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                           Astacus leptodactylusمناسب صید شاه میگوی آب شیرین تله های 

 در مزارع پرورشی

 2نژاد یصور مانیا، 2ی، محمد جواد وثاق1پور یاصغر خان یعل، 1پور یول رضایعل
 كشاورزی، ترویج و آموزش تحقیقات، سازمان كشور، شیالتی علوم تحقیقات موسسه ، داخلی آبهای پروری آبزی پژوهشکده1

 ایران بندرانزلی،
 رانیدانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ا ،ییایدانشکده علوم و فنون در الت،یگروه ش 2

 

 1911 آذرتاریخ پذیرش:   1911 آبانتاریخ دریافت : 
 

 

 چکیده

 یم یآنها از مزارع پرورش یاقتصاد دیص ( (Astacus leptodactylusنیریآب ش یها گویشاه م دیتول عوامل نیاز مهمتر یکی
بازده  نیشتریكه ب ییتله ها یریبکارگ نیشوند و بنابرا یبرداشت م یادیص یبا استفاده از تله ها "معموال گوهایباشد. شاه م

 یتله ها نیگزارش چهار نوع از متداول تر نیاست.  در ا رداربرخو یا ژهیو تیرا داشته باشند از اهم یادیرا در تالش ص دیص
خصوص نشان داد كه  نیدر ا یقیتحق جیقرار گرفت. نتا یابیمورد ارز یو استوانه ا یكرو مین ،یفیق ،یشامل كوزه ا یدایص
 یبیبود. در آزمون تعق یآن  در تله استوانه ا نیو كمتر یشده مربوط به تله كوزه ا دیص یگوهایشاه م یطول نیانگیم نیشتریب

بود  یو استوانه ا یكرو مین ،یفیق یها باالتر از تله یطور معنادار به یكوزه ا یها در تله یادیتالش ص نیانگیثابت شد كه م
(p<0.001 .)گردد. یم شنهادیپ به عنوان الویت اول یستفاده از تله كوزه اا گویشاه م یبرداشت تجار به طور كلی برای 

 

 اكیخ استخر د،یتله، روش ص ، Astacus leptodactylus شاه میگو، کلمات کلیدی:
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 مقدمه
 ده  راسته  به  متعلق (Crayfish) نیریآب ش یگوهایشاه م

 (Crustacea)  پوستان  سخت  و از رده (Decapoda)پایان

در   شور تا شیرین  میگوها از آبهای  باشند. شاه می

  بندانها و در مناطق  ها، دریاها، آبگیرها و آب رودخانه

نمایند  یم  زیست  وجنوبی  شمالی  نیمکره  معتدل

(Holdich, 2002در .) یو اقتصاد نیاز مهمتر یکی رانیا 

چنگال دراز  ای کیچنگال بار یگویآنها به نام شاه م نیتر

 ی)ول وجود دارد Astacus leptodactylus یعلمبا نام 

از  کیچنگال بار یگوی(. شاه م1931و همکاران،  ورپ

 ربه خصوص د ییباال اریبس یو بازار  اقتصاد گاهیجا

برخوردار    و یونان  ایتالیا، فرانسه رینظ  اروپایی  كشورهای

( و قیمت فروش آن بین Ackefors et al., 1997بوده )

پور و همکاران،  یاست )ول ریمتغ شتریدالر و ب 11تا  3

  در سواحل رانیدر ا کیچنگال بار یگوی(. شاه م1911

،  سد ارس  مخزنی  ، دریاچه انزلی  خزر، تاالب  دریای  جنوبی

پشت سد زنجان و  اچهیدر ل،یدر اردب لیشوراب اچهیدر

 ,Valipour)می شود   كشور یافت یاز منابع آب گرید یبرخ

2006.) 
و قلمرو طلب بوده و افراد  یتهاجم یها، گونه ها گویم شاه

. شوند یتر م تر سبب ترس و حذف افراد كوچک بزرگ

به  دنیسبه سرعت پس از ر دیها با گویشاه م نیبنابرا

تر باعث  افراد بزرگ دیبرداشت شوند. ص یاندازه بازار

ترها  كوچک یكاهش استرس برا جتاًیكاهش تراكم و نت

قرار  ارشانیدر اخت یشتریب ییمواد غذا وشده و فضا 

 (. Robert et al., 2004) خواهد گرفت

وابسته است كه مهم  یاریگونه به عوامل بس نیا برداشت

ند از نوع تله و اندازه چشمه تله ها ا ها عبارت آن نیتر

(Qvenild and Stuecheli, 1991) جنس بستر ،(Flint 

and Goldman, 1977 درجه حرارت، چرخش ماه ،)

(Somers and Stechey, 1986،) انیحضور ماه 

 ,Somers and Green) گرید یو گونه ها یشکارچ

استخرها،  یشیرو اهانیگ زانیآب، نوع و م تیفی، ك(1993

ها،  گویشاه م یدمثلیتول طیماه، شرا تیو هوا، وضع آب

ها، نوع طعمه مورد  آن یانداز پوست یرشد و الگوها

منجمد بودن طعمه ها، اندازه طعمه ها،  ای، تازه استفاده

 ,.Kutka et al) گویمختلف شاه م یجنس و گونه ها

 ،یخانگ واناتیح یمرغ، غذا ،یمانند ماه ی. مواد(1992

 گویبه دام انداختن شاه م یبرا یمصنوع یهاكبد و طعمه 

اما منحصراً استفاده از  رندیگ یها مورد استفاده قرار م

 ایتازه  یمرسوم بوده كه شامل ماه یعیطب یطعمه ها

 .(Huner and Barr,1991) باشد یم زده خیتازه  یماه

 انیآبز دیابزارآالت ص نیو قدرتمندتر نیها از متنوع تر تله

 یآن صورت م لهیبه وس دیاز ص یادیزهستند و بخش 

ارزان و مستحکم بوده و به الزامات و  . تله هاردیپذ

 دیداشته و ابزار ص ازین دیص یبرا یساده تر زاتیتجه

را به حداقل رسانده و  یضمن دیص رایباشند، ز یم یمطلوب

برگشتن به  تیقابل یبیآس چگونهیبدون ه تر كوچکافراد 

 تیفیك دشدهیص انیآبز گر،ید یورا دارند. از س یآب طیمح

 یادیص یها نهیهز نیخواهند داشت و همچن ییباال

 (. Robert, 1990) ابدی یكاهش م

از موضوعات مهم بعد از دوره پرورش، روش برداشت  یکی

اند،  دهیرس یكه به اندازه تجار گوهایمناسب شاه م دیو ص

 یابیارز نهیدر زم یگسترده ا قاتیباشد. تاكنون تحق یم

 جیاست كه به نتا دهیبه انجام رس یادیص یتله ها ییكارا

 گردد. یاز آنها اشاره م یبرخ

Khanipour and Melnikov (2007)  با استفاده از

( ، تله یفیو ق یكرو میگرد، ن ،یلیچهار نوع تله )مستط

خزر  یایدر در نیریآب ش یگویشاه م دیص یمناسب برا

و  اهیله در دو رنگ ساز چهار نوع ت ها را مشخص كردند. آن

 یدر سواحل انزل یمتر 11و  11، 51، 91در اعماق  یآب

ساالنه تالش  نیانگیگرفتند كه م جهیو نت هاستفاده كرد

 یفیو در تله ق نیشتریرنگ ب یآب یكرو میدر تله ن یادیص

( به 1939و همکاران ) پور میبوده است. كر زانیم نیكمتر

در  یفیق های با تله تاشو های تله ییكارآ سهیمقا یبررس

 (Astacus leptodactylus) نیریآب ش گویشاه م دیص

ها  آن قاتیتحق جیارس پرداختند. نتا دس یمخزن اچهیدر

طول و وزن  نیانگیم نیب داری ینشان داد كه اختالف معن

شده در دو نوع تله مورد استفاده در  دیص یگوهایشاه م

 یكل یرگی جهیمختلف سال وجود ندارد. در نت های ماه

 باال رغم تاشو به های هم اظهار كردند كه استفاده از تله
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 بهره یداریدر واحد تالش آن به پا دیص زانمی بودن

 Huner and).  ی كندلطمه وارد نم ریاز ذخا برداری

Peret, 1992) را در  نیریآب ش یگویبرداشت شاه م

 قرار دادند و اعالم كردند كه تله یاستخرها مورد بررس

 مشابه داشته جینتا دیص زانیدر م ای و كوزه یهرم های

خرچنگ و البستر  دیص های اثر تله Miller (1990). اند

متاثر  دینمود كه اندازه ص انیرو مورد مطالعه قرار داد و ب

 هیتخل یطعمه، زمان بند تیو كم تیفیاز اندازه تله، ك

باشد.  یم یورود چهیاز فرار از در یریو جلوگ دیص

Fjalling (1995) ستمسی در را ها انواع تله دیص زانیم 

 یفیق های لهقرار داد، ت یپرورش سوئد مورد بررس های

اثر تله  زانیم Harlıog˘lu (1999) داشتند. یبهتر جینتا

 نیریآب ش گویدو گونه شاه م دیدر ص یسوئد

Pacifastacus leniusculus  وAstacus 

leptodactylus جیقرار داد. نتا یرا مورد مطالعه و بررس 

 زانیدر م یمطالعه نشان داد كه  تله سوئد نیحاصل از ا

مورد  های مؤثر بود. در تانک اریدو گونه بس نیا دیص

 16و  A. leptodactylusدرصد از گونه  1/11مطالعه، 

 دار طعمه های تله لهوسی به P. leniusculusدرصد گونه 

قابل  مشخص شد كه حركت گر،ید سوی از. شدند گرفتار

به  و ها تله رونیدر درون و ب نیریآب ش گویتوجه شاه م

در طول زمان مشهود  گوهامی شاه تعداد كاهش آن دنبال

در  داری ینشان داد كه تفاوت معن نیهمچن جیاست. نتا

شده دو گونه مشاهده نشد  دیص یگوهایتعداد كل شاه م

(61/6<P،) فرار  زانیدر م یادیز ی دارتفاوت معن یول

                        نسبت به گونه P. leniusculus گونه

A. leptodactylus تود داشوج .(p<0.001) كل  در

 به منظور مطالعه نشان داد كه به نیاز ا لحاص جینتا

بهتر است در طول شب  د،یص زانمی رساندن حداكثر

نرخ  لدلی به ن،یشود. همچن یخال دیبار تله از ص نیچند

تله  یورود چهی، درA. leptodactylusگونه  ادیفرار ز

 .Balik et al. ابدیكاهش  دیگونه با نیا یبرا یسوئد

 Astacus) گویشاه م یستیز ی هایژگیو یبرخ (2005)

leptodactylusریدیاگ اچهی( را در در (Egirdir)  مورد

 یحاصل نشان داد كه نسبت جنس جیمطالعه قرار دادند. نتا

 95با اندازه چشمه  یفیشده با تله ق دیص یگویشاه م

% ماده بود. 3/95% نر و 2/11( دهی)در حالت كش متر یلیم

بود و  متر یلیم 56- 116 نیجنس ب وطول كل در هر د

قرار داشتند. اگرچه متوسط  متر یلیم 116در رده  تیاكثر

متوسط وزن جنس  یبود، ول کسانیطول در هر دو جنس 

 نر باالتر از جنس ماده بود. 

Dartay and Atessahin (2013) آب  یگویشاه م دیص

گونه را در  نیا یتیجمع های یژگیو یو برخ نیریش

 جیمطالعه قرار دادند.  نتا ( موردKebanسد كِبان ) اچهیدر

در تله  یادیكه تالش صنشان داد  یبررس نیحاصل از ا

در  دیاثر ص نیشتریقطعه در تعداد تالش بود. ب 2/6 یفیق

قطعه(  5آن در اسفند ماه ) نیكمترقطعه( و  26) ماهآذر 

 یمتر و نسبت جنس 11تا  9 نیب دیمشاهده شد. عمق ص

 نیب یاز رابطه خط گویشاه م دی)ماده/ نر( بود. ص 52/6: 1

 .كرد یم یرویطول كاراپاس و وزن كل در هر دو جنس پ

 یمنطقه برا نیدر ا گویشاه م تیگفت كه جمع ی توانم

 نیبه تأم ی تواندم حال، نیبا ا ست؛ین یفكا یتجار دیص

 یتلق ندهیدر آ دیص زانیم شیبا افزا یسود مهم اقتصاد

 چهیاثر نوع، اندازه در Brown etal. (2015) .دیاستوانه ا

تله در شاه  ییكارا یتله را بر رو وری و زمان غوطه یورود

 .Cو  Cherax destructor نیریآب ش یگوهایم

albidus های شیدر آزماقرار دادند.  یرسرا مورد بر 

و اثر پنج نوع حلقه  دیشش نوع ابزار ص ییكارا ،یدانیم

  وری از سه بار غوطه شیبا ب دیبر عملکرد ص یخروج

نشان  یبررس نیحاصل از ا جیشد. نتا شیو آزما سهیمقا

با تعداد زمان  داری معنی طور نوع ابزار به ییداد كه كارا

ثابت  یحلقه ورود دازهمتفاوت بود و ان وری غوطه

جانوران با تنفس  یضمن دیتر كاهش خطر ص كوچک

 etal. (2015)   Clark. داشت خواهد دنبال را به یهواز

در دو نوع استاندارد و بدون  ییکایساختار تله البستر آمر

 برداری كردند. در طول نمونه سهیفرار را مقا چهیدر

 16فرار مجموعاً  چهیبدون در های مشخص شد كه تله

 نیانگیكردند، اما م دیاستاندارد، البستر ص های برابر تله

 داری یدو تله تفاوت معن نیشده ب دیص یاندازه البسترها

 كه زمانی در) ها تله یور ساعت غوطه 25نداشت. پس از 
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به  دیص نیانگیتراكم البسترها باال بود(، مشخص شد كه م

 و تله چهیبدون در های¬تله یبرا یادیواحد تالش ص یازا

. بود 29/1 ±51/6 و 21 ±51/2 بیتاندارد به ترتاس های

فرار  چهیبدون در های ز تلهكردند كه استفاده ا انبی ها آن

 البسترها باارزش است. تیجمع یابیارز یبرا

( برای مقایسه 1911تحقیقی توسط ولی پور و همکاران )

 قیفی ،Hokkaidoتله صیادی كوزه ای   5كارایی 

Funnel، استوانه ای Cylindrical  نیم كروی  و Opera 

House  12و  3، 2با اندازه چشمه های تور مختلف شامل 

میلیمتر انجام گردیده و  تله مناسب برای صید شاه میگو 

در زیر به تفصیل به  در استخرهای خاكی معرفی شدند كه

 آن پرداخته می شود.

 های صیادیتله

طور معمول برای صید موجودات متحرک از ها بهتله

ها، های متنوع آبی شامل استخرها، دریاچهزیستگاه

ها مورد ها و صخرههای آب شیرین، مصبها، تاالبرودخانه

هایی كه ها در مکانگیرند. استفاده از تلهاستفاده قرار می

دلیل نامناسب بودن عمق آب و سایر ابزارآالت صید به

ه حضور بسیار زیاد گیاهان و جانوران، غیر قابل استفاد

 صرفه و ساده است. هستند، روشی مقرون به

توان به قابلیت باالی  از مزایای صید با این ابزار می

ها در صید، صید زنده با كمترین استرس و  گزینشی آن

صدمه به آبزی، صید اتوماتیک و نیاز نداشتن به حضور 

ها، صید آبزیان در بسترهای  صیادان در محل استقرار آن

های كم وارد شده از ای، صدمهو صخرهناهموار، مرجانی 

ها، ارزش باالی اقتصادی ماهیان صیدشده و  سوی آن

ها در مواقع كوالكی اشاره كرد.  آوری سریع آنامکان جمع

توان  تله ها همچنین معایبی نیز دارند كه از آن جمله می

ها، به پایین بودن حجم صید در مقایسه با سایر روش

اشغال فضای زیادی روی عرشه  غیرفعال بودن روش صید،

ها در مواقع  شناورها، احتمال زیاد از دست دادن آن

های سرگردان، عام ماهیان با تله كوالكی و خطر بزرگ قتل

نبود امکان صید ماهیان پالژیک و مزوپالژیک در بیشتر 

ها برای صید ماهیان محتاط و با  ها و كارایی كم آنتله

(. 1911پور، ره نمود )خانیهای حركتی باال  اشاقابلیت

های مدرن اشکال گوناگونی از لحاظ اندازه و مواد تله

های ساختمانی دارند كه این تغییرات مطابق با رفتار گونه

های ماهیگیری محلی است. به هرحال، هدف و ویژگی

پوستان به ها به نحوی است كه ورود سخت ساختار كلی آن

راه خروجی بسیار دشوار  ها آسان است اما یافتنداخل تله

 (.2611های اساسی صید، خواهد بود )روش

 ساختمان تله ها

-وجه اشتراک همه تله های صید در ساختمان ورودی آن

هاست اما از نظر شکل، اندازه و یا وسایل مورد استفاده 

های بسیاری با یکدیگر دارند. متناسب با هدف صید، تفاوت

وع مصالح در دسترس عمق و وضعیت صیدگاه و همچنین ن

عنوان توان انواع تله ها را برای صید طراحی كرد. به می

رویند، مثال در مناطقی كه گیاهانی مانند خیزران می

ها برای بافتن تله های چوبی استفاده  توان از ساقه آن می

كرد. در كشورهایی كه قیمت مصالح پالستیکی و الیاف 

و پالستیکی را  توان انواع سیمی سیمی ارزان است، می

شوند  هایی كه برای صید ماهی استفاده میساخت. تله

كروی شکل مکعبی، مکعب مستطیل، بیضی و نیمعموماً به

پوستان مثل هایی نیز كه برای صید سختهستند. تله

شکل مکعب روند، عموماً به كار میخرچنگ و البستر به

هی ها برای صید مارماای از تلهمستطیل هستند. پاره

ای یا مخروطی دارند. گردند كه شکل استوانهاستفاده می

ها در كشورهای آسیای شرقی مثل ژاپن و كره، نوعی از تله

شود كه به  پا استفاده می برای صید ماهی مركب و هشت

 (. Prado and Dremiere, 1990) باشندشکل كوزه می

 

 تله های پرکاربرد برای صید شاه میگو

 (trap Cylindricalای )های استوانه تله

تله استوانه ای برای نخستین بار در آلمان طراحی شد و 

های آهنی برای برای ساخت آن از تور نایلونی و قفس

برای تله  FAOچارچوب استفاده شد. استانداردی كه 

متر میلی 1666-2666استوانه ای معین كرده شامل طول 

ی دو دریچه باشد. دارامتر میمیلی 566-1666و ارتفاع 

ورودی و قیف هایی در میانه بدنه است كه سبب ورود 
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شود. اندازه چشمه پیشنهادی  جانداران به داخل تله می

FAO  متر است.میلی 25-36برای صید آبزیان 

 

 (Hokkaido trap)های کوزه ای تله

به قفس كوزه ای یا كندویی نیز معروف  Hokkaidoتله 

متر میلی 3هن با قطر است. فرم مخروطی آن از جنس آ

باشد و بیشتر برای صید در اعماق زیاد در ژاپن استفاده می

ها مقاومت بیشتری در برابر شود. این تله می

ها بیش از  های خشن دارند و امکان تعمیر آن كاری دست

های های سفالی و سرامیکی است. امروزه استفاده از تلهتله

یج شده است. از این الستیکی از جنس كلرید وینیل نیز را

پا استفاده  تله های پالستیکی در آفریقا برای صید هشت

 (.Von brandts, 2005) گرددمی

 

 ((Opera House trapهای نیم کروی تله

برای صید شاه میگو  2669تله های نیم كروی در سال 

آب شیرین و سمورها در رودخانه و دریا در استرالیا به كار 

تله روشی آسان و سریع برای صید گرفته شد. این نوع 

های با آید. به دو صورت تلهحساب میآبزیان بسترزی به

های نیم كروی های بدون حلقه وجود دارند. تلهحلقه و تله

منظور هایی از جنس فلز هستند كه بهبا حلقه، دارای حلقه

ها طراحی پشتحفظ پالتیپوس )نوک اردكی( و الک

ها نع صید این جانوران در تلهتوانند ماشوند و می می

های صید شاه عنوان تلههای در چین بهگردند. از این تله

گردد. هر تله دارای یک بخش مخصوص میگو استفاده می

برای گذاشتن طعمه است كه البته استفاده مناسب از 

ها برای جذب شاه میگو ها بسیار مهم است. طبق طعمه

لند، حداقل اندازه آن استاندارد ثبت شده در كشور نیوز

متر سانتی 96متر عرض و سانتی 16دارای یک متر طول، 

متر از گره تا گره میلی 19ارتفاع و  حداقل اندازه چشمه 

های ورودی . قیف(NSW DPI, 2014) مجاور  می باشد

ترین نقطه تجاوز متر در باریکمیلی 16ها نباید از این تله

 25ها در آب ار این تلهنماید. حداكثر مدت زمان استقر

 .(NSW, 2010) باشدساعت می

 

 (trap)  Funnelهای قیفیتله

كه برای صید ماهی نیز مورد  Fyke netتله قیفی یا همان 

كیسه قیفی در هر  5تا  2گیرد، دارای استفاده قرار می

باشد. فاكتورهای مورد نیاز برای طراحی و ساخت طرف می

ورودی، طول دیواره هادی و آن شامل اندازه قطر دهانه 

باشد. تا جنس بافته توری و نمره نخ و اندازه چشمه می

ها را ساخت اما  توان آن های خیلی بزرگ هم می اندازه

ها هر  یا هفت حلقه هستند كه این حلقه 1معموالً دارای 

 1/1تری دارند )از  چه به سمت داخل بروند قطر كوچک

متر حلقه آخر متغیر هستند(. در  1/6متر حلقه اول تا 

ای های قیفی روشی رایج برسراسر دنیا استفاده از تله

های قیفی دارای پایش و صید آبزیان دریایی است. همه تله

همراه یک قیف وارونه در یک دهانه )تک یک استوانه به

باشند. انتهایی( و یا در هر دو دهانه تله )دو انتهایی( می

شکل است كه جانوران بعد از اینها بهنحوه كار این تله

ند و دیگر قادر شو ها، وارد تله میورود به دهانه قیفی تله

(. Kelly, 2012)به یافتن دهانه برای خروج از تله نیستند 

-های قیفی بسیار مهم است، بهنحوه قرار گرفتن دهانه تله

كننده مثل طعمه كه حتی اگر از موارد جذبطوری

استفاده گردد، بازهم نحوه قرار گرفتن دهانه تله بایستی به 

به تله را بیابد ای باشد تا گونه هدف راه ورود گونه
(Kelly, 2012.) 
 

 

 

 

 

( 1های مخصوص صید شاه میگوهای تله: نمونه1شکل 

 ( قیفی4( نیم کروی، 3( کوزه ای، 2استوانه ای، 
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 هاراحی تلهط

های شاه میگو در درجه اول میزان تالش صیادی تله

-بستگی به جمعیت و تراكم آن و سپس به طراحی تله به

-. طبق پژوهش(Fjalling, 1995) دكار گرفته شده دار

 Kulesh)های انجام شده، نوع و شکل تله و طراحی آن 

et al., 1999; Smallridge and Gray, 1998;،)  مواد

 ,Smallridge and Gray)كار رفته در ساخت تله به

رنگ تله  (،Fjalling, 1995) اندازه چشمه (،1998

(Fouilland and Odile, 1998) ها دیو تعداد ورو

(Westman et al., 1978)  در ضریب صید كنندگی تله

 تأثیرگذار است. 

 ها بر اساس موارد زیر می باشد:طراحی تله

آمید به دلیل جنس تور )جنس تور، پلی -1

 استحکام و كشش و ماندگاری بیشتر(

 قطر نخ -2

ضریب آویختگی )با توجه به باز شدگی اندازه  -9

 %( 11 – 16ها چشمه

 ام كننده )گالوانیزه(جنس بدنه استحک -5

ها )بسته به نوع تله یک یا تعداد دریچه ورودی -1

 دو دریچه(

 

 مقایسه کارایی تله ها

( نشان داد كه 1911نتایج تحقیق ولی پور و همکاران )

بیشترین میانگین طولی و وزنی شاه میگوهایی كه توسط 

تله ها بدون در نظر گرفتن اندازه چشمه در دوره پرورش 

دند مربوط به تله كوزه ای و كمترین میزان صید شده بو

در تله استوانه بوده و اختالف آنها با یکدیگر معنی دار بود 

(p<0.05).   همچنین بیشترین میانگین طولی صید شده

میلی متر و كمترین  12در تله كوزه ای با اندازه چشمه 

میانگین طولی صید شده در تله استوانه ای با اندازه چشمه 

متر بود. میانگین صید بر واحد تالش صیادی در میلی  3

های نیم  طور معناداری باالتر از تله های كوزه ای به تله

(، و همچنین > p 661/6كروی و استوانه ای بوده )

طور معناداری  های نیم كروی به در تله CPUEمیانگین 

)شکل  (p<0.001)باشد  های استوانه ای می باالتر از تله

2.) 

صید بر واحد تالش صیادی شاه میگوی صید   میانگین

)شکل  متری بیشتر بود میلی 3های با چشمه  شده در تله

درصد  11داری در سطح  معنی  . نتایج نشان داد اختالف(9

های مختلف از نقطه نظر میزان صید  اطمینان مابین تله

روزانه در دوره صید وجود دارد و تله كوزه ای بیشترین 

 های دیگر داشته است.  ت به تلهمیزان صید را نسب

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ها مختلف در تله: میانگین صید در واحد تالش صیادی 2شکل 

0.5

1

1.5

2

2.5

 
  
  
  
   
   
  

در اندازه واحد تالش صیادی  در:  مقایسه میانگین صید 9شکل 

 چشمه های مختلف

 
 

دیده می شود در تمامی چشمه های  5چنانچه در شکل 

میلیمتری تله كوزه ای بیشترین میزان  12و  3،  2تور 

صید بر واحد تالش صیادی را به خود اختصاص داده و 

درصد  11اختالف آن با سایر تله های آزمایشی در سطح 

 .(p<0.05)معنی دار بود 
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 مختلف تور:  صید بر واحد تالش صیادی شاه میگوی توسط تورهای با چشمه 5شکل 

 درصد  11اطمینان دار در سطح  معنی دهنده وجود اختالف  تفاوت نشانحروف انگلیسی م

نشان می دهند كه صید بر واحد تالش در تله با  1شکل 

میلیمتر در همه انواع تور قیفی، نیم كروی، كوزه  3چشمه 

ای و استوانه ای از سایر چشمه های مورد استفاده بیشتر و 

 .(p<0.05)وده است اختالف آن با سایر تله ها معنی دار ب

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :  میزان صید شاه میگو در چشمه های مختلف تله های كوزه ای، قیفی، نیم كروی و استوانه ای در سه چشمه متفاوت1شکل 

 درصد  11اطمینان دار در سطح  معنی دهنده وجود اختالف نشان حروف انگلیسی متفاوت

c

a
b

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

                   

 
 
   
 
  
  
  
  
 

                      

    

c

a
b

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

                   

 
 
   
 
  
  
  
 
  

                      

        

b
a

b

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

                   

 
 
   
 
  
  
  
  
 

                      

          



 ...تله های مناسب صید شاه میگوی آب شیرین                                             همکاران                          و  ولی پور 

56 
 

 مقایسه عملکرد تله های مورد بررسی

تله های كوزه ای اندازه های بزرگتر شاه زه ای: تله کو

میگو را صید كرده كه دلیل آن را می توان به ارتفاع بیشتر 

آن نسبت به سایر تله ها دانست. شاه میگوها برای جست 

و جوی غذا از عمق های بیشتر به سمت كناره ها یا ارتفاع 

حركت می كنند. از آنجایی كه دهانه ورودی تله كوزه ای 

قسمت باالیی آن قرار دارد، وقتی شاه میگو از دیواره  در

تله باال میرود، وارد دهانه ورودی شده و از آنجایی كه این 

دهانه مانند گودال عمل می كند، شاه میگو سریع در 

 داخل تله به دام می افتد. 

قیفی بدلیل داشتن دیواره هادی، تله قیفی: تله های 

ایر تله ها بود، اما با این دارای امتیاز برتری نسبت به س

وجود صید كمتری را نسبت به تله كوزه ای داشتند. از 

طرفی شاه میگوهای صید شده از تمامی محدوده طولی و 

وزنی بوده اند. دلیل آن را میتوان به داشتن دیواره های 

هدایت شاه میگوها به سمت دهانه ورودی و همچنین 

د. مشکل تله قیفی متفاوت بودن نوع ورودی تله بررسی كر

در طول زیاد بخش بدنه تله )قسمت های مجزا از دیواره 

هادی( است. بدلیل طول زیاد بخش های ورودی و كیسه، 

شاه میگوهایی كه به سمت بوی طعمه حركت میکنند در 

مسیر محدود، به دنبال راهی برای رسیدن به آن هستند 

رودی در حالیکه فاصله محل قرار گیری طعمه با دریچه و

زیاد است. این نوع تله می تواند بیشتر برای شاه میگوهایی 

كه در حال حركت به سمت كناره ها هستند كارآیی 

 بیشتری داشته باشد.

عملکرد تله های نیم كروی از كوزه ای و تله نیم کروی: 

قیفی ضعیف تر و از تله استوانه ای بهتر بود. همچنین تله 

میزان  د،بودن مستقر های نیم كروی كه در عمق بیشتر

صید بیشتری نسبت به تله های كناری داشتند. تله نیم 

كروی با دو دریچه ورودی می بایست عملکرد بهتری را 

دارا می بود. اما شاید به دلیل كوچک بودن فرم دهانه 

ورودی و همچنین شرایط سخت تر پیدا كردن دریچه 

 ورودی میزان صید كمتری را داشت.

تله های استوانه ای دارای طول و عرض : تله استوانه ای

كمتری نسبت به اندازه ابزار صید بودند و همچنین ساختار 

مستحکمی نداشتند و تحت فشار تغییر شکل می دادند. 

همین مسئله در عملکرد این تله تاثیر گذار بود و میزان 

صید را كاهش داد. غالب شاه میگوهای صید شده در این 

وچک بودند و همینطور تله های استوانه تله دارای اندازه ك

ای كه در كناره های استخر قرار داشتند نسبت به تله 

هایی كه در عمق بیشتر بودند میزان صید بیشتری 

 داشتند.

 توصیه ترویجی

برای صید شاه  یاستفاده از تله كوزه ابه طور كلی  -

مزارع پرورشی در از میگوی چنگال باریک آب شیرین 

سایر از كی به طور معنی داری مناسب تر استخرهای خا

 تله ها می باشد. 

های  تیاولوبه ترتیب در ی فیو ق یكرو مین یتله ها -

بعدی صید شاه میگو در مزارع پرورشی قرار می گیرند. 

البته اگر هدف صید شاه میگوهای با اندازه های طولی و 

وزنی بزرگ تر باشد تله نیم كروی و اگر هدف افزایش 

ر واحد تالش صیادی است تله قیفی می تواند صید د

 عملکرد مناسب تری را به همراه داشته باشد. 

تله های استوانه ای عملکرد ضعیفی را به همراه داشته و  -

قادر به صید شاه میگوهای با اندازه كوچک تر می باشد و 

بنابراین برای صید تجاری شاه میگو در مزارع استخرهای 

 ند.خاكی توصیه نمی شو

ر تمامی تله های بر واحد تالش د دیصبرای افزایش  -

با  كوزه ای، قیفی، نیم كروی و استوانه ای اندازه تور

 پیشنهاد می گردد. متریلیم 3چشمه 
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Abstract 

One of the most important Factors on crayfish, Astacus leptodactylus production in ponds is their 

economic catch method. The crayfish usually are harvested by fishing traps and so use traps with the 

highest fishing efficiency in the fishing effort is so importance. In this report four most common 

fishing traps, including Hokkaido, funnel, Opera house and cylindrical were evaluated. The results 

showed that the highest and lowest mean length of caught crayfish estimated in Hokkaido and 

cylindrical traps, respectively. It was also proved catch per unit effort on Hokkaido was significantly 

higher than funnel, opera house and cylindrical traps (p<0.001). In totally, for commercial harvest of 

crayfish in ponds use of Hokkaido trap as a first priority are suggested. 

 

Keywords: Crayfish, Astacus leptodactylus, traps, fishing method, earthen pond 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Corresponding author: valipour40@gmail.com 


