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تاالب انزلی در موقعیت جغرافیایی " 49˚26'10تا
" 49˚16'17طول شرقی و " 37˚30'49تا " 37˚25'36عرض
شمالی با مساحت حدود  193کیلومتر مربع در استان گیالن و
ساحل جنوبی دریای خزر در کشور ایران واقع شده است (De
) .Grave and Ghane, 2006در سال  ،2006حضور میگوی
آب شیرین  Macrobrachium nipponenseدر تاالب انزلی
گزارش شد و عنوان گردید که جمعیت زیادی از این گونه در
تاالب انزلی (در طول جنوبی دریای خزر) گسترش یافته است
) .(De Grave and Ghane, 2006با توجه به شرایط
اکولوژی منطقه و تحقیقات پیشین که بر گونههای مشابه و
رفتارشناسی میگوی آب شیرین انجام شده (مشک آبادی و
همکاران )1396 ،سه نوع تله شامل تله استوانهای
( ،)Cylindrical Potتله نیمکروی ()Opera House Traps
و تله کوزهای ( )Hokkaido Potبرای صید میگوی آب
شیرین در تاالب انزلی ساخته شد و در سال  1394مورد
ارزیابی قرار گرفت.

عملیات تلهگذاری و صید در تاالب انزلی در منطقه سیاه
درویشان با مختصات جغرافیایی " 49˚24'6902/10طول
شرقی و " 37˚25'2998/45عرض شمالی طی ماه های تیر،
مرداد و شهریور  1394انجام شد .در این تحقیق ،سه تله
صیادی با ویژگیهای ذیل طراحی و در کارگاه ساخت تله
تولید شد (جدول ( )1خانی پور.)1388 ،
برای بدست آوردن مقدار شاخص ( CPUE1گرم در 24
ساعت) تله های صیادی مورد استفاده بر اساس وزن میگوهای
صید شده به ازای هر دستگاه تله در شبانه روز بر اساس
معادله ذیل محاسبه شد (:)White, 1987

تالش صیادی = تعداد تله × مدت ماندگاری تله
Cache Per Unit Effort

1
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جدول  :1مشخصات کلی سه تله صیادی مورد آزمایش برای صید میگوی آب شیرین
Table 1: Characters of the three fish pot designs which were experimentally compared for catching shrimp in
this study.
نام تله

طول × عرض ×

قاب

اندازه چشمه

بازشدگی دریچه

حجم تله

وزن تور

مساحت تور

وزن

ورودی (سانتی-

(سانتیمتر

در آب

(سانتیمتر

چارچوب تله

متر)

مکعب)

(گرم)

مربع)

در آب (گرم)

45216

17/6

43000

902

300000
53301

23/42
23

103900
108300

1455
885

ارتفاع

(میلیمتر

(میلی متر)

(سانتیمتر)

گالوانیزه)

) STRنایلون)

استوانهای

30 × 30 × 64

10

8

 2با 35

نیمکروی
کوزه ای

64 × 55 × 74
35 × 40 ×50

10
10

8
8

 2با 30
 1با 20

*

Stretch mesh size

در معادله فوق ،کل صید بر حسب وزن میگو و مدت ماندگاری
تله بر حسب  24ساعت در نظر گرفته شد.
میزان صید به ازای واحد تالش صیادی کل بر حسب گرم در
 24ساعت برای هر سه تله اختالف معنیداری با یکدیگر
داشتند ( .)P>0/05بیشترین میزان مربوط به تله نیمکروی
( 22/98گرم) و کمترین آن مربوط به تله استوانهای (1/4
گرم) بود .میزان صید به ازای واحد تالش صیادی بر حسب
گرم در  24ساعت برای سه ماه نمونهبرداری با هم اختالف
معنیداری نداشت (( )P<0/05شکل .)1

شکل  :1صید به ازای واحد تالش صیادی کل )بر حسب گرم در  24ساعت)

Figure 1: Catch per unit effort (per gr in 24 hours).
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حروف متفاوت اختالف معنیدار را نشان میدهند ()P>0/05
نتایج مقایسه دستهبندی طولی میگوی ماکروبراکیوم در سه
تله صیادی مورد استفاده نشان داد که دستههای طولی بزرگتر
در تله نیمکروی مشاهده شد که با تله استوانهای اختالف
معنیدار داشت ( .)P>0/05دستههای طولی میگوی
ماکروبراکیوم کوچکتر در تله استوانهای مشاهده شد که با
دستههای طولی در تله کوزهای تفاوت معنیدار داشت
( .)P>0/05دستههای طولی در تلههای نیمکروی و کوزهای
اختالف معنیداری نداشت (( )P<0/05شکل .)2
میزان صید به ازای واحد تالش صیادی برای هر سه تله به
طور معنیداری با یکدیگر متفاوت بودند ( ،)P>0/05بطوریکه
بیشترین میزان صید برای تله نیمکروی و کمترین آن برای
تله استوانهای بود .بنابراین ،میتوان نتیجه گرفت که استفاده
از تله نیمکروی از نظر میزان صید و درآمد برای صیادان تاالب
انزلی مقرون به صرفهتر خواهد بود .در تحقیقی که با هدف
مقایسه کارایی چهار تله برای صید Astacus leptodactylus
 eichwaldiانجام گرفته بود ،تله مناسب برای صید این گونه
تله نیمکروی عنوان گردید (Khanipour and Melnikov,
).2007
در تاالب  Beymelekترکیه ،کارایی سه تله ( تله نیم -
کروی  ،هوپنت و جعبه ای ) برای صید Callinectes
 sapidusمقایسه و موفقیت صید با هوپنت اعالم گردید
).(Atar et al., 2002
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شکل  :2مقایسه دسته بندی طولی میگوی Macrobrachium
 nipponenseدر سه نوع تله صیادی n .تعداد میگوی
صید شده
Figure 2: Percentage length–frequency distributions
of Macrobrachium nipponense in three
kinds of traps. n = the number of shrimps

 Majorو همکاران ( )2017اظهار داشتند که میزان صید
متفاوت بین تلهها میتواند به خاطر جذب گونههای همنوع
باشد .طراحی و ساخت تلههای صیادی مطابق با خصوصیات
رفتاری و شرایط اکولوژیک منطقه بود .با توجه به این که میگو
در البالی گیاهان پناه میگیرد و کفزی میباشد ،همهچیزخوار
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است و از کف بستر تغذیه میکند .این میگو بیشتر تمایل به
خزیدن روی کف بستر دارد و به جست و جوی غذا در شب
میپردازد ( .)Cruz et al., 2013ویژگی خزیدن روی کف
بستر سبب شد که جایگاه دهانه ورودی تله بسیار حائز اهمیت
باشد ) ،(Bacheler et al., 2013بطوریکه در تله نیمکروی
که دارای دو دهانه ورودی از کنارهها میباشد ،موفقیت صید
بیشتری نسبت به تله کورهای (دهانه ورودی از باال) دارد.تله
استوانهای نیز دارای دو دهانه ورودی از کناره تله بود ،اما
ساختار کلی این تله و گشاد بودن دهانه ورودی آن سبب عدم
موفقیت آن در میزان صید بود .مطابق با مطالعات حقی وایقان
و همکاران ( )1396دریچه ورودی تله ارتباط مستقیم با رفتار
جانور هدف و اندازه آن دارد Majo .و همکاران ()2016
گزارش کردند ،تلههایی که ورودی بزرگی دارند ،بعد از سه
ساعت از شروع صید میزان صید آنها کاهش مییابد.
بر اساس نتایج حاصله ،دستههای طولی بزرگتری از میگو در
تله نیمکروی مشاهده شدند .این موضوع را میتوان در رفتار
حرکتی میگو و همچنین ساختار تلهها جست و جو نمود .با
توجه به این که میگوهای ریزتر شنای فعال دارند ،پس براحتی
میتوانند با شنای فعال خود را به دریچه ورودی تله کورهای
برسانند ،اما میگوهای درشتتر ترجیح میدهند که روی بستر
حرکت داشته باشند ( .)New et al., 2009بنابراین ،ورود به
تله نیمکروی برای آنها راحتتر میباشد .البته باید در نظر
داشت که به دلیل تجمع در تله و کمبود غذا پس از اتمام
طعمه ،بزرگترها شروع به خوردن کوچکترها میکنند ( Ling,
 )1969و این خود خطایی در دادهها بوجود میآورد .با مقایسه
نتایج بدست آمده در هر سه تله ،میتوان به طور مشهود به
موفقیت صید با تله نیمکروی پی برد .صید با تله نیمکروی
موفقیتآمیز و میزان صید بیشتری نسبت به دو تله دیگر دارد.
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Abstract
One of the comparison methods for evaluating fishing gears efficiencies is based on Catch per Unit
Effort (CPUE). In this study, we used three different types of traps for catching oriental river prawn
(Macrobrachium nipponense). Capture efficiencies and catch rates of cylindrical pot, opera house
trap, and Hokkaido pot were compared with each other during the investigation in Anzali Lagoon.
The results indicated that there is a significant difference (P˂0/05) among the amounts of CPUE of
cylindrical pot (0.24±0.12 gr), opera house trap (4.17±0.84 gr) and Hokkaido pot (1.58±0.41 gr).
There was a significant difference between the results of length frequencies of captured prawns that
was trapped by cylindrical pot and opera house trap (P<0.05). Hokkaido, cylindrical and opera
house traps were not significantly different from each other for length frequencies. The results
indicated that opera house trap was an appropriate fishing gear for catching oriental river prawn
because it had higher catch rates and caught prawns with higher length frequencies.
Keywords: Anzali Lagoon, Oriental river prawn Macrobrachium nipponense, Traps, CPUE
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