811 "درصد، تقريبا 51

 غذايی در تحقیق خود مشخص نمود، در جیره های (1551پور،

پوست  رشد، حداكثر به رسیدن برای درصد پروتئین، 55با 

درصد و  11/15سطح جوان میگوهای شاه بچه و ماندگاری اندازی

/71/1پروتئین  به چربی نسبت مناسب سطح
 انرژی نسبت و 56/1

 می باشد.  kcal/g 19111/65111پروتئین  به

با توجه به مطالعات و پژوهش های انجام گرفته در موضوعات 

مختلف بیولوژی، فیزيولوژی، تکثیر و پرورش و ... شاه میگوی 

آب شیرين، الزم بود در مورد مولد سازی نیز مطالعه گستردهای 

انجام گیرد كه اين امر محقق و نتايج مفیدی به همراه داشته 

د نقش مأثیری در راستای معرفی اين گونه در است كه بتوان

 صنعت آبزی پروری در سطح گسترده ايفا نمايد.  

 

 مواد و روش کار

قطعه پیش مولد شاه میگوی  111جهت اجرای پروژه، تعداد 

گرم( از درياچه  71وحشی ماده حامل تخم با وزن میانگین )

سد مخزنی ارس در آذربايجان غربی در ماه آذر صید و به 

ايستگاه تحقیقات شیالتی سفیدرود در آستانه اشرفیه واقع 

استان گیالن منتقل گرديد. كه اين شهرستان از نظر وضعیت 

با رطوبت و مديترانه ای جغرافیايی دارای آب و هوای معتدله 

و شرايط دما و باراندگی جهت پرورش آبزيان  می باشدزياد 

ا شرايط آب و مناسب می باشد. پس از دو هفته آدابته شدن ب

هوای منطقه،  تکثیر نیمه طبیعی مولدين ماده در داخل تراف 

های تکثیر داخل حوضچه بتونی بود انجام گرديد. دوره 

روز به اتمام رسیده و  11انکوباسیون تخم ها بعد از حدود 

تبديل به مینیاتورشدند كه بتدريج از مولدين ماده جدا و به 

مینیاتورها ضمن تغذيه از داخل آب حوضچه بتونی گرديدند. 

غذای زنده )دافنی و گیاهان پست( و رشد و نمو و رسیدن به 

و در دو استخر  میلی گرم، بتدريج صید 611-511 وزن حدود 

آماده سازی  "كه قبال متر (1/1)با عمق  ی ومترمربع711خاكی

قطعه در متر مربع رهاسازی  11و آبگیری شده بود با تراكم 

ینیاتورها در داخل استخر با استفاده از غذای گرديدند. تغذيه م

درصد وزن كل  7( و به نسبت  1كنسانتره فرموله شده)جدول

به صورت روزانه انجام گرفت. میزان ( Koksal,1988) زی توده

افزايش غذای روزانه در طول دوره پرورش بر اساس پوست 

اندازی و افزايش رشد شاه میگوها كه از طريق نتايج زيست 

 ی بدست می آمد صورت می گرفت.سنج
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 (1831های آزمایشی )ولی پور و همکاران، : جیره غذایی فرموله شده برای تغذیه شاه میگو1جدول 

 آنالیز تقربیی جیره غذايی میزان )به درصد( اقالم غذايی

 درصد 51پروتئین  5118 پودر ماهی

 درصد 15چربی  18191 آرد ذرت

 كیلو كالری بر كیلو گرم 7111انرژی  66181 آرد سويا

 درصد 11رطوبت   18 آرد گندم

  711 روغن ماهی

  7 مخلوط مواد معدنی

  6 مخلوط ويتامینه

 

 

از آنجائیکه فاكتور های فیزيک و شیمیايی آب از مهمترين 

عوامل مؤثر در پرورش و زيست آبزيان  می باشند، سعی شد با 

، اكسیژن، عمق و  pHكنترل فاكتور های محیطی مانند 

شفافیت آب، تغذيه كافی و غیره، امکان شرايط مطلوب برای 

افزايش رشد و رسیدن به سن بلوغ و در نهايت تولید در 

استخرهای خاكی فراهم گردد. جهت كنترل و بهبود شرايط آب 

واكسیژن محلول  pHداخل استخر، ضمن ثبت میزان دمای آب، 

ک و شیمیايی از قبیل، به طور روزانه، همچنین عوامل فیزي

EC كربنات و بیکربنات، دی اكسید كربن، نیتريت، ارتو ،

فسفات،كلسیم، منزيم،كدورت آب، آمونیوم، آمونیاك كه باعث 

محدوديت های پرورشی می شوند به صورت دو هفته يکبار با 

 American Public Health)استفاده از روش استاندارد متد 

Association, 2005) گیری گرديد. مینیاتورها بعد از  اندازه

 11حدود چهار ماه پرورش و تغذيه فعال به وزن میانگین حدود 

گرم رسیدند و در فصول سرد سال، دوره خواب زمستانی را در 

داخل استخر های خاكی سپری نموده و همزمان با آغاز فصل 

استخر  9گرم به  11 بهار شاه میگو های جوان با وزن میانگین

در قالب سه تیمار و تکرار  1:1مربعی با نسبت جنسی  متر 111

قطعه در متر مربع انتقال داده شدند. كلیه   7و 1،5و با تراكم 

به اجراء و قبل داری  مانند سال مراقبت ها و عملیات تیمار 

 يکبار، روز 11گنادهای جنسی، هر منظور بررسی رسیدگی 

صورت تصادفی قطعه از شاه میگوهای نر و ماده به  11تعداد 

ها مورد آن صید و در آزمايشگاه بافت شناسی گناد های جنسی

طول های فیزيولوژيک، ابتدا جهت بررسی  بررسی قرار گرفت.

گیری شد و اندازه كل )فاصله بین روستروم و نوك تلسون (

وزن بدن و وزن گناد، شاخص وزنی گناد بصورت درصد  سپس

گرديد. نمونه تعیین مولد،  نسبت وزن گناد به وزن بدن برای هر

ساعت در محلول بوئن تثبیت و  67های گناد ابتداء به مدت 

 نگهداری ساعت 75 حداقل بمدت º71پس از آبکشی در الکل 

نمونه ها پس از عبور از مرحله آبگیری به منظور شفاف . گرديد

درجه سانتی گراد و در  57ساعت در انکوباتور  61سازی بمدت 

مذاب و كلروفرم )به نسبت مساوی( قرار گرفت. محلول پارافین 

میکرونی با میکروتوم  7تا  1نمونه ها پس از قالب گیری و برش 

، به روش ائوزين هماتوكسیلین رنگ آمیزی و مورد مطالعه 

میکروسکوپی قرار گرفتند. در انتهای دوره پرورش، شاه 

میگوهای هر تیمار با استفاده از تله مخصوص صید و بعد از 

تفکیک و شمارش و تعیین نرخ بازماندگی، مولدين ماده دارای 

تخم چسبیده به پاهای شنا را به داخل تراف های 
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( منتقل تا عمل تکثیر نیمه مصنوعی و تولید hachingتکثیر)

مینیاتور انجام گیرد. جهت تجزيه، تحلیل و بررسی های آماری، 

جهت  (ANOVA) طرفه واريانس يک تجزيه از استفاده ابتدا با

 ،و تکرار ها ماریپارامتر ها در ت نیاختالف معنا دار ب وجود

، ها گروه نیب نیانگیم یسهيمقا یبرا  Tukey HSDآزمون

مقدار  نییتع یبرا  Independent sample T-Testآزمون

 استفاده گرديد. یتصادف ریمتغاز تفاوت دو  نانیاطم

 

 نتایج و بحث 

مینیاتور نشان می دهد   7111نتايج حاصل از پرورش بیش از 

درصد بوده كه بیش از  51كه نرخ باز ماندگی مولدين بیش از 

ا توجه به ب درصد نیز دارای گناد های جنسی رسیده بودند. 11

نتايج حاصل از شمارش مولدين سه تیمار از نظر نرخ بازماندگی 

 11/56 نر جنس بازماندگی نرخ ، اول تیمار در ،(6 جدول) طبق

 نرخ تیماردوم، بوده است. در درصد 15/51 ها ماده در و درصد

 درصد 95/77 ها ماده در و درصد 78 /15نر جنس ماندگی باز

 19/77 نر جنس بازماندگی ز نرخسوم، نی تیمار بوده كه در

بوده است، بطوريکه نرخ  درصد 18/76ها  ماده در و درصد

دارای  T-testماندگاری مولدين در سه تیمار با  توجه به آزمون 

(. بدين ترتیب تیمار اول P>0.05اختالف معنا دار بوده است) 

با تراكم سه قطعه در متربع دارای بیشترين بازماندگی و تیمار 

قطعه در مترمربع دارای كمترين بازماندگی می  7با تراكم  سوم

دهد میانگین نرخ  ی(، نشان م1551) نیرام قی. تحقباشد

در اين درصد.  15بازماندگی شاه میگوهای دو ساله برابر بود با 

( نشان می دهد میزان باز 1577)صمد زاده، تحقیقارتباط نتايج 

  ت.درصد بوده اس 11/71 ماندگی شاه میگوها
         

 

 ماه دوره پرورش 1میگوی دارای تخم و  مینیاتور پس از نرخ بازماندگی و درصد شاه -2جدول 

 

  

میزان باز ماندگی شاه  چنانکه مشاهده می گردد درصد بقاء و

میگوی آب شیرين در شرايط اقلیمی استان گیالن و با بهره 

سازگاری شديد در و  طبیعی هایغذا تولیداتمندی از 

استخرهای خاكی كه از غذای دستی هم استفاده می شود بسیار 

با توجه به نیازهای فیزيولوژيکی، چنانچه عواملی  بوده وايده آل 

يک و شیمیائی ( در حد الزم و در دامنه محیطی)فاكتورهای فیز

مورد نیاز شاه میگو قرار نداشته باشد، عالوه بر وارد شدن 

، (اسکلت خارجی )استرس شديد، باعث عدم رشد، نرمی پوست 

كاهش بازماندگی، عدم رشد گنادهای جنسی و حتی باعث 

(. شرايط تغذيه Granvil, 2001مرگ و میر آنها خواهد شد)

الح كلسیم ( و تمهیدات انجام شده از نظر حفاظت ايی)تأمین ام

فیزيکی) محصور كردن حواشی استخرها برای جلوگیری از 

  تعداد اولیه نمونه ها نرخ باز ماندگی هر تیمار مولدين ماده  حامل تخم مولدين ماده  حامل مینیاتور

 شماره 

 تیمار
 تعداد درصد تعداد درصد

 نر ماده

 تعداد درصد تعداد درصد نر ماده

 1تیمار  661 661 55/157 11/56 55/156 15/51 55/111 7/81 55/17 51/7

 6تیمار  571 571 55/651 15/78 651 95/77 88/187 68/15 55/57 66/15

 5تیمار  161 161 559 19/77 55/575 18/76 55/617 75/17 55/71 51/19

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AA%D8%BA%DB%8C%D8%B1_%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%81%DB%8C
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حمله دشمنان طبیعی مانند سمور آبی، تعبیه پناهگاههای 

جهت جلوگیری از هم جنس خواری در زمان پوست  مناسب

زمستانه(، و عدم دستکاريها در مواقع غیر  اندازی و دوره خواب

را می توان از عوامل مهم درافزايش و يا كاهش  و...ضروری 

بازماندگی ذكر نمود.ولی در منابع آبی به علت وجود دشمنان 

نرخ  "ب و هواهی معموالآتغذيه و شرايط  گوناگون، طبیعی

درصد  11تا رسیدن به سن بلوغ  "بازماندگی كم و معموال

نشان ( (koksal,1985(. گزارشCherkashina, 1977است)

نرخ بازماندگی شاه میگوی پرورشی در تركیه برابر با دهد  می

درصد بوده است. در محیط های طبیعی با توجه به وجود  7/85

نرخ بازماندگی بسیار كم و  "دشمنان طبیعی گوناگون معموال

درصد  11تا رسیدن به سن بلوغ  "معموال

.نرخ باز ماندگی  شاه میگوی آب  (Cherkashina, 1977است.)

درصد گزارش  7/85ن در مزارع پرورشی در كشور تركیهشیري

( 1577(. طبق گزارش )صمد زاده، Koksal,1985شده است)

درصد  11/71میزان باز ماندگی شاه میگوهای پرورشی برابر با 

بود. میانگین نرخ بازماندگی شاه میگوهای دو ساله برابر بود با 

(، 6دولهمچنین بر طبق نتايج )ج(. 1551درصد )رامین، 15

تعداد مولدين ماده كه دارای تخم چسبیده به پاهای شنا بودند 

، بطوريکه تیمار اول دارای بوده استدر سه تیمار، متفاوت 

 75/17درصد و تیمار سوم  68/15درصد، تیمار دوم  7/81

 5درصد بود. همانطور كه نتايج نشان می دهد تیمار اول با تراكم

شترين درصد را داشته و تیمار قطعه مولد در مترمربع دارای بی

درصد از قطعه در متر مربع دارای كمترين  7سوم با تراكم 

مولدين ماده دارای تخم چسبیده به پاهای شنا بودند. با  توجه 

نرخ ماندگاری مولدين در سه تیمار دارای  T-testبه آزمون 

(. در ارتباط با مولدين P>0.05اختالف معنا دار بوده است) 

شنا را به  دوره انکوباسیون تخم های چسبیده به پاهایماده كه 

اتمام رسانیده و تبديل به مینیاتور شده اند، نتايچ نشان می 

درصد دارای كمترين میزان و تیمار  51/7دهد كه تیمار اول با 

درصد دارای بیشترين درصد و تیمار دوم نیز  51/19سوم با 

ر بودند. بنابراين با درصد از مولدين  ماده حامل مینیاتو 66/15

مولدين در سه تیمار با  از نظر داشتن  T-testتوجه به آزمون 

يکی از  (.P>0.05 )مینیاتور دارای اختالف معنادار است 

مراحل مهم در چرخه زندگی هر موجود زنده حفظ بقاء و 

تجديد نسل است. سیکل تولید مثل شاه میگو بستگی به شرايط 

اد غذايی و .... دارد كه در آن زندگی آب و هوايی زيستگاه و مو

می كند. جفتگیری مولدين از اوايل آذر زمانی كه دمای آب 

درجه سانتیگراد برسد آغاز می گردد. نتايج  17پايین تر از 

گرم و  11زيست سنجی نشان داد میانگین وزن مولدين ماده 

گرم در هنگام تکثیر بوده كه اوزان مناسبی برای  71در نر ها 

یر بوده است و با توجه نتايج بدست آمده در اين پژوهش، تکث

تولید مولد كه بتواند در محیط استخری دارای گنادهای رسیده 

بوده و توان تولید مینیاتور را داشته باشد رضايت بخش است، 

درصد از مولدين دارای گنادهای رسیده بوده كه  15بطوريکه 

درصد نیز دوره  15ز توانايی تولید تخم را داشته اند و بیش ا

 اتورینیم دیو تول (1)شکل ها را به اتمام رسانده تخمانکوباسیون 

 .(6)شکل نمودند

 

 مولد ماده دارای تخم :1شکل 

 مینیاتورهای تولید شده از مولدین -2شکل 
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امر دخالت داشته كه در كنار فراهم بودن  نيدر ا یفراوان ليدال

یزيک و شیمیايی آب و از فاكتور های ف ،یطیمح طيشرا هیكل

همه مهمتر جیره غذايی مولدين بوده كه بر اساس نیازمنديهای 

 فیزيولوژيکی آنها تهیه گريده است.

نتايج بررسی حاضر در مقايسه با بررسی های انجام شده ديگران 

نشان داد كه مولدين تولید شده در دامنه زمانی معین دارای 

سیده شدن گنادهای جنسی آل بوده كه باعث ر رشد بسیار ايده

گرم با طول متوسط  51سالگی با وزن میانگین حدود  6در سن 

سانتیمتر) جنس ماده ( گرديد. تخمريزی شاه میگوها بسته  16

به شرايط محیطی می تواند تا شش هفته بعد از جفتگیری 

. طول مدت دوره تخم پروری (Atay,1984)انجام پذيرد 

ماه طول  1/7هوايی گیالن حدود)انکوباسیون( در شرايط آب و 

می كشد )از زمان جفتگیری تا تفکیک مینیاتور از مولد( . اين 

مدت در كشور های اروپايی بسته به دمای آب مناطق مختلف 

(. عقیده بر Holdich,1988ماه گزارش شده است) 7-9حدود 

اين است كه درجه حرارت محیط نقش مهم در طول مدت 

طوريکه افزايش تدريجی دما بعد از دو انکوباسیون تخم دارد، ب

هفته باعث تفريخ تخم می گردد. بررسی ها نشان می دهد در 

 71آب های سواحل تركمنستان مولدين با طول حداقل 

 (. Cherkashina,1975میلیمتر به سن بلوغ  می رسند)

در اين تحقیق، جفتگیری مولدين در ماههای آبان و آذر زمانی 

درجه سانتیگراد رسید انجام شد. در  7-17كه دمای آب به 

سانتیگراد و  9-16سواحل تركمنستان جفتگیری در دمای آب 

درجه  9-11ظاهرشدن تخم ها در زير شکم در دمای آب 

درجه  61 -65سانتیگراد و تفريخ تخم ها در دمای آب 

(.طبق گزارش Cherkashina,1975سانتیگراد انجام می گیرد)

(Stypinskaya,1978  در ) درياچه ايی در لهستان فقط ماده

میلیمتر دارای تخم در زير شکم بودند. در  55های بزرگتر از 

میلی متر به سن بلوغ رسیده  51تركیه همه ماده های باالتر از 

كه كوچکترين و بزرگترين ماده های دارای تخم در زير شکم به 

میلیمتر طول كل بودند  56-156ترتیب دارای 

(Koksal,1977د .) ر درياچه سد مخزنی ارس كوچکترين ماده

میلیمتر  115میلیمتر و بزرگترين آنها  51های تخمدار دارای 

طول كل بودند. اين گونه در محل های طبیعی برای رسیدن به 

(. در 1577سال )تابستان ( نیاز دارد )صمد زاده ، 5-7سن بلوغ 

مکان های طبیعی رشد اين آبزی به كندی صورت گرفته، 

 5-8سانتیمتر حدود  9يکه برای رسیدن به وزن اقتصادی بطور

(. در جنوب سوئد اندازه 1556سال طول می كشد)طاهر گورابی،

 5/6به حدود  "در اولین تابستان تقريبا astacusنوزادان گونه 

 7/7و ماده ها به  9/7سانتیمتر و در دومین تابستان نر ها به  

 7و ماده ها به  6/7سانتی متر و در سومین تابستان نر ها به 

سانتی متر می رسند. ماده ها در چهارمین تابستان به سن بلوغ 

رسیدگی  رسیده در حالیکه نر ها بیشتر در تابستان سوم به

 جنسی می رسند. 

در رشد و نمو شاه میگو و رسیدگی فاكتورهای مهم و اساسی  از

 آنها می باشد،جیره غذايی گنادهای جنسی كامل بودن 

 غذايی در جیره فاكتورهای مهم عنوان چربی و.... به ،پروتئین

دارا می  رشد جسمی و گنادهای جنسی در را بیشترين نقش

با توجه به میانگین تركیبات بدن  (.Brauge, 1995) باشند

)الشه(شاه میگوی آب شیرين نسبت به اثرات سطوح پروتئین، 

درصد،  51درصد به  51و  61با افزايش میزان پروتیئن از 

تركیبات مغذی )پروتئین و خاكستر ( بطور قابل مالحظه ايی 

بهبود يافته و با كاهش میزان پروتئین نیز چربی و مواد نشاسته 

ايش می يابد كه با افزايش ذخیره چربی در بافت های نیز افز

عظالنی باعث ايجاد طعم نامطلوب در الشه می گردد. همچنین 

درصد در جیره  51و  51با افزايش درصد پروتئین در حد 

غذايی شاخص های رشد مانند افزايش وزن، رسیدگی گناد های 

جنسی و نسبت بازدهی پروتئین نیز بهبود می يابد 

 تحقیقات انجام شده چربی های نتايج (. براساس1555ان،)نويري

 جیره و داشته منفی تأثیر ماندگاری بر میزان باال خیلی و پايین

 داده اختصاص خود به را بهترين ماندگاری چربی درصد 11 با

 نیازهای جیره، پايین خیلی بطوريکه چربی های است.

 ربی هایچ  .نمی كند فراهم زنده را موجود فیزولوژيک بدن

 قابلیت در محسوس ايجاد كاهش با است ممکن نیز باال خیلی

 مرگ افزايش به و منجر اصلی جیره شده مغذی مواد ساير هضم

 تمام گرفتن نظر در با (. بنابراين1551)ولی پور، گردد میر و

 گرفت نتیجه می توان مطالعه اين بررسی در مورد شاخص های

درصد  11-15 روتئین و درصد پ  55 غذايی جیره های در كه

 و ماندگاری پوست اندازی رشد، حداكثر به رسیدن چربی برای

پروتئین    به چربی نسبت مناسب سطح جوان میگوهای شاه بچه
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ضروری می  kcal/g19111/65111 پروتئین به انرژی نسبت/. 71/1/56

(. كلسیم نیز يک عنصر ضروری برای 1551باشد )ولی پور،

جانداران كه دارای اسکلت كلسیمی سخت پوستان و ساير 

هستند نقش مهمی در اعمال حیاتی بويژه در پوست اندازی، 

تنظیم اسمزی و يونی، سیستم ايمنی و در نهايت در رشد 

تا  61میزان اپتیممم آن در آب   موجود زنده ايفاء می نمايد.

میلی گرم در لیتر می باشد. شاه میگو بعد از پوست اندازی  111

ت پوسته جديد خود نیاز به كلسیم دارد و در صورت برای ساخ

كمبود كلسیم در آب و جیره غذايی موجود، برای رفع نیاز خود 

که رشد شاه میگو ئیاز آنجا به همجنس خواری روی می آورد.

فقط از طريق پوست اندازی اتفاق می افتد و اين عمل  نیز نیاز 

ممکن است به منابع خارجی كلسیم دارد، لذا فقدان كلسیم 

میزان رشد آنها را محدود كند. غلظت های باالی كلسیم ذخیره 

     بهبود بخشد "شده در بافت های بدن می تواند رشد را شديدا

( Adegboye, 1981با توجه به گزارش ولکات .)                                                       

(Wolcott, T.G, 1988   )نی به لحاظ تغذيه كمبود مواد معد

ايی عامل تنظیم كننده گوشتخواری و همجنس خواری در شاه 

                              میگو محسوب می گردد. بر اساس تحقیقات

( اضافه كردن كلسیم در جیره غذايی شاه 1558)زحمتکش،

میگو به منظور بهبود رشد و افزايش نرخ ماندگاری ضروری بوده 

( درصد می تواند  6 -7ی باالی كلسیم)و همچنین غلظت ها

بیشتری را در تغذيه شاه میگو داشته باشد،  "كارايی نسبتا

درصد دارای رشد  5-7بطوريکه جیره غذايی حاوی كلسیم 

طولی و وزنی بهتری برای شاه میگوها می باشد، همچنین بر 

( میزان مطلوب كلسیم broken-lineاساس آنالیز رگرسیون )

درصد(  51) درصد دارای كمترين میزان ماندگاری 5-7در جیره

درصد( و بیشترين مقدار 6) با درصدكلسیم كمتر

                 درصد كلسیم بدست آمد 7( با 87/18ماندگاری)

(. در ارتباط با نتايج حاصل از آمار توصیفی  1558)زحمتکش ،

میانگین طول و وزن ماهیانه نمونه ها كه بر اساس زيست 

( نشان می دهد، 5ی انجام شده در طول دوره )جدولسنجی ها

در تیمار اول میانگین افزايش وزن از اول دوره پرورش )خرداد( 

ماده  گرم و در جنس89117  ±1711تا انتها )مهر( در جنس نر 

گرم بوده است. ولی از نظر افزايش  75155 ± 16179برابر با

 7169±.99هو در جنس ماد 7178±. 98طول در جنس نر برابر با

سانتیمتر بود. در تیمار دوم، میانگین افزايش وزن از اول دوره 

گرم و  79115 ±1156پرورش )خرداد( تا انتها )مهر( در جنس نر

گرم بر آورد گرديد. ولی از نظر  11116±16179در جنس ماده

و در  5166±1115میانگین افزايش طول در جنس نر برابر با 

تر بود. در تیمار سوم، میانگین سانتیم 5111± 1119جنس ماده

افزايش وزن از اول دوره پرورش )خرداد( تا انتها )مهر( در 

، ولی در جنس ماده برابر بود با 75166±66111جنس نر

گرم. در حالیکه میانگین افزايش طول جنس 71195 17117±

 ± 1116و در جنس ماده 7117 ±1161نر در طول دوره پرورش

 (.6و1د)نمودار سانتیمتر حاصل گردي5156

 

 

 تغییرات رشد وزنی)الف( و طولی)ب(شاه میگوهای ماده  :1نمودار 
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 ولی)ب( شاه میگوهای نرطتغییرات رشد وزنی)الف( و   :2نمودار 

 

 پرورش دوره ماه 1قطعه( شاه میگوی نر و ماده در در  15میانگین وزن و طول) : 8جدول
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شاه میگوی آب  (1959سف،بر اساس تقسیم بندی )رومیانت

میلی  متر (،  111شیرين در چهار گروه كوچک )طول كل 

( میلی متر قرار دارند. 171میلی متر( و بزرگ تا )161متوسط )

با توجه به اينکه بیشترين مولدين پرورش يافته در اين پروژه 

 گویم شاه جزءبودند، بنابراين  میلیمتر 171دارای طول بیش از

 بحث بر عالوه موضوع نيا كه گردند یم محسوب بزرگ یها

موثر نیز  نيمولد یدر بحث همآور نیهمچن ،یاقتصاد راندمان

در يک دوره ( Arrignon,1975) با توجه به تحقیقباشد.  یم

  1 -11پرورشی بچه شاه میگو ها يک تابستانه فقط به میزان 

گرم رشد داشتند. همچنین در پرورش شاه میگوی يک 

گرم( میزان افزايش وزن در يک  11وزن متوسط تابستانه) با 

سانتیمتر  7گرم و میانگین طول نیز به  51سال برابر بود با 

( Arrignon,1975(. با توجه به بررسی ها )1551رسید)رامین،

تا  61نمونه های پرورشی در سال دوم پرورش توانستند به وزن 

گرم برسند. در سیستم پرورشی متراكم شاه میگو به  51

گرم  11ماه میزان رشد  9قطعه در مترمربع در مدت  11نسبت

(. با توجه به گزارشات رسیده Hans,1989گزارش گرديد)

 1(، بعد از يک سال پرورش با تراكم Cherkashina 1975,از)

گرم  61/7قطعه در متر مربع  شاه میگو، موفق به افزايش تولید 

چنین در گرم در سال دوم گرديد. هم 57/5در سال اول و 

كشور فرانسه در استخرهای خاكی و با استفاده از غذا دهی 

دستی)مخلوط پلیت قزل آال و گوشت تازه ماهی ( شاه میگو ها 

گرم و در پايان سال دوم به  1 -11بعد از يک تابستان به وزن 

(. همچنین در Arrignon,1975گرم رسیدند ) 61  -51وزن 

غذا دهی دستی  بعد از  كشور تركیه در استخرهای بتونی و با

گرم و  1/1روز پرورش، وزن نهايی بدست آمده برای نر ها  91

 (.Koksal,1985گرم بود ) 5/1برای ماده ها 

نتايج بدست آمده از تحلیل داده ها نشان می دهدكه بین دو 

متغییر طول و وزن شاه میگو ها در اين تحقیق همبستگی 

ثبتی بر افزايش وزن شاه وجود دارد، بطوريکه افزايش طول اثر م

ورابطه طول و   b(. در اين رابطه شاخص 5میگو ها دارد)نمودار 

 =Weight = 0.157  Length  : وزن  شاه میگو ها  بصورت

 (. a =  0.157=  2.159( r2 = 0.801)  بدست آمد. 2.159

 

 
ارتباط همبستگی طول و وزن  شاه میگو ها در در  :8نمودار

 طول دوره پرورش

شاه  یجنس یگنادها یبافت شناس یها یارتباط با بررس رد

به  یاز نظر زمان گنادها یدگیمراحل رس نییكه با هدف تع گویم

 یرینر و ماده بعد از جفتگ یجنس ها کیو تفک دیجهت ص

گناد  یظاهری بافت شناس یها یبررس جينتا، ردیگ یانجام م

  یدوره پرورش سال ها یدر ط ني( مولد5)شکل یجنس یها

دهد كه در مولدين نر، از ماه شهريور رنگ  ینشان م 1557

 شیری و مات رنگ به شفاف ازحالت یتناسل اندامبیضه ها و 

 ري)تصوشد افزوده )لوله اسپرم بر(وازدفران ضخامت بر و دهيگرد

  آذر ماه تا شهريور ماه از ها تخمک رنگ ماده مولدين در(. 5

 بزرگتر نیز تخمدان هنتیج در و بزرگتر ها تخمک و تر تیره

 کیگنادوسومات شاخص نیانگیم دامنه(. 7)جدول ديگرد

 وريشهر از کسالهي ماده یها گویم شاه در( شاخص وزنی گناد)

 ماه در آن نيكمتر كه بود درصد 57/7 و 96/1 نیب اسفند تا

 دامنه(. 1)جدول ديگرد ثبت آذر ماه در آن نيشتریب و اسفند

نر  یگوهایدر شاه م (GSI)کیگنادوسومات شاخص نیانگیم

درصد  17/6و77/1( بین 1558يکساله از شهريور تا آذر سال )

آذر بود كه كمترين میزان در شهريور و بیشترين در ماه 

( شاه GSIمشاهده گرديد. میانگین شاخص گنادوسوماتیک)

میگو های ماده يکساله در ماههای آبان و آذر نسبت به ماه 

(. همچنین >P 0.05افزايش يافت )اسفند به مقدار معنی دار 

( شاه میگوهای نر GSIمیانگین شاخص گنادوسوماتیک )

يکساله در ماه آذر نسبت به ساير ماههای نمونه برداری به 

از 1558(. در سال  >P 0.05میزان معنی داری بیشتر بود )

لحاظ میانگین شاخص گنادوسوماتیک شاه میگوهای ماده، در 
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اختالف معنی دار آماری مشاهده  بین سه تیمار هیچ گونه

(. از لحاظ میانگین شاخص گنادوسوماتیک شاه <P 0.05نشد)

میگو های نر نیز در بین سه تیمار هیچ گونه اختالف معنی 

می توان نتیجه گرفت كه در مطالعه داری يافت نشد. بنابراين 

به  GSIحاضر از مولدين تولید شده نمی توان از روی میزان 

گناد از اسپرم و در نتیجه زمان جفت گیری پی  زمان پر شدن

برد و تنها از روی مشاهدات میکروسکوپی بافت گناد تشخیص 

 زمان جفت گیری امکان پذير است.

    

 

 مراحل مختلف رسیدگی ظاهری گنادهای مولدین از خرداد الی اسفند :4جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : شاخص گنادوسوماتیک در مولدین نر و ماده شاه میگو از خرداد الی اسفند 1جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ماه
 (GSIوضعیت ارگانیسم ها)

 جنس نر جنس ماده

 576/1±181/1 956/1±178/1 خرداد

 711/1±165/1 77/1±55/1 تیر

 555/1±17/1 7/1±18/1 مرداد

 98/1±15/1 57/6±75/1 شهريور

 97/1±157/1 11/5±57/1 مهر

 75/1±15/1 71/6±19/1 آبان

 77/1±15/1 1/1±65/1 آذر

 6/1±17/1 81/5±75/1 بهمن

 67/1±56/1 77/1±18/1 اسفند

 وضعیت ارگانیسم ها

داد
خر

 

یر
ت

داد 
مر

ور 
ري

شه
 

هر
م

ان 
آب

 

ذر
آ

ی 
د

ن 
هم

ب
ند 

سف
ا

 

    + + +     رسیدگی بیضه

         + + تخمهای كرم رنگ

      + + +   تخمهای زرد رنگ

     + + +    تخمهای زيتونی

    + +      تخمهای زيتونی تیره

 + + +        تخمهای چسبیده به پای شنا

    + +      جفت گیری
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 اندام تناسلی جنس ماده )الف( و جنس نر )ب( : 8شکل 

 
 د های تولید شده )ب( مینیاتور های بدست آمده از مول:  1شکل  )الف (تخم های چسبیده در روی پاهای شنا مولدین ماده:4شکل

 

با توجه باينکه در اجرای هر پروژه مشکالت و محدوديت های 

مختلف از جمله امکانات مالی، مکانی، شرايط جوی و غیره 

وجود دارد، بی شک هر كدام از آنها  می توانند در روند اجرا و 

نتايج پژوهش تأثیر گذار باشند كه جهت تکمیل و حصول نتايج 

به تحقیقات گسترده تر با توجه نیاز های روز  جامع تر، نیاز مند

در پژوهش های  و با استفاده از منابع علمی توسط پژوهشگران

 آتی می باشد.

 

 توصیه های ترویجی  

با توجه به اهمیت بسیار زياد شاه میگو از نظر غذايی و  -

ارزش اقتصادی زياد و لزوم پرورش گسترده در استخرها و 

ضروری است كه هر پرورش دهنده منابع آبی، بنابراين 

ماهی در كنار كار پرورش خود يک جمعیت مناسب از 

مولدين شاه میگو كه با شرايط محیطی سازگار شده داشته 

 باشد .

جهت ذخیره سازی و نگهداری مطمئین از مولدين شاه  -

میگو، نیازمند به داشتن چند استخر محصور و حفاظت 

ن در هر كارگاه می متری( مختص مولدي 111شده )حدود 

 باشد.

همانطور كه اين پژوهش نشان داد مولدينی كه در  -

شرايط استخری پرورش يافته باشند اكثر آنها از حدود دو 

سالگی توانايی و قدرت تکثیر را پیدا می كنند كه در اين 

 71سانتیمتر و  5صورت طول وزن مناسب در جنس ماده 

گرم می  51یمتر و سانت 16گرم و برای جنس نر به ترتیب 

 باشد. 
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با توجه به رفتارهای بیولوژيکی شاه میگو،الزم می باشد  -

كه از زمان های جفتگیری مولدين، تخمريزی، تولید 

 مینیاتور و خواب زمستانه آنها با اطالع بوده و در زمان

مانند جداسازی بعد از جفتگیری مناسب اقدامات مربوطه 

جهت جلوگیری از خورده  و قبل از رها سازی مینیاتور به

شدن توسط مولدين، قرار دادن لوله پلیکا در كف استخر 

جهت خواب زمستانه و جلوگیری از يجاد نقب زدن در 

 ديواره های  استخر)ممانعت از فرار( و....  انجام پذيرد.

با توجه به خصوصیات رفتاری شاه میگوی آب شیرين،  -

ه كف آب استخر چون اين موجود از ظايعات و مواد پوسید

تغذيه می كند، كه در اين خصوص از نظر تغذيه شبیه 

گونه كپور بوده و می توان در پرورش كشت توأم، بجای 

استفاده نمود كه در اين صورت در آمد  كپوراز شاه میگو

 بیشتری نصیب آبزی پرور خواهد شد.

 

 منابع

پروژه كشت  يی. گزارش نها1577.،  ع،اصل خوش دانش

در  ینیچ انیبا كپور ماه نيریآب ش یگویتوأم شاه م

استان  یالتیش قاتی. مركز تحقیخاك یاستخرها

 ص.76. النیگ

 و موسوی، ،.م نصرتی، ،.م كريمپور، ،.ع دانش، ،.م رامین،

آب  میگوی شاه پرورش .1381  ،.ع.س

 به صورت يکساله Astacus leptodactylusشیرين

 عرضه حد تاچینی  ماهیان كپور با توام و گونه ای تک

 ص.71.اسان گیالن  شیالتی تحقیقات مركز  .بازار به

 تک پرورش 1380..،ع دانش، و،  .ف احتشامی، ، .م رامین،

   Astacus شیرين آب میگوی شاه ای ونهگ

leptodactylus مركز  .های مختلف تراكم در 

 .ص 57 .دريای خزر استخوانی ماهیان تحقیقات

وهای رودخانه ای دريای . شاه میگ1959.، د،رومیانتسف

. مركز تحقیقات 1589 س.ن.،. ترجمه: حسین پور،خزر

 . انزلی بندر گیالن،استان شیالت 

.، ف ،یمداريعتع.، شر ان،يج.، عابد ،زحمتکش، ع.، پوررضا

بر  رهیجو فسفر  میمختلف كلس ريمقاد ری. تاث1558

آب  یگویم شاه یستيو ز یپرورش یشاخص ها

  ص116 .مدرس تیدانشگاه ترب. ی. رساله دكترنيریش

آذربايجان استان شیالت  گزارش عملکرد. 1598فصیح،م.، 

 غربی. سايت.

 پرورش و تکثیر بیوتکنیک یینعت  .1377 ،.م ، زاده صمد

 Astacus شیرين آب دراز خرچنگ

leptodactylus مركز. خزر دريای جنوبی سواحل 

 .ص28 خزر.  دريای استخوانی ماهیان تحقیقات

       شیرين آب دراز خرچنگ . 1556 ،.ر ورابی،گ طاهر

 نسل انتشارات (تولیدمثل و پرورش بیولوژيکی، (

. تهران دانشگاه ، ارشد  یكارشناس نامه انيپا .نیکان

 ص.119

 يی. گزارش نها1575.، . نپور، س نیو حس .،پور، م  ميكر

 ب آ یگویم شاه برداشت قابل توده یز یابيپروژه  ارز

.  ارس سد اچهيدر در آن تیجمع مسویب و نيریش

 .ص181.  رانيا التیش انيآبز پرورش و ریتکث معاونت

 شاه یساز مولد پروژه يینها گزارش. 1591.،م،یمومن

 یآبها یپرور یآبز پژوهشکده. نيریش آب یگویم

 .ص 81.یداخل

 انیپرورش ماه F.A.Oی.دوره آموزش1581.،چ،اينارآويوا

 85.النیاستان گ یز.انتشارات جهاد كشاوریگرم آب

 .ص

مطالعه اثرات سطوح مختلف  .1555، حمید،.نويريان

پروتئین روی معیار شاخص های رشد نوزادان 

 مینیاتوری شاه میگوی آب شیرين

) ( Astacus leptodactylus  مجله علمی شیالت

 .1557.تابستان 6ايران .سال چهاردهم. شماره 

 یآباد فیو س ،ع. ، انيف.، عابد ،یعتمداريپور، ع.، شر یول

. تاثیر سطوح مختلف چربی ، نوع روغن 1551، س.ج.، 

جیره بر رشد ، ماندگاری و تركیب  n-3/n-6و نسبت 

 تیترب دانشگاه  . بدن بچه شاه میگوی آب شیرين

 ص.165. ی. رساله دكتر157. مدرس
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Abstract 

This project implemented in Aquaculture institute to goal of brood stock making bio-normative 

determination of crayfish (Astacus leptodactylus) in captivity condition in 2007-2009. For this 

purpose, 500 wild brooders caught from Aras Dam Lake and handled to Sefidroud Fisheries Research 

Station. After hatching of eggs, juveniles of crayfish reared in two earthen ponds. The juveniles 

reached to more than 15 g weight in the end of first year. Then young crayfish in three treatments 

inclusive 3, 5 and 7 animals per m2  with 1:1 sex ratio introduced to 9 ponds 150 m3 and fed with 

especial diet (35 % protein,  13 % fat and 4000 kcal/kg energy). Every treatment had 3 replicates. In 

period of rearing conducted biometry, physical-chemical factors measurement and gonadal histology. 

The end of second year, more than 50 percent of crayfish reached to maturation stage. The results 

showed that mean survival of animals was 86.87 and 90.44 percent in the end of second and third 

rearing year, respectively. The highest and lowest brooders number with pelepod eggs resulted in first 

treatment (58.91 percent) and third treatment (53.47 percent), respectively. Maximum juvenile 

crayfish produced in third treatment with 18.5 percent. Also, eggs and pelepod juveniles produced 

58.73 and 15.56 percent in first and 54.35 and 14.52 percent in second year, respectively. Finally, 

average size of crayfish measured 90.48 g in weight as maximum and  minimum size was 206 and 48 

g. Mean length of animals was 13.7 cm the end of the trial. 
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