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  چکیده

 در واقع گمیشان میگوي پرورش مزارع کانالخزر و  یايدر ساحل از Ruppia maritima گونه برداري نمونه      
 نام ییدیهأت و انجام داخل در موجود منابع طریق از گونه اییشناس. گرفت انجام 1395 سال تابستان در گلستان استان
 و شور هاي آب تمام در و بوده وسیع آن رویشی محدوده. گرفت صورت خارجی متخصصان با ارتباط در آن علمی

 عمق کم سواحل در نیز ایران در. دارد گسترشدنیا گرمسیري نیمه و گرمسیري نواحی يها  اقیانوس و دریاها شور لب
 علم نظر از. باشد می برخوردار باالیی تراکم از و داشته رویش میگو پرورش استخرهاي و ها کانال حاشیه ،خزر دریاي
 خانواده ،Najadales راسته ،Angiosperm رده ،Tracheophyta شاخه ،Plantae سلسله در بندي، طبقه

Ruppiaceae، جنس Puppia گونه و Maritima محکم، و سفت هاي ریزوم داشتن علت به فوق گیاهان. قرار دارد 
 دریا در اولیه مهم هايکننده تولید از و داشته رویش اي ماسه - گلی یا گلی بسترهاي داخل براحتی بلند و کشیده

 و ها ماهی بچه براي مناسبی پناهگاه که نظر این از ولی نداشته چندانی اقتصادي اهمیت گرچه. شوند می محسوب
 ممکن که نظر این از ولی. باشند می فراوانی اکولوژیکی اهمیت داراي هستند منطقه اقتصادي و مهم آبزیان نوزادان

 به سعی نماید، مزاحمت ایجاد و گردیده میگو پرورش مزارع استخرهاي داخل به داران مزرعه توجهی بی با است
 .است شده آن از جلوگیري هاي راه و موجود گونه عرفیم و شناسایی

 
  گمیشان میگوي سایت ،Ruppia maritima ،دریایی علف :کلیدي هاي واژه

   
  1مقدمه

 رد که زیبایی و سرسبزي علت به یاییدر هاي علف  
بـاز   یـر از د ،ندکرد می ایجاد جزر هنگام در و سواحل

و دن هارتوگ،  1975 یکوین،(پاتر اندبوده توجهمورد 

                                                             
  gharanjik@yahoo.com  مسئول مکاتبه:*

 يبا گسترش صـنعت آبـز   گیاهان، این مطالعه ).1971
 دنیـا  در دریا ساحلی هاي آب از برداري بهره و يپرور

صـــنعت و  یـــنچرخـــه ا در یاهـــانگ ایــن  ورود و
 هـا  آن گسـترش  و رشـد  طریـق  از کـه  هایی مزاحمت

 و میگـو  و ماهی پرورش استخرهاي در متراکم طور هب
 ایجـاد  هـا  ن آ یو خروجـ  يورود هـاي  کانال همچنین
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 یاهـان همچـون گ  یاهـان گ یـن ا .گردید انجام نمودند،
ــور زي یخشــک  جــذب را آب کــربن اکســید دي و ن

 شـب  در تـنفس  و روز در فتوسـنتز  عمل با و مودهـن
 هــاي آب شــیمیایی فیزیکــو شــرایط تغییــرات باعــث

 یـش بـا رو  ین. همچنگردیدند می یپرورش ياستخرها
 عنـوان  بـه اسـتخرها   یـن متراکم و گسترش فراوان در ا

نوزادان  یرعمل کرده و باعث مرگ و م یعیطب هاي تله
 زمـان  در را هـایی  مزاحمـت  یـا  و شـده  یگوو م یماه

ــت ــود برداشـ ــی بوجـ ــآور مـ ــامز،( دنـ  ؛1987 ویلیـ
 مـثال  ).1971 هـارتوگ،  دن و 1975 ن،ــریکویـــپات

 دچـار  دریا کف در را ترال تورکشی ،یلیپیندر کشور ف
ـ  و کرده مشکل در کشـور ماداگاسـکار و    کـه  ایـن  اـی

را در محـل کشـت و پـرورش     یمعضل بزرگ یبارزانز
 ؛1994 تسونبروك،(ون  نمود یجادا یاییدر هاي جلبک

 از ).1986 یتاکر،و ب یورسونا و 1981برت و کالرك، 
 حفـاظتی  هـاي برنامـه  اندونزي کشور در دیگر، رفط

 هـاي پـارك  در ونمـوده   یمتنظـ  ها آن يرا برا یخاص
و  یمـن (ز انـد  کـرده  ها خود اقدام به کشت آن دریایی

 در امـا  ).1993شورت و همکاران،  و1989همکاران، 
 یاهـان گ یـن ا ،دریـا  سـواحل  کنار در و طبیعی شرایط

ـ  یطمحـ  یزگیو پاک یشپاال یلقب از یفراوان یدفوا  یآب
(عمـدتا الك پشـت سـبز،     غذا عنوان بهساحل شده و 

 يبـرا  را یو پناهگاه مناسب و خرچنگ) یاییدر یايتوت
 نماینـد  مـی مهـم فـراهم    یـان آبز انـواع  نوزادان الرو و

 بهـرنس،  و بـاربر  و 1983 فـراي،   ؛1982 ویرنستین،(
1985.( 

 عمومـاً  و گرفته قرار Plantae سلسله در ها گونه این  
 ،کـل  در .هسـتند  زيدریـا  و شـور  لب ،شور هايآب در

 خــانواده ایــ گــروه چهــار در ییایــدر يهــا علــف
Zosteraceae ،Hydrocharitaceae ،Posidoniaceae 

ـ  که رندیگ  یم قرار Cymodoceaceaeو  ـ ترت هب ـ  بی  یاول
 گونـه،  22 و جـنس  3 یدوم گونه، 22 و جنس 2 شامل
 5 شـامل  هـم  یچهـارم  و گونه 9 تا 2 و جنس 1 یسوم

 و 1986 تـاکر، یب و ورسـون یا( باشند یم گونه 17 و جنس
   ).1987 وس،یالوتر
ــراکنش   ــا آن پ ــراوان ه ــب در و ف ــا اغل  و دریاه

 وجـود  دنیـا  گرمسـیري  و معتدل نواحی هاي  اقیانوس
ـ  مناطق در پراکنش بیشترین. دارند  ربوطــــ م دلهـمعت

 بـه  مربـوط  گرمسـیري  منـاطق  و Zostera جـنس  به
 و فـراي  ؛1987 ویلیـامز، ( است بوده Ruppia جنس

ــتین ــن ؛1988 ،ویرنس ــاران، و زیم  ون و 1989 همک
  ).1994 تسونبروك،

 بسترهاي داخل ریزوم، داشتن علت  به فوق گیاهان  
 همــراه بـه  و داشـته  رویـش  گلــی یـا  گلـی  -اي ماسـه 
 تولیـد  از دریـایی  هـاي  جلبـک  و مرجانی هاي صخره
 محـل  .شـوند  مـی  محسـوب  دریا اولیه مهم هاي کننده

. عمق باشد می ساحل عمق کم هاي محدوده در رویش
 33تا عمق  یول بوده متر 15 تا صفرمعموال از  یشرو

 منـاطق  در هـا  آن رویـش  تراکم. اند شده یافت یزمتر ن
 ود،شـ  یمـ  یشترکمتر و هر چه عمق ب ساحل باالدست

ــه ــراکم ب ـــه آن ت ـــنی اــ ـــاف زـ ــی زودهـــ ــردد، م  گ
ــه ـــط ب ــایین اعمــاق در کــه  وريــ ــر پ ــه ت  صــورت ب

 الوتریـوس، ( گردنـد  مـی  نمایـان  وسـیعی  چمنزارهاي
  ).1991و دوارته،  1989و همکاران،  یمن؛ ز1987

ــا   ــاهم هــا علــف نی ـــیمح ســتیز ياـهــتی  یطـ
 يهـا  دهـه  در یول .ندینما یم فایا عتیطب در یراوانــف

ـ ا از ترمربــعلومیک انهــزار گذشـته   نیبــ از یاراضــ نی
ـ یز ربنک از درصد 10 حدود. اندهـتـرف ـ دن یـست  در ای

 رخهـچـ  در يثرؤمـ  نقـش  و بـوده  ها علف نیا رهیذخ
ــروین ــفر و ژنت ــا آب در فس ــاحل يه ــد یس  دن( دارن

   ).1971 هارتوگ،
 دریـایی  گیاهان از گونه این فراوان گسترش به نظر  

 و گلسـتان  اسـتان  در خزر دریاي ساحلی هاي آب در
ــه آن ورود ــال ب ــاي کان ــایت در رســانآب ورودي ه  س

 که معظالتی و انـاست این در گمیشان میگوي پرورش
 دریـایی  پـروري  آبزي صنعت به آینده در است ممکن



 قرنجیک محمد بایرام 

 

23 

ـ  گسترش روبه ـ  میگـو  خصـوص  هب  ،بیـاورد  وجـود  هب
 در تنهـا  نـه  را زمینه این در تحقیق و مطالعه ضرورت

 ،همچنـین . دهد می نشان کشور کل در بلکه منطقه این
 آشنایی نا و زمینه این در کافی  مطالعه عدم به توجه با

 و شناسـایی  بـه  سـعی  اینجا در فوق، صنعت صاحبان
 آبـزي  منـابع  از دیگـر  یکـی  نعنـوا  به  گونه این معرفی
 بـه  آن ورود از پیشـگیري  و مراقبـت  هاي راه و استان

  . است هدیگرد میگو پرورش استخرهاي
  
  کار روش

 سـاحل  هیدر حاش 1395 سال تابستان در گونه نیا  
 ياسـتخرها  و )1 (شـکل  آبرسـان  کانالخزر،  يایدر
واقع  )2 (شکل شانیگم يگویپرورش م مزارع یمیقد

. )3 (شکل دیبرداشت گرد و مشاهده در استان گلستان
 گسترش. )4 (شکل بود یگل کامال علف شیرو تربس

 را شیرو محل کل یکوتاه زمان مدت در و عیسر آن
 و لیب لهیوس هب آن از يا نمونه). 5 (شکل ردیگ یم بر در

 يتـر یدو ل یکیداخل ظرف پالست ،برداشت شده لچهیب
ــال يحــاودردار  ــد 4 نیفرم ــرار درص ــ ق ــه  هگرفت و ب

 منتقــل گرگــان التیشــ قــاتیتحق مرکــز شــگاهیآزما
ـ پـس از شستشـو و تم   نمونه. دیگرد بـا آب   شـدن  زی

 STEMI(مدل  لوپ میمستق مشاهده لهیبوس ،نیریش

SV 11 ــرکت ــاخت ش ــان ZEISS) س ــور آلم  ،کش
ــدل  کروســکوپیم ــاخت ECLIPSE E200(م ) س

یید أشناسایی و جهت تکشور ژاپن  NIKONشرکت 
نام علمی از متخصصان خارجی در موزه تاریخ طبیعی 

هـاي دریـایی اسـتفاده     فلوریداي آمریکا، بخش علـف 
ها از مشخصات ظاهري گیاه  گردید. در شناسایی گونه

هـا و   از قبیل رنگ، شکل، طول، پهنـا و آرایـش بـرگ   
  ها استفاده گردید.  ریزوم

      

           
  میگو پرورش مزارع قدیمی استخرهاي در ورود: 2 شکل                آبرسان کانال هاي حاشیه در گسترش: 1 شکل      

  

 محل کل در گسترش: 5 شکل               گلی بسترهاي برروي رویش: 4 شکل            دریایی علف از رداريب نمونه :3 شکل
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  جینتا
ــه کیتاکســونوم مشخصــات   ــه شــرح ز گون ــب  ری

 سلسـله  در بنـدي،  طبقـه  علـم  نظـر  از .آمـد  دسـت  هب
Plantae، ــاخه  رده ،Tracheophyta شـــــــــــــ

Angiosperm،  راســـــته Najadales، خــــــانواده 

Ruppiaceae، ــنس ــه و Puppia ج  Maritima گون
 هاينام به دیگري انگلیسی اسامی گونه ایندارد.  قرار

 .Widgeonو  Shoalgrass، Meadow. دارد نیز زیر

 
Taxonomy: Ruppia maritima L. 

Plantae  Kingdom  
Tracheophyta  Phylum/Divigen  
Angiosperm  Order  

Najadales  Class  
Ruppiaceae  Family  

Puppia  Genus  
Maritima  Species 

  
هاي متـرادف دیگـر آن در منـاطق مختلـف بـا       نام  

  .شود هاي گوناگون زیر نیز شناخته می واریته
Synonymy: 
Ruppia maritima var. intermedia 
Ruppia maritima var. obliqua 
Ruppia maritima var. pacifica 
Ruppia maritima var. rostrata 
Ruppia maritima var. brevirostris 
Ruppia maritima var. exigua 
Ruppia maritima var. longipes 
Ruppia maritima var. subcapitata 
 

 شـبیه  دریایی علف هشت تاکنون :ظاهري مشخصات
 در گردیـده،  معرفـی  و شناسـایی  جهان در گونه این به

ــران ــدام ای ــن از هیچک ــه ای ــا گون ــاکنون ه ــزارش ت  گ
 منطقـه  ایـن  در گـزارش  اولـین  این. است دهــنگردی

 سـاقه  دیگـر،  دریـایی  هـاي  علـف  خالف بر. باشد می
 و تخـت  هـا  بـرگ  و گرفتـه  منشـا  ریـزوم  از مستقیما

 نازك و مورب صورت هب انتها در که کشیده و اریکـب
 زیدنـخ با آن گسترش و بوده ریزوم داراي. باشند می

 اي ماسـه  گلـی  یـا  گلـی  نـرم  بسـترهاي  داخل ریزوم
ـ  رنـگ،  سـبز ). 6 شـکل ( گیرد می رتصو  صـورت  هب
 هـاي  آب حاشـیه  در) 7 شـکل ( انبوه و متراکم اي توده
  .شوند می دیده شور لب و ساحلی عمق کم

   
  لوپ زیر گیاه تصویر: 7 شکل                    گیاه شماتیکی تصویر: 6 شکل
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 هـاي  علـف گـروه از   این :مثل تولید و زندگی چرخه
. هسـتند  هـا  اي لپـه گلـدار و تـک    یاهانجزو گ یاییدر

ــدهی ــار در گل ــوال و به ــاه معم ــاي م ــرورد ه و  ینف
ـ ـن مقدور ها آن گل مشاهده. باشد می یبهشتارد  ودهـب
 ايــــ انته در آن انــــ مک د،ـــ هستن کمیاب بسیار و

غـالف   وسیله هب که بوده شدن شاخه دو محل و پایینی
 نیمـه  و معتدل مناطق در. شود  می یدهو خود برگ پوش

 هـا،  تـاالب  و هـا  خلـیج  ها، رودخانه مصب گرمسیري،
 لـب  هاي آب در نهرها و استخرها قلیایی، هاي دریاچه

 و ها اشیهـح در اي ماسه گلی یا گلی بسترهاي با شور،
ـ  دارنـد،  رویـش  سـاحلی  عمـق  کم مناطق  صـورت  هب
 در. شـوند  می جدا سختی به و چسبیده بستر به متراکم

 دریـاي  حاشـیه  در متـراکم  صـورت  هب نیز حاضر حال
 میگـوي  پـرورش  مـزارع  آبرسـان  هـاي  کانـال  و خزر

 ورتــــص دو بــه. ردیدندــــگ یافــت بفــور گمیشــان
 حاصـل  ازدیـاد  و کـرده  مثـل  تولیـد  زایشی و رویشی

 کرده دانه و بذر تولید جنسی، مثل تولید در. نمایند می
 بسـتر  در سـکون  حالت به زمستان و پاییز طول در که

 درجه 20 حدود آب شدن گرم با بهار در و مانده باقی
 در و زده جوانــه ppt 20- 15 شــوري و گــراد سـانتی 

ــا تابســتان ــر ب ــا 20 محــیط شــدن گرمت  درجــه 30 ت
ــه رویــش ppt 25-20 شــوري و گــراد ســانتی  و یافت

 قطعـات  رویشـی،  حالـت  در. گردد  می انجام مثل تولید
 تولیـد  کدام هر گیرند، قرار بستر برروي اگر شده جدا
  .نمایندمی را جداگانه گیاه یک

 در ولی نداشته اقتصادي اهمیت :اقتصادي اهمیت
 آبزیان الروهاي و بنتوزها رايب خوبی پناهگاه طبیعت

 آبزیان سایر تولید براي شود، استخرها وارد اگر. باشد می
  .گردند حذف باید صورت این در که باشد می مضر

 منـاطق  در هـا،  گونـه  ایـن  یعـی طب زیسـتگاه  :زیستگاه
ــیري ــدل و گرمس ــوایی و آب معت  هــاي آب در و ه

 هاي محل. باشد می ها اقیانوسو  یاهادر شورو  شور لب
 المعمو و عمق کم هاي آب و سواحل در ها آن زیست

 دلیـل  همـین  به. گردندمی یافت متر 15 تا صفر عمق تا
 عمــق کــم یــا ســاحلی انــــــگیاه هــا آن هـبــ
)Shoalgrass( و اعمـاق  در که جایی آن از همچنین و 

 یـش متراکم رو صورت به يجزرومد یرز هاي محدوده
 هـا  آن بـه  دهد میمرغزار را  یاچمنزار  یلداشته و تشک

ــا ــا چمنزاره ــاي ی ــایی مرغزاره ــا) Meadow( دری  ی
. شـود  میگفته  نیز) Widgeon( عنکبوتی چمنزارهاي

 یافـت متـر هـم    33در عمـق   تـر  ییندر اعماق پا البته
که در آنجا حرکـت   یآب هاي محیط معموال. اند گردیده

اسـت.   تـر  آب وجـود دارد، مناسـب   یرفت و برگشـت 
 در و کم جزرومدي بین و باال محدوده در ها آن تراکم

 که طوري هب باشد، می یشترب يجزرومد یرز هاي قسمت
در  یعیوسـ  يچمنزارهـا  صـورت  بـه  ییندر اعماق پـا 

   .آیند می
 و گرمسـیري  هاي آب تمام در اغلب :جهانی پراکنش

 وجـود  جهـان  هـاي  اقیـانوس  و دریاها گرمسیري نیمه
     .دارند

  خزر دریاي یجنوب احلوس :ایران در پراکنش
  

  گیري نتیجه
 یـا  داخلـی  هـاي  آب آبزي گیاهان روي بر مطالعه  

. اســت گرفتــه صــورت وفــور بــه کشــور در شــیرین
 هـاي  آب یـا  دریایی گیاهان برروي تحقیق و ررسیـب

 ها جلبک یزدر حد ر یاییدر هاي جلبکبه  یشترشور ب
 یسـاحل  هـاي  آن هم اغلب در آب ،ها جلبکماکرو  یا
 کشـور  جنوبی سواحل در فارس خلیج وعمان  یايدر

ــورد   ــوده و در م ــفمعطــوف ب ــاي عل ــاییدر ه ــا ی  ی
Seagrass کـه  این یا و نگرفته صورت یا اي مطالعه ها 

 یـن . لـذا، ا اسـت  موجود یاندک بسیار یاسناد و مدارک
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مقولـه در   یـن گزارشات مربـوط بـه ا   ینمقاله جزو اول
دارا نبـودن   دلیـل  بـه  یدشـا  یزامر ن ینا .باشد میکشور 

 معـرض  در همچنـین  و هـا  علف ینا يارزش اقتصاد
 (به جز در مواقع جزر بـاال  ها آن نبودن مشاهده و دید

سواحل باشد.  درمناطق)  یآن هم به ندرت در برخ و
کشور در هنگام جزر مـاکرو   یچون در سواحل جنوب

گرفتـه تـا    اي قهـوه  و قرمز سبز، دسته سه از ها جلبک
ـ  هاي جلبک  صـورت  بـه در فصـول مختلـف    یسبز آب

از  یبرخ ینو همچن هدگردی یاننما یباییز يچمنزارها
 هسـتند  نیـز  مهمـی  اقتصادي ارزش داراي ها گونه ینا

   .)1383 یک،(قرنج
 یادر دن یاییدر هاي علف يمطالعه بررو سابقه  

 هارتوگ،(دن  گردد میبر  نوزده قرن اوایلبه  یشترب
 گذاري ثیرأتمطالعات عمدتا در رابطه با  این ).1971
 یطمح یانو آبز یستماکوس يرو یاییدر هاي علف

داخل  یافق صورت به ها ریزومخود بوده است.  یستز
سر از  یکرشد کرده و در فواصل نزد ها ماسهو  ها گل
و  آورند می وجود هب جدیدي هاي برگ و آورده در گل
در منطقه  ها آن فراوانی وباعث گسترش  یبترت ینبد

 با گاهیکه  گلی ها آن رویشی بسترهاي. ندگرد می
صورت  ینبد ها علف این .باشد می ،شده پوشیده ماسه

 یاهادر یساحل هاي خاك تثبیت و گذاري رسوبسبب 
و الرکوم و  2003و شورت،  ین(گر گردند می

 ).2006همکاران، 

 ینیزم یستمبا اکوس یسهدر مقا یاییدر هاي علف  
با جامعه  یسهدر مقا یدارند، ول يکمتر یوماسب

 ینبرخوردارهستند. همچن ییباال یوماساز ب یپالنکتون
 یستمنسبت به اکوس یاییدر هاي علف یستماکوس
 فراهم نظر از اي  پیچیده یزیکیاز ساختار ف یخاک

 برخی براي پناهگاه و محیطی غذایی، ترکیبات نمودن
 ینگا(هم برخوردارند منطقه اقتصادي و مهم آبزیان از
   ).2001 همکاران، و بک و 2000 همکاران،و 

 بـراي  مهمی ايتغذیه محیط اییــــدری هايعلف  
 ینو همچن ساحلی مناطق در آبزیان مهم انواع نوزادان

 در البتـه  نمایند،یفراهم م را خود مجاور هاي یستگاهز
خصـوص صـورت گرفتـه،     ینکه در ا یگريد مطالعه

 دریـایی  هـاي بـا علـف   یـان نشان داده که ارتبـاط آبز 
تنوع و تـوده   ياست، اما با مطالعه بررو نبوده اجباري
 یـایی، در هـاي علـف  یشـی در منـاطق رو  یانزنده آبز

 هـاي علـف  از عـاري  مناطقبا  یاداز اختالف ز یحاک
 در ).2000و همکـاران،   ینگـا ((هم باشـد مـی  دریایی
 هـاي علـف  ارتبـاط خصوص،  یندر ا دیگر ايمطالعه

از نظـر   یـه موجـودات اول  یـد در تول یـان با آبز یاییدر
 و(شـورت   باشـد مـی بنتوزهـا   یـل از قب ییغذا یرهزنج

 هـاي علف ).1984 همکاران، و وارد و 1984 شورت،
 سـاحلی  هـاي  ب   آ تـر عمیـق  منـاطق  در اغلب دریایی
 یافت ندرت به ساحل باالتر سطوح در و داشته رویش

 معلـوم  هاعلف این زنده توده مطالعه با زیرا. شوندمی
 تـر عمیـق  مناطق سمت به ترسطحی مناطق از که شده

 باشـد یاخـتالف فـاحش مـ    یـن شـده و ا  یشترب یلیخ
 هـاي علف برروي مطالعه ).1999 همکاران، و(دوارته 
 الك قبیـل  از دیگـري  جانـداران  بـا  رابطـه  در دریایی
 از نشـان  که رسیده انجام به نیز آبی اسب و سبز پشت
 کـه  آنجـایی  از .اسـت  هـا  آن بین زیادي غذایی ارتباط

توسط الك پشـت   یاییدر هايعلف از تغذیه بیشترین
 و تهدیدبا  یجهدر نت گیرد، میصورت  یسبز و اسب آب

 یــــ ندگز دریـایی،  ايـهـ علف زیستگاه رفتن بین از
 کبـرین،  و(دوارتـه   افتـد می خطر به نیز جانداران این

 اي مطالعه که این یا). 1999 نکلس، و شورت و 1996
 شـیمیایی  فیزیکـو  فاکتورهـاي  وضـعیت  خصوص در

 سـاحلی  هـاي  آب اــــ ب اییــــ دری هايعلف محیط
صورت گرفتـه کـه    اییـیدر ايـــه علف از اريـــع

 تمیـزي،  در فراوان اختالف دهنده نشانحاصل  یسهمقا
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و  ینگ(اســپالد باشــد  مــی هــا آن ســالمت و شــفافیت
  ).2003همکاران، 

توجه به مطالعات صورت گرفته و اشـاره شـده    با  
 يدارا یـایی در هـاي علـف  که گردد میدر باال، معلوم 

 دنیـا  ساحلی هاي آب در محیطی زیستفراوان  یتاهم
در  اـــ هگونه ایناز  یرخـــب که  آنجایی از لذا،. دارند

 نظر بهشمال وجود دارند، حداقل  یاسواحل جنوب و 
 در را شــــ پراکن تعیـین  و شناسـایی  ارزش رسـد می

 و گیـاه  ایـن  زنـدگی  سـیکل  بـه  توجه با .دارند کشور
ــابقه ــه در آن س ــترش و منطق ــال در آن گس ــا کان  و ه

ــتخرهاي  قــدیمی، و مراقبــت بــدون پرورشــی اس
 شـیب  مراقـب  بایـد  سـایت  در میگو دهندگان پرورش
 شـرایط  کـه  طـوري  هب ،باشند ها آن شفافیت و استخرها

ــراي  پــیش اســتخرها در هــا آن گســترش و رویــش ب
 اسـتخرها  حاشـیه  در اسکان با گیاه این چون. ایدــنی

 میگـو  الروهاي براي و یافته گسترش هامیانه به بمرور
 کـاهش  و مرگ باعث و رفته کار هب طبیعی تله عنوان هب

 زیاد مصرف با دیگر طرف از. شد خواهند تولید شدید
 شــب در کــربن اکســید دي تولیــد و روز در اکســیژن

 نیـز  آب شیمیایی فیزیکو شرایط شدید اتتغییر باعث
ـ  جهـت  گـردد می توصیه لذا،. شوندمی  از ريـجلوگی

 پـرورش  اسـتخرهاي  در گیـاه  ایـن  گسترش و رویش
 در و هـا دیواره تخریب از مراقبت باید آینده، در میگو
 و هـا حاشـیه  در سـتخرها ا عمق و شیب کاهش نتیجه

کـود  بـا  آب شـفافیت  حد از بیش افزایش از همچنین

. نمـود  ريــــ جلوگی نور وذـــنف از مناسب هايدهی
 اسـتخر،  یـک  به حتی آن گسترش و ورود صورت در

ــه ســریعا ــه ب ـــموج اســتخرهاي کلی  ســایت در ودــ
 کـه  بـود  خواهد دشوار آن با مقابله و نموده تــسرای
 تولیـد  عـدم  و اسـتخرها  گـزاردن  آیش به مستلزم این

 به توجه با. بود خواهد قهــمنط در وـــمیگ ساله چند
 تنهـا  گیـاه  این رسد،می نظر به گیاه، این زیست شرایط
 تنـوع  با جنوبی هاي آب در و نبوده کشور شمال بومی
 بیشترین که آنجایی از .گردد یافت نیز بیشتري ايگونه

 یـا  و فـوق  گیاه است، جنوب در میگو پرورش مزارع
 محیطـی  شرایط تغییر با آینده در توانندمی ها آن نظایر

 شـده  ذکـر  معضالت تولیدي، استخرهاي به راهیابی با
ـ  نتیجـه  در. گردند باعث را باال در  ،پیشـنهاد  عنـوان  هب

 میگـو  پرورش مزارع هاي سایت کلیه بررسی و مطالعه
 کار دستور در پیشگیري جهت ها آن با مقابله هاي راه و

 . بگیرد قرار
 

  قدردانی و تشکر
 از )Michael wynne( ایـن  و مایکل پروفسور از  

 شناســایی در کــه آمریکــا میشــیگان دانشــگاه اســاتید
 محترم همکار از ینو همچن علمی نام ییدیهأت گرفتنو

 آقــاي ابـــــجن ،گلســتان اســتان شــیالت کــل اداره
 یـاري  بـرداري  نمونـه  در را اینجانـب  کـه  کیا مهندس
  .آید میتشکر به عمل  کمال نمودند
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