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مولدين در  Astacus leptoductylus بررسي هماوري خرچنگ دراز آب شيرين

 در شرايط استخري توليد شده 

 1حسین موسی پور ،1ناصر صفرزاده، 1 سید افشین امیری سندسی ،1مهدی مومنی توتکله

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

 ايران بندرانزلی،

 

 

 چکيده

شاه میگوی آب شیرين از مهمترين و گرانبهاترين آبزيان آبهای شیرين بوده كه در سالیان اخیر به دلیل افزايش فعالیت های     

دی و حتی رو به صیادی، ذخاير آن در منابع آبهای طبیعی مانند تاالب بین المللی بندر انزلی ، دريای خزر كاهش چشمگیر  ج

انقراض قرار گرفته است. در راستای كمک به بازسازی ذخاير و تولید مولد شاه میگو ، پروژه ای تحت عنوان مولد سازی شاه 

قطعه در متر مربع انجام گرفت. نتايج  بررسی  7،5،3میگوی آب شیرين در محیط استخری با سه تیمار و سه تکرار و با تراكم 

اد  تخم چسبیده  به پاهای شنا و ارتباط آن با پارامترهای طول، وزن و سن نشان دهنده ارتباط مستقیم  تعیین همآوری و تعد

آنها بوده است، بطوريکه  هماوری نسبی مولدين سه ساله بیشتر از مولدين دو ساله بوده است كه اين اختالف از نظر آماری 

دارای تخم های بزرگتر و در نتیجه دارای همآوری كمتر و بلعکس می معنا دار بوده است. مولدين با طول، وزن و سن بیشتر، 

و  00/6 ±57/0گرم دارای همآوری نسبی  62/55میلیمتر و وزن  26/101باشند. مولدين ماده دو ساله با طول میانگین 

د. داده های حاصل می باشن 10/6 ± 26/0گرم  دارای همآوری نسبی  60/03میلیمتر و وزن  30/176مولدين با میانگین طول 

 مورد تجزيه و تحلیل آماری قرار گرفتند. 05/0و با سطح اطمینان  spss14با استفاده از نرم افزار 

 

 تراكم، پارامتر، پاهای شنا  همآوری، شاه میگو، کلمات کليدي:

 

 

                                                           
 نويسنده مسئول: m_momeni40@yahoo.com 
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 مقدمه
با توجه به افزايش روز افزون جمعیت دنیا، تأمین مواد 

الش های پیش روی پروتئینی به يکی از بزرگترين چ

بشريت تبديل شده است. در اين ارتباط آبزيان و از جمله 

شاه میگوی آب شیرين يکی از منابع غذايی با ارزش و 

مهم بشمار رفته كه از طريق صید از منابع آبی و تولید از 

طريق فعالیت های آبزی پروری در مزارع و آببندانها و .. 

شاه میگوی  (.Holdich, D.M. 2002 )تأمین می گردد 

                   با نام علمی (fresh water crayfish)آب شیرين

(Astacus leptoductylus)  خانوادهاز  Astacidae بوده  

  میشود )رابینسون  امیدهن Crawfish  تجاری  صورت  به  كه

وگرانترين پرسود   آبزيان(. اين سخت پوست جزء 1606،

دالر  60در بازارهای جهانی تا آبزی آبهای شیرين بوده كه 

(. دارای 1762به دست مصرف كننده می رسد) ولی پور،

گونه  560تنوع بیشماری بوده است كه تاكنون بیش از 

گونه دارای  16شناسايی شده است كه از میان آنها تنها 

از   بسیاری.  (Hunner,1994)ارزش اقتصادی می باشند

وده آمريکايی شمالی، . محد وآمريکائی  اروپايی  كشورهای

خزر،   انزلی، درياچه  درتاالب  ايران دراروپا، استرالیا و 

و  خزر  درياچه جنوبی  حوضه  های  وخلیج ها  رودخانه  مصب

درياچه شورابیل در استان اردبیل  ، سدارس  مخزنی  درياچه

و..... از زيستگاههای طبیعی و مهم آن محسوب می گردند. 

    تن ، ايران با تولید 1500ولید تركیه با ت كشورهای

تن و ارمنستان با تولید  60تن، روسیه با تولید  600-135

تن جزء كشورهای عمده تولید كننده اين گونه  70-60

هزار تن تولید  150براساس آمار از  .شاه میگو هستند

هزار تن آن از طريق آبزی پروری  75جهانی شاه میگو 

ه میگوی آب شیرين از . شا(FOA,2014)تامین می شود

نظر خصوصیات تولید مثلی دو جنسی بوده كه با توجه به 

شرايط آب و هوايی مختلف از سه سالگی شروع به تولید 

تخم و مینیاتور می كند. يکی از مهمترين ويژيگی های 

زيست شناسی و پويايی جمعیت آبزيان، تعیین همآوری 

ها و تولید تخم و نوزاد بوده كه متأثر از جمعیت 

                        محیطهای جغرافیايی گوناگون می باشد
(Saez et al,2006 Royuela .) 

 موجود زندهظرفیت تولید تخم هر همآوری بنا بر تعريف: 

های رها شده طی در هر نوبت رهاسازی و يا تعداد تخم

بنابراين  (.Bagenal ، (1978باشدمی ريزی يک دوره تخم

به ای استحصال شده از يک مولد ماده به تعداد تخمک ه

و اگر هماوری به  بیان می گرددهماوری مطلق عنوان 

تلقی هماوری نسبی  عنوانواحد وزن بدن بیان شود به 

اهمیت تعیین همآوری در (. 1703،)نفیسی رددمی گ

دانستن میزان و زمان تولید تخم در آبزيان بوده كه در 

استراتژی انتخاب تکثیر و پرورش نقش اساسی داشته و 

يک گونه و تعداد مورد نیاز مولد برای تکثیر و پرورش را 

تعیین می كند. هر چند از نظر زمانی، در شرايط محیطی 

مختلف مانند تغییرات دما و شوری آب و غیره در ديرتر يا 

زودتر انجام شدن تکثیر ممکن است همآوری تغییر نمايد، 

تخمريزی و زمان  ولی در مجموع می توان محدوده زمانی

با توجه به  (.Bagenal, 1978)بلوغ آبزيان را تخمین زد

اهمیت  بسیار زياد شاه میگوی آب شیرين ، در طی 

سالیان اخیر تحقیقات و پژوهش های زيادی در مباحث  

زيستگاه و پراكنش ،  (Bagenal, 1978) مختلف: بیولوژی

ابط ( ، بررسی رو1703،نفیسی بهابادیآن در دريای خزر)

 & Bobe)پارامترهای رشد)طولی و وزنی( 

Labbe,2009،)  تکثیر و پرورش شاه میگو)صمد

( ، 1760( ، مولد سازی شاه میگو )مومنی ،1736زاده،

تأثیر فاكتورهای محیطی بر رشد و بازماندگی شاه میگو ، 

فصل جفتگیری، رابطه میان اندازه ماده و قطر طول تخم، 

می توانند حامل تخم حداقل اندازه ماده های كه 

تفاوت میان همآوری  (،1732باشند)كريمپور و همکاران،

تخمدانی و پاهای شنا و نسبت جنسی در شاه میگو 

 مختلف سطوح تاثیر ررسی(، ب1732)كريمپور و همکاران، 

 بررشد، جیره n3/n6 های تبنس و روغن انواع چربی،

 ولی )باريک  چنگال میگوی شاه بدن تركیب و اریگماند

 و كلسیم مقاديرمختلف ثیرآت( ، 1705و همکاران،  پور

 میگوی شاه زيستی و پرورشی های شاخص بر جیره فسفر

.... متمركز  ( و1705 و همکاران، زحمتکش)شیرين  آب

  بوده است. 
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مطالعه در مورد تعیین هماوری شاه میگوی آب شیرين 

نشان می دهد كوچکترين ماده های حامل تخم دارای 

میلیمتر برای جمعیت سواحل ايرانی  107ادل طولی مع

 66برای درياچه سد ارس و ، میلیمتر  03، دريای خزر 

)كريمپور و میلیمتر برای جمعیت تاالب انزلی 

. همچنین اين ارقام برای شاه بوده است (1700تقوی)

میلیمتر اندازه  107تا  02میگوهای شورابیل در دامنه 

حسین . نتايج تحقیق (1702گیری شده است) عبدلملکی،

بررسی تعداد تخم در ( با عنوان 1730) كريم پور و  پور

و تعداد تخمهای چسبیده به  (Ovarian eggs)تخمدان

( و همچنین برای دستیابی Pleopodal eggs)پاهای شنا

درياچه مخزنی ارس  شاه میگوبه توان بالقوه تولید تخم 

س خرچنگ دراز درياچه مخزنی سد ارنشان می دهد 

بوده دارای هماوری بیشتری نسبت به جمعیت های ديگر 

تفاوت بین تعداد تخم در تخمدان با تعداد تخم چسبیده  و

درصد  61ارس  به پاهای شنا در جمعیت خرچنگ دراز 

 .بدست آمد

 

 مواد  و روشها

اجرای پروژه مولد سازی شاه میگوی آب شیرين با سه 

قطعه در متر مربع  7 ،5،3تیمار و سه تکرار ، با تراكم های 

استخر  6گرم شاه میگوی جوان در  10با وزن میانگین 

 انجام گرفت.  1:1مترمربعی و با نسبت جنسی  650خاكی

جهت تعیین همآوری تخم و مینیاتور همزمان با كاهش 

درجه سانتیگراد(  13دمای آب در فصل پايیز )كمتر از 

ر تیمار قطعه مولد ماده از ه 15اقدام به صید  تصادفی 

بصورت هر دو هفته يکبار  با استفاده از  تله فونلی انجام 

گرفت. زيست سنجی نمونه ها  با استفاده از تخته 

گرم انجام و  01/0بیومتری و ترازوی ديجیتالی با دقت

اطالعات بدست آمده ثبت گرديد. جهت تعیین همآوری  

، و 7،6تولید تخم ، بافت تخمدانی كه در مراحلی جنسی 

تا 6بودند، بالفاصله در محلول گلیسرين فیکس شده  و  5

 20ماه در محل تاريک نگهداری می شوند و به آن الکل  7

میلی لیتر اضافه گرديده و در انتها به  100درصد به میزان 

گرم اضافه نموده و در  50آن مركوريک كلرايد به میزان 

ونه نهايت يک لیتر آب مقطر نیز به آن افزوده می گردد. نم

ها هر هفته به آرامی به هم زده شده تا بافتهای همبند و 

ساير بخش های تخمدان از تخمک ها به خوبی جدا شوند. 

پس از اطمینان از جدا شدن تخمک ها از بافت تخمدان ، 

(. Biswas,1993)به روش وزنی شمارش می شوند

مولدين تولید شده دو ساله كه مورد تکثیر قرار گرفته و 

داخل استخرهای   "نها تعیین شده است مجدداهمآوری آ

پرورشی انتقال و بعد از زمستان گذرانی در فصول بهار و 

جهت تعیین  "پايیز مورد تغذيه قرار گرفته و مجددا

 همآوری  مانند مولدين دو ساله اقدام می شود. 

برای تعیین همآوری مطلق از روش وزنی )گراويمتری( 

 160ر ابتدا تخمدان ها از الک استفاده می شود. برای اينکا

میکرونی عبور داده شده و  بعد از شستشو از روی كاغذ 

صافی عبور داده شده تا بافتهای اضافی از آن جدا شوند. 

سپس تخم ها درون پتری ديش قرار داده شده و در 

محیط آزمايشگاه خشک  می شوند. بعد از خشک شدن، 

گرمی در  05/0تخمدان را وزن كرده و سه زير نمونه 

پتری ديش ريخته و مقداری آب اضافه كرده و تخمکها به 

وسیله لوپ شمارش شده و بدين وسیله همآوری مطلق با 

 (.Biswas,1993)استفاده از فرمول زير به دست می آيد

×F=n (  1فرمول ) : تعداد n: همآوری مطلق، Fدر آن   

: وزن Gرم(. زير نمونه)گ وزن  g:تخمک در هر نمونه،

خشک تخمدان )گرم( می باشد. همچنین همآوری نسبی 

 ( به دست می آيد.6به ازای وزن كل بدن بوسیله معادله)

: Fهمآوری نسبی،  R: در آن =R    (   6فرمول)

وزن كل بدن)گرم( می باشد. جهت  :TWهمآوری مطلق، 

ت و جه SPss18تجزيه و تحلیل داده ها از نرم افزار 

( ANOVA)مقايسه پارامترها از آنالیز واريانس يکطرفه 

 (.Biswas,1993) استفاده گرديد

 نتايج 

نتايج حاصل از شمارش تعداد تخمهای چسبیده به پاهای شنا 

( نشان می دهد، میانگین تخم های لقاح 1مولدين ماده )شکل 

يافته چسبیده به پاهای شنا در مولدين ماده سه تیمار در 

( عدد قرار  150  -600و ساله و سه ساله در دامنه ) مولدين د
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با توجه به نتايج بدست آمده، بیشترين میانگین و  .داشته است

( در مولدين دو ساله 1انحراف معیار هماوری نسبی )جدول 

( و كمترين آن مربوط بود 16/6 ±05/0مربوط به تیمارسوم با)

 ±56/0دارای  ( . تیمار دوم نیز 10/6 ±56/0به تیمار اول ) 

همآوری بود.  با توجه به آزمون واريانس يک طرفه  12/6

همآوری سه تیمار در مولدين دو ساله از نظر آماری دارای 

، در حالیکه همآوری نسبی (P>0.05)اختالف معنی دار نبود

مولدين سه ساله تا حدودی مغاير با سال اول بوده است. در 

بی مربوط به تیمار اول مولدين سه ساله، بیشترين همآوری نس

( و كمترين آن مربوط به تیمار دوم ±65/6 05/0)

 1/6±66/0( بود و در تیمار سوم نیز برابر با 50/0±16/6)

بدست آمد كه اختالف همآوری نسبی سه تیمار از نظرآنالیز 

واريانس يک طرفه معنی دار نبود. مقايسه نتايج همآوری 

نشان می دهد كه نسبی در مولدين دو ساله و سه ساله 

میانگین همآوری نسبی سه تیمار در مولدين سه ساله با 

 56/0( بیشتر از میانگین همآوری سه تیمار با )05/0±65/6)

(  در مولدين دو ساله بوده است. اختالف همآوری ±00/6

نسبی سه تیمار در مولدين دو ساله و سه ساله  با توجه به 

       ار آماری نبوده استدارای اختالف معنی د  t-test آزمون

  t =  -1.548    df = 298 )( P>0.05)(. 7تا 1اشکال )

Sig.= 0.123  . 

 

     : مقایسه میانگین همآوری نسبی سه تیمار بر اساس تکثیر1جدول

 مولدین دو ساله و سه ساله

 هماوری  نسبی مولدين تیمار

 سه ساله دو ساله

 65/6 ± 05/0 10/6 ± 56/0 اول

 16/6 ± 50/0 12/6 ± 56/0 دوم

 01/6 ± 66/0 16/6 ± 05/0 سوم

 10/6 ± 26/0 00/6 ±57/0 میانگین

 

 
مقایسه میانگین همآوری نسبی سه تیمار در مولدین  : 1 شکل         

 دو و سه ساله

 
 مقایسه همآوری نسبی سه تیمار در مولدین دو ساله :2 شکل         

 
آوری نسبی سه تیمار در مولدین سه مقایسه هم : 3 شکل        

 ساله

 
 تخم های چسبیده به پاهای شنا در مولدین ماده : 4شکل 
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( در چهار ماه كه 6نتايج زيست سنجی مولدين ماده )جدول

مراحل رشد و رسیدگی گنادهای جنسی را در بر می گیرد 

نشان می دهد، بیشینه طول و وزن مولدين دو ساله به ترتیب 

گرم و اين ارقام برای مولدين سه  60/01ر و میلیمت06/163

گرم بوده است. نتايج   00/166میلیمتر و  00/125ساله  برابر

ارتباط همآوری نسبی با جثه و وزن بدن مولدين شاه میگو، 

نشان می دهد میانگین طول و وزن ماده تخم دار دو ساله برابر 

برای گرم. در حالیکه اين ارقام  62/55میلیمتر  101126با 

گرم بوده كه با  60/03میلیمتر و  1761305مولدين سه ساله 

نتايج طول و وزن از نظر آماری دارای   -test t توجه به آزمون 

 اختالف معنی دار بود. 

 
زیست سنجی نمونه ها  بصورت ماهیانه زیست  : 5شکل 

 سنجی نمونه ها

 

 ساله در چهار ماه  دوره رسیدگی نهایی گناد های جنسیآنالیز نتایج زیست سنجی مولدین دو ساله و سه  : 2جدول

 

 

 

 

 

 

 

 

 سن مولدين متغیرها ماه تعداد حداقل حداكثر میانگین انحراف معیار

  آذر 20 76/07 76/103 61/36 27/0

 طول)ملیمتر(

 

 

 

مولدين دو 

 ساله

 دی " 79/15 31/167 66/100 66/0

 بهمن " 65/66 36/161 35/117 10/0

 اسفند " 25/66 06/163 06/110 51/0

  آذر " 16/66 66/32 32/26 61/0

 دی " 77/66 60/01 36/50 56/0 وزن)گرم(

 بهمن " 66/57 07/37 75/53 10/0

 اسفند " 02/71 07/25 06/67 63/0

  آذر " 15/110 06/166 06/171 70/0

 طول)ملیمتر(

 

مولدين سه 

 ساله

 ید " 22/102 11/160 61/160 60/0

 بهمن " 67/166 00/125 26/176 55/0

 اسفند " 60/166 66/157 03/160 60/0

  آذر " 66/37 00/166 50/66 61/0

 دی " 10/06 03/113 66/65 36/0 وزن)گرم(

 بهمن " 16/07 66/161 66/66 20/0

 اسفند " 35/25 53/62 60/21 53/0
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 بحث و نتيجه گيري 

ورهای مهم و اساسی در انجام عمل لقاح، يکی از فاكت

كیفیت مولدين و تخم های حاصله بوده كه مهمترين 

وزن، و اندازه مولدين  عوامل مرتبط در اين خصوص سن،

ماده و در نهايت اثر اين فاكتورها بر میزان همآوری 

(. Ghafari & Falahatkar,2015)مولدين می باشد

و وزن بدن در تحقیقات نشان می دهد با افزايش سن 

مولدين ماده بتدريج تغییراتی در تركیب مايع تخمدانی و 

محتوای تخمک ها و تعداد تخمکهای استحصالی از 

(. به عقیده Lahnsteiner,2000)مولدين بوجود می آيد

(De silva,1973 ) سن بر روی همآوری مولدين دارای

نشان می  (Aliniya,2013) تأثیر مثبت است. تحقیق

دهد همآوری مطلق با افزايش سن مولدين ماده افزايش 

يافته در حالیکه همآوری نسبی با توجه به افزايش سن و 

جثه كاهش می يابد. مطالعات نشان می دهد مولدين ماده 

بزرگتر، تخمهای بزرگتری نسبت مولدين كوچکتر تولید 

 (Atay ,1984 & Koksal,1988) می كنند. به عقیده

تخم های درشت تر تولید كرده و  "ن بزرگتر عمومامولدي

ماده های كه برای اولین بار تخم ريزی می كنند درصد 

لقاح در آنها كمتر است و علیرغم تفاوت قابل مالحظه در 

تخم ها ، ماده های بزرگتر آشکارا تخم های بیشتری تولید 

 می كنند.

با توجه به نتايج بدست آمده از اين تحقیق، میزان 

( عدد و همآوری 600 – 150مآوری مطلق در دامنه )ه

   ( و سه ساله00/6 ±57/0نسبی مولدين دو ساله)

 ( (koksal,1988( تعیین گرديد. تحقیقات 10/6 57/0±)

نشان می دهد میزان همآوری مطلق در بین انواع گونه 

های شاه میگو از لحاظ خصوصیات فردی متفاوت و بطور 

ارای همآوری زياد می باشند . كلی انواع شاه میگوها د

تا  600در انواع شاه میگوها از  همآوری مطلق بطور معمول

در اين  (.Koksal,1988)عدد تخم در نوسان است  600

ارتباط بررسیهای مختلف نشان می دهد همآوری مطلق 

           شاه میگوها در درياچه سد مخزنی ارس در دامنه 

عدد تخم بوده  06/766 ± 21/66و  61/660 ± 66/ 51

میلیمتر  01است كه كوچکترين ماده های تخمدار دارای 

میلیمتر طول كل بوده  157و بزرگترين آنها 

(. میانگین تعداد تخمهای 1730اند)كريمپور،حسین پور،

چسبیده به پاهای شنا اين گونه در حوزه جنوبی دريای 

متعلق به يک  66تخم كه كمینه آن  611 ± 66خزر 

 1760بوده است )دانش وكريم پور ، 06ا طول كل نمونه ب

( نشان می دهد میانگین 1733(. نتايج بررسی)صمد زاده ،

وزن مولدين پرورش يافته شاه میگوهای حوزه جنوبی 

گرم  56/72دريای خزر كه موفق به تولید تخم شده بودند 

 20و 76وزن كه كمینه و بیشینه آن به ترتیب برابر بود با 

 632مطلق اين گونه در آبهای تركمنستان  گرم. همآوری

عدد تخم و ضريب همبستگی بین همآوری مطلق و طول 

(. بررسی های 1606/. گزارش شده است)رومیانتسف ،32

انجام شده در تركیه نشان می دهد همه شاه میگوهای 

میلیمتر به سن بلوغ رسیده كه كمینه و  05ماده بیشتر از 

 06تا176به ترتیب دارای بیشینه ماده های دارای تخم 

طبق گزارش  (.Koksal,1988)میلیمتر طول بوده اند 

(Stypinskaya,1977 )  در درياچه ايی در لهستان فقط

میلیمتر دارای تخم در زير شکم  07ماده های بزرگتر از 

بودند. كوچکترين ماده های حامل تخم در چند درياچه 

تر میلیم 05-35كشور بالروس دارای طولی معادل 

(Alekhnovich and Kulesh, 1996 ،)  در منطقه

برای  ،(Alexandrov)میلیمتر 36كاريلیا در روسیه 

میلیمتر  35 ( Negedov,1974)جمعیت رودخانه ولگا 

برای جمعیت سواحل تركمنستانی دريای خزر( گزارش 

نتايج تحقیق حاضر نشان  (.Cherkashina,1975)گرديد

لدين دو ساله كه موفق به می دهد میانگین طول و وزن مو

میلیمتر و  26/101تکثیر شدند به ترتیب برابر بود با 

، 00/6گرم كه هماوری نسبی آن نیز برابر بود با   62/55

در حالیکه مولدين سه ساله با جثه بزرگتر با میانگین طول 

گرم، دارای  60/03میلیمتر و  176/ 30و وزن به ترتیب 

است كه مشخص می  بوده 10/6 ±57/0همآوری نسبی

شود افزايش سن و جثه نمونه ها با همآوری نسبی دارای 

 1/0±11/0ارتباط مستقیم بوده و بطور میانگین به میزان 

افزايش داشته است. بررسیهای انجام شده توسط 

(Abrahmsson,1971 )  50-20نشان می دهد فقط 
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درصد تخم های موجود در تخمدان شاه میگوی آب 

های لقاح يافته چسبیده به پاهای شنا شیرين به تخم 

تبديل شده كه اين تفاوت بین همآوری مطلق و كاری قبل 

از طی دوره تفريخ به ناكامی در اتصال تخم های لقاح 

و نیز لقاح نیافتن ( PLEOPODS) يافته به پاهای شنا

تخم ها در هنگام عبور از محفظه اسپرم در حیوان ماده 

. با توجه به (Abrahmsson,1971)نسبت داده می شود

مطالب آورده شده مشخص می گردد با فراهم نمودن كلیه 

شرايط فیزيکو شیمیايی محیط آب استخر و تغذيه 

(، مولدين پرورش 1705و همکاران، پور ولیمناسب)

(، توانايی تولید تخم را يافته كه دارای 1760يافته)مومنی ،

 همآوری مطلق و نسبی كم و بیش شبیه مولدين در

طبعت می باشند. بنابراين در اختیار داشتن  و تکثیر 

مولدين در محیط اسارت دارای توجیه اقتصادی و برای 

 آبزی پروران دارای ارزش فوق العاده  می باشد.

 

 توصيه ترويجي

جهت تولید مینیاتور ضروری است تراكم مولدين در  -

قطعه در متر مربع و نسبت جنسی نر به  5واحد سطح 

 ( رعايت گردد.1: 1ماده )

بعد از جفتگیری مولدين و انجام عمل باروری تخمها و  -

اتمام مراحل انکوباسیون كه با توجه به دمای آب تا اواسط 

زمستان طول می كشد اقدام به تله گذاری و صید مولدين 

می شود ) در صورت عدم صید مولد ماده تخمدار و انجام 

نیاتورهای تولید تکثیر طبیعی آنها در داخل استخر، می

 شده توسط شاه میگو های ديگر خورده می شوند(.

بعد از صید اقدام به تفکیک مولدين ماده از نر كرده و  -

ماده های تخمدار را جهت تکثیر نیمه طبیعی در داخل 

تراف های تکثیر كه درحوضچه بتونی دارای آب هستند 

 قرار داده می شوند.

ی چسبیده به پاهای جهت تعیین همآوری نسبی، تخمها -

قطعه مولد ماده را شمارش كرده و از نسبت تعداد  50شنا 

 تخم هر مولد به وزن آن همآوری نسبی محاسبه می گردد. 

بعد از حدود دو هفته كه با توجه به دمای محیط فرق می 

كند، مینیاتور ها از مولدين ماده جدا و وارد آب داخل 

ظور جلوگیری از حوضچه شده كه بعد از دو هفته به من

خورده شدن مینیاتور ها ، مولدين داخل تراف ها صید و از 

 حوضچه خارج می گردند .

پرورش دهنده از طريق داشتن همآوری تولید تخم در  -

آبزيان ، در اين صورت می داند چه میزان استخر جهت 

           ذخیره مولد و استخر و مولد جهت تولید مینیاتور و ...

 است.  نیاز مند 
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Abstract 

Crayfish is one of the most important and expensive aquatics of freshwater that in recent 

years,because of increasing in fishing activity ,its stoks in natural water resources had been 

threatened seriously and even been extinct. In order to help to rebuild the resources and 

producing Crayfish breeder, a project was done that named “producing Crayfish in the pool 

environment, with three treatment and repeating and with dencities of 3,5,7 pieces per square 

meter .The results of studying of Investigation and the number if eggs clinging to the 

swimming legs(Pleopodal eggs) and its relation to length,weight and age parameters, indicates 

their direct connection. That ,relative Investigation of three years old breeders have been more 

that two years old breeders,this difference have been statiscally significant. The breedres with 

more length, more weight and more age,have larger eggs and as a resuit, have less fecundity 

and are the opposite. Two years old female breedres with an average of 101/62 mm in length 

and 55.96g in weight,have relative fecundity of 2/08±0/53 and the breeders with an average,of 

132/78 mm in length and 87/20g in weight,have relative Investigation of 2/18±0/64 . The 

Resulting data, statistically analyzed by using of spss14  software and with confidence level of 

0/05 . 
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