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چکيده 
در  سرعت  به  کشور  زينتی  ماهيان  صنعت 
حال پيشرفت است و ميگوهای زينتی از گونه 
های محبوب، مقاوم، جذاب و سرگرم کننده 
برای دوست داران نگهداری از آبزيان زينتی 
محسوب می شوند. اين ميگوها عالوه بر زيبايی 
با خوردن جلبک ها  و سرگرم کننده بودن، 
آکواريوم خانگی شما را تميز می کنند. ميگوی 
شرايط  در  و  بوده  خوار  چيز  همه  چری  رد 
مصنوعی به راحتی تکثير و پرورش می يابد. 
اين ميگوها به ماهی ها آسيب نمی رسانند 
ولی در آکواريوم بايد پوشش کافی برای آنها 
فراهم نماييد تا توسط ماهی ها خورده نشوند. 
درصورت کار با اين موجود، رهاسازی آنها به 
طبيعت توصيه نمی شود چراکه به دليل زاد 
آوری و سازش پذيری باالی آنها می توانند 
شيرين  آب  ميگوهای  ساير  های  جمعيت 
مقاله  اين  دهند.  قرار  تاثير  تحت  را  بومی 
تغذيه،  پرورش،  برای  نياز  مورد  آب  کيفيت 
تکثير، نحوه تشخيص جنس های نر و ماده، 
پراکنش و ماهيان زينتی قابل نگهداری همراه 

آنها در آکواريوم را موردتوجه قرار می دهد.

كلمات كليدي: ميگوی رد چری، کيفيت آب، 
تغذيه، تکثير  

مقدمه
 Neocaridina گيالسی  ميگوهای 
heteropoda يکی از محبوب ترين ميگوهای 
يک  در  آنها  هستند.  آکواريومی  شيرين  آب 

آکواريوم با پوشش بااليی از گياهان برای فرار 
آنها از دست شکارچيان شکوفا می شوند. اين 
ميگوها سازگار، تطبيق پذير، جسور و برای 
مواد  چون  هستند  مفيد  آکواريوم  شرايط 
خورند  می  را  ها  جلبک  و  باقيمانده  غذايی 
تماشای  کنند.  می  تميز  را  شما  آکواريوم  و 
آنها در آکواريوم سرگرم کننده است. آنها به 
شکل بچه ميگو متولد می شوند. مادر تخم ها 
را زير شکمش نگه می دارد تا تخم ها تفريخ 
شوند. اين عمل معموال 3 تا 4 هفته طول می 
کشد. نوزادان تازه متولد شده اندازه حدود 2 
تا 3 ميلی متر دارند. ميگوهای بالغ حداکثر 
ميگوی  نام  دارند.  متر  سانتی  تا 3   2 اندازه 
آنها  رنگ مشخصه سرخ  از  بازتابی  گيالسی 
است هرچند رنگ آنها بسته به زمينه ای که 
در آن قرار می گيرند و نوع تغذيه از صورتی 
ماده  است.  متفاوت  قرمز روشن  تا  کم رنگ 
هستند  نرها  از  تر  بزرگ  کمی  معموال  ها 
دارند  نرها  به  نسبت  تری  روشن  رنگ  و 
)Aquarium Industries, 2010(. جنس 
 23 دارای   )1938(  Neocaridina Kubo
 De Grave &( است  زيرگونه   10 و  گونه 
آب  ميگوهای  اين   .)Fransen, 2011
داخلی  آب های  مختلف  انواع  در  شيرين 
)درياچه ها، مخازن پشت سدها، رودخانه ها و 
رودخانه های کوهستانی( در سراسر روسيه، 
پراکنش  ويتنام  و  تايوان  کره،  ژاپن،  چين، 
اين   .)Cai, 1996; Liang, 2004( دارند 
و  داشته  طبيعی  پراکنش  آسيا  در  ميگوها 
حداکثر اندازه آنها تا 4 سانتی متر می باشد. 

افزودن ميگوی زينتی رد چری  Red Cherry Shrimp به آکواريوم 
خانگی 
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میگوی رد چری 
همه چیز خوار 
بوده و در شرایط 
مصنوعی به راحتی 
تکثیر و پرورش 
می یابد. این 
میگوها به ماهی ها 
آسیب نمی رسانند 
ولی در آکواریوم 
باید پوشش کافی 
برای آنها فراهم 
نمایید تا توسط 
ماهی ها خورده 
نشوند.
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  Neocaridina denticulate sinensis
گونه بومی ژاپن، کره، چين، ويتنام و تايوان 

.)Hung et al., 1993( است
آب  ميگوهای  از  بسياری  متمادی  ساليان 
در  محبوبيت  با  آتيده  خانواده  از  شيرين 
اند  کرده  رشد  آکواريومی  ماهيان  صنعت 

  .).Heerbrandt and Lin, 2006(

شکل 1- ميگوی رد چری در آکواريوم خانگی

اين ميگو اولين بار در سال2003 به صنعت 
قرمز  رنگ  به  ميگوی  شد.  معرفی  آکواريوم 
روشن در مقايسه با گياهان آبزی سبز يا نسبت 
به پس زمينه تاريک عالی به نظر می رسد. اين 
ميگو نه تنها به منظره آکواريوم آب شيرين غنا 
 می بخشد، بلکه به عنوان يکی از موجودات 
در  آبزی  گياهان  کردن  تميز  خصوص  در 
بيشتری  اهميت  از  ميگوها  ساير  با  مقايسه 
 Niwa and Ohtaka هستند.  برخوردار 
)2006( گزارش کردند که ميگوی رد چری 
زنده که از کره و چين به ژاپن وارد شده بود، به 
خوبی نياز ماهيگيری تفريحی را برآورده می 
کرد و به عنوان طعمه برای صيد ماهی شانک 
سياه )Acanthopagrus  schlegele(  و 
 )Sebastes inermis( ماهی سنگسر سياه
 Niwa and( گيرد  می  قرار  استفاده  مورد 
های  ازگونه  بسياری   .)Ohtaka, 2006
 18 حداقل  جمله  از  شيرين  آب  ميگوی 

 Atya. Atyopis. های  جنس  از  گونه 
در   Neocaridina Macrobrachium
تجارت ماهيان آکواريومی معامله می شوند. 
عالوه بر جذاب بودن برای استفاده به عنوان 
به  آنها  آزمايشگاهی  پرورش  زينتی،  حيوان 
کاهش وابستگی به جمع آوری آنها از حيات 
کرده  کمک  کم  مقياس  در  توليد  و  وحش 
 Neocaridina شيرين  آب  ميگوی  است. 
davidi معروف به ميگوی رد چری با طول 
کل 1/5 تا 3/5 سانتی متر به قيمت 1 تا 3 
 Turkmen and( به فروش می رسد  دالر 

  .)Karadal, 2012

جدول 1- فاکتورهای مطلوب کيفيت آب آکواريوم 
نگهداری ميگوی رد چری.

توليدمثل:  
ماده شکم پهن تری داردتا تخم ها را حمل 
کند و معموال رنگ روشن تری نسبت به نرها 
   )2013(  Nur and Christianus دارد. 
چری  رد  ميگوی  زندگی  چرخه  و  تکثير 
بررسی  را   Neocaridina denticulate
کردند و نتيجه گرفتند که تخم های بارور بيضی 
شکل با رنگ مايل به سبز يا مايل به زرد بودند. 
اندازه تخم نسبتا بزرگ با قطر متوسط 1/19 
ميلی متر بود. نمو جنينی در دمای 27 درجه 
سانتی گراد، 15 روز طول کشيد. الروهای تازه 
از تخم خارج شده شکل مينياتوری بالغين بودند 
و طول کل متوسط 2/3 ميلی متر داشتند. آنها 
بيان کردند که يک ماده می تواند در هر بار 
تخم گذاری حدود 21 تا 51 الرو توليدکند. 
توليد  بيشتری  الروهای  تر  بزرگ  های  ماده 
می کردند.60 روز طول می کشد تا الروها به 
مرحله جوانی برسند که در اين مرحله نر و 

میگوی رد چری 
نه تنها به منظره 

آکواریوم آب 
 شیرین غنا 

می بخشد، بلکه 
به عنوان یکی 

از موجودات در 
خصوص تمیز 
کردن گیاهان 

آبزی در مقایسه 
با سایر میگوها از 
اهمیت بیشتری 

برخوردار 
هستند.

 

 مالحظات بدامنه مناس فاکتور یفرد
درجه سانتی  22دمای ترجیحی:  اددرجه سانتی گر 22تا  22 ای آبدم 1

از کمی اسیدی تا کمی بازی:  pH 2 گراد
 6/2تا  6/6

 2ترجیحی 

قسمت در  211تا  111 سختی آب 3
 dGHمیلیون)

dKH3 

 یونصفر قسمت در میل صفر میلی گرم در لیتر آمونیاک 4
 در لیترصفر میلی گرم  لیتر صفر میلی گرم در نیتریت 2
رم در میلی گ 21 تا 11حدود  نیترات 6

 لیتر
 قسمت در میلیون 21تا  11حدود 

تعویض  2
 آب

درصد تعویض آب  21تا  11
 روزانه

برای ترکیبات مس  حاویآب 
 .استزیان آور ماهیان 
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ماده هنوز قابل تمايز نيستند. جوان ها 15 روز 
با وجود تخمدان  بالغ می شوند. ماده ها  بعد 
مشخص  سرسينه  ناحيه  در  رنگ   پرتقالی 
می شوند. در مدت يک تا سه روز اين نر و ماده ها 
کردند  اظهار  آنها  هستند.  تخمريزی  آماده 
ميگوی پرورش يافته در آب شيرين حساس 
 )Holtodrilus sp.( اClitellate به کرم های
بود و پرورش اين گونه در آب با شوری کم 
بين 5 تا 10 قسمت در هزار درمان موثری 
برای اين انگل کرمی بود. اين ميگو می تواند 
در 75 روزگی به اولين رسيدگی جنسی برسد. 

در طول سال توليدمثل می کند.

شکل 2- نمای جانبی ميگوی رد چری

مدیریت آكواریم حاوی ميگوی رد چری:
در آکواريوم حاوی ميگوی رد چری ترجيحا 
کرد.  استفاده  اسفنجی  فيلترهای  از  بايد 
از  جلوگيری  دليل  به  آب  کردن  تامپونه 
است  مهم  آب  فاکتورهای  ناگهانی  تغييرات 
برای اين کار پيشنهاد می شود يک جوراب 
ساقه بلند نازک حاوی ذغال سنگ خزه ای 
)پيت موس( بر روی فيلتر پشتی آويزان قرار 
دهيد تا به نگهداری حالت تامپونی آب کمک 
کند از مکيده شدن بچه ميگوها به داخل و 
از تغييرات ناگهانی فاکتورهای آب جلوگيری 

کند.
اين ميگوها به ماهی ها آسيب نمی رسانند 
ولی الزم است پوشش کافی برای آنها فراهم 
شود تا توسط ماهی ها خورده نشوند ميگوها 
را  برای مخفی شدن  وجود مکان های زياد 
با  شده  کاشته  آکواريوم  يک  دارند.  دوست 
گياه، تخته پاره روی آب، سنگ ها و همچنين  

خزه برای اين منظور مفيد است.
تغذيه: ميگوی گيالسی همه چيز خوار بوده 
پذيرد.  می  را  شده  تهيه  غذاهای  اغلب  و 
شامل  غذاها  از  انواعی  با  را  آنها  می توان 
ای مخلوط  ورقه  ويفرهای جلبکی، غذاهای 
شده، کرم های خونی، سبزيجات شسته شده، 
های  برگ  ويژه  به  شده  خشک  های  برگ 
تغذيه  غيره  و  شيراکورا  ويفرهای  بادام، 
بار در روز هنگام عصر  نمود. غذا دهی يک 
غذادهی کنيد و مقدار غذای ارائه شده بايد 
در مدت30 دقيقه تا يک ساعت مصرف شود. 
از گرسنه بودن ميگوها نگران نباشيد چون 
اگر روشنايی داشته باشيد، دست کم برخی 
آنها  ميگوها  و  کنند  می  رشد  ها  جلبک  از 
 .)Leow, 2008( را پيدا کرده و می خورند
تغذيه ميگو با انواع غذاهای مخصوص ماهيان 
ميگوها  اين  است.  پذير  امکان  آکواريومی 
موجوداتی همه چيز خوار هستند و به طور 
در  مانده  باقی  غذاهای  ازضايعات  معمول 
آکواريوم تغذيه می کنند. جلبک ها و خزه های 
آکواريوم نيز در دسته غذاهای مورد مصرف 
اين جاندار قرار دارند و برای آکواريوم هايی که 
کاشت گياهان آکواريومی دارند و شيشه زياد 

جلبک می بندد بسيار مفيد است.

هم آكواریومی های ميگوی رد چری:
آکواريوم های  هم  مختلف  دارهای  آکواريوم 
متفاوتی مانند ماهی لوچ، پوفرکوتوله، گاالکسی 
راسبورا، دانيوی مرواريد آسمانی برای ميگوی 
رد چری در نظر می گيرند. همچنين می توان 
اين ميگو را همراه با ماهيان زينتی  مانندگوپی 
و انواع خانواده ماهيان تترا نگهداری کرد. اين 
ميگو بسيار آرام، صلح طلب و پر کار بوده و به 
جهت رنگ های بسيار زيبای خود و عالقه ی 
آن به مصرف جلبک های مختلف آب شيرين 
مشهور است، ولی نبايد آن را با ماهيان بزرگ 

و تهاجمی نگهداری کرد.

رنگ و انواع آكواریوم:
هرچقدر پس زمينه آکواريوم تيره تر باشد، 
رنگ ميگو قرمز تيره تر می شود. توجه کنيد 
که ميگوی رد چری ماده يک زين مايل به 

این میگو بسیار 
آرام، صلح طلب و 
پر کار بوده و به 
جهت رنگ های 
بسیار زیبای خود 
و عالقه ی آن به 
مصرف جلبک 
های مختلف آب 
شیرین مشهور 
است، ولی نباید 
آن را با ماهیان 
بزرگ و تهاجمی 
نگهداری کرد.

افزودن میگوی زينتی رد چری به آکواريوم خانگی/ صیدگر، نکوئی فرد، ...
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معموال  نر  دارد.  سر  پشت  درست  زرد 
کمی کوچک تر از ماده است. همچنين 
دارد که  نازک  افقی  نوار  نر يک  ميگوی 
در  دم  تا  سر  پشت  از  که  است  شفاف 
وسط بدن گسترش می يابد. هنگامی که 
ميگوی رد چری ماده باردار می شود، زين 
مايل به زرد ناپديد می شود و تخم ها زير 

شکم ماده نمايان می شوند. 

شکل 3- ميگوی رد چری به رنگ قرمز تيره

شناسی  زيست  مورد  در  اوليه  اطالعات 
 Pantaleao et( .اين گونه کمياب است
al., 2015a( مقاومت در برابر گرسنگی 
اول و  را در ميگوی رد چری در مرحله 
دريافتند  و  کردند  بررسی  نوجوانی  سوم 
که دوره طوالنی گرسنگی بر رشد تاثير 
ميگوها  اين  داشتند  بيان  و  گذارد  می 
تحمل  زندگی  چرخه  اوليه  مراحل  در 
گرسنگی بيشتری نسبت به ساير ده پايان 
بيانگر  تواند  داشتندکه می  مطالعه شده 
البته  باشد.  آنها  باالی  پرورشی   قابليت 
بايد توجه داشت که رهاسازی اين ميگوها 
در طبيعت می تواند باعث پراکنش سريع 
آنها شده به طوريکه جمعيت های ساير 
تحت  را  بومی  شيرين  آب  ميگوهای 
 Pantaleao et al.,( تاثير قرار می دهد

 .)2015b

توصيه ترویجی:  
ترين  ازمحبوب  يکی  رد چری  ميگوهای 
ميگوهای آب شيرين کوچک آکواريومی 
بااليی  مقاومت  دارای  نژاد  اين  هستند. 
است و متداول ترين نوع ميگوی زينتی در 
بازار می باشد. اين ميگوی زينتی به راحتی 
توليدمثل کرده و پرورش ميابد. ميگوی رد 
چری همه چيز خوار بوده و اغلب غذاهای 
تهيه شده را می پذيرد. غذادهی يک بار 
است  کافی  غذادهی  عصر  هنگام  روز  در 
و مقدار غذای ارائه شده بايد در مدت30 

دقيقه تا يک ساعت مصرف شود. در ايران 
نيز تکثير و پرورش اين ميگو برای صنعت 
ماهيان آکواريومی می تواند يک فعاليت 
قطعه  هر  امروزه  بطوريکه  باشد  سودآور 
ميگوی رد چری بالغ بسته به رنگ آن به 
بازار  در  ريال  هزار  الی 300   قيمت 50 

داخلی به فروش می رسد. 
و  است  بااليی  مقاومت  دارای  نژاد  اين 
متداول ترين نوع ميگوی زينتی در بازار 
می باشد. به همين دليل گزينه مناسبی 
به  تازگی  به  که  است  افرادی   برای 
نگهداری ميگو مشغول شده اند و تجربه 
کمی در اين زمينه دارند. دمای آب 25 تا 
27 درجه سانتی گراد بهترين دما جهت 
نگهداری از انواع ماهيان زينتی می باشد 
اين دما برای اين ميگوها بسيار مناسب می 
باشد و موجب رشد سريع تر ميگوها می 

گردد. 
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