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چکیده
صنعت ماهیان زینتی کشور به سرعت در
حال پیشرفت است و میگوهای زینتی از گونه
های محبوب ،مقاوم ،جذاب و سرگرم کننده
برای دوست داران نگهداری از آبزیان زینتی
محسوب می شوند .این میگوها عالوه بر زیبایی
و سرگرم کننده بودن ،با خوردن جلبک ها
آکواریوم خانگی شما را تمیز میکنند .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.
درصورت کار با این موجود ،رهاسازی آنها به
طبیعت توصیه نمی شود چراکه به دلیل زاد
آوری و سازش پذیری باالی آنها می توانند
جمعیت های سایر میگوهای آب شیرین
بومی را تحت تاثیر قرار دهند .این مقاله
کیفیت آب مورد نیاز برای پرورش ،تغذیه،
تکثیر ،نحوه تشخیص جنسهای نر و ماده،
پراکنش و ماهیان زینتی قابل نگهداری همراه
آنها در آکواریوم را موردتوجه قرار می دهد.
کلمات كليدي :میگوی رد چری ،کیفیت آب،
تغذیه ،تکثیر
مقدمه
Neocaridina
گیالسی
میگوهای
 heteropodaیکی از محبوب ترین میگوهای
آب شیرین آکواریومی هستند .آنها در یک

آکواریوم با پوشش باالیی از گیاهان برای فرار
آنها از دست شکارچیان شکوفا می شوند .این
میگوها سازگار ،تطبیق پذیر ،جسور و برای
شرایط آکواریوم مفید هستند چون مواد
غذایی باقیمانده و جلبک ها را می خورند
و آکواریوم شما را تمیز می کنند .تماشای
آنها در آکواریوم سرگرم کننده است .آنها به
شکل بچه میگو متولد می شوند .مادر تخمها
را زیر شکمش نگه می دارد تا تخم ها تفریخ
شوند .این عمل معموال  3تا  4هفته طول می
کشد .نوزادان تازه متولد شده اندازه حدود 2
تا  3میلی متر دارند .میگوهای بالغ حداکثر
اندازه  2تا  3سانتی متر دارند .نام میگوی
گیالسی بازتابی از رنگ مشخصه سرخ آنها
است هرچند رنگ آنها بسته به زمینه ای که
در آن قرار می گیرند و نوع تغذیه از صورتی
کم رنگ تا قرمز روشن متفاوت است .ماده
ها معموال کمی بزرگ تر از نرها هستند
و رنگ روشن تری نسبت به نرها دارند
( .)Aquarium Industries, 2010جنس
 )1938( Neocaridina Kuboدارای 23
گونه و  10زیرگونه است (& De Grave
 .)Fransen, 2011این میگوهای آب
شیرین در انواع مختلف آبهای داخلی
(دریاچهها ،مخازن پشت سدها ،رودخانهها و
رودخانه های کوهستانی) در سراسر روسیه،
چین ،ژاپن ،کره ،تایوان و ویتنام پراکنش
دارند ( .)Cai, 1996; Liang, 2004این
میگوها در آسیا پراکنش طبیعی داشته و
حداکثر اندازه آنها تا  4سانتی متر می باشد.

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 ،چین ،ویتنام و تایوان
است (.)Hung et al., 1993
سالیان متمادی بسیاری از میگوهای آب
شیرین از خانواده آتیده با محبوبیت در
صنعت ماهیان آکواریومی رشد کرده اند
(.).Heerbrandt and Lin, 2006

گونه از جنس های Atya, Atyopis,
 Neocaridina Macrobrachiumدر
تجارت ماهیان آکواریومی معامله می شوند.
عالوه بر جذاب بودن برای استفاده به عنوان
حیوان زینتی ،پرورش آزمایشگاهی آنها به
کاهش وابستگی به جمع آوری آنها از حیات
وحش و تولید در مقیاس کم کمک کرده
است .میگوی آب شیرین Neocaridina
 davidiمعروف به میگوی رد چری با طول
کل  1/5تا  3/5سانتی متر به قیمت  1تا 3
دالر به فروش می رسد (Turkmen and
.)Karadal, 2012
جدول  -1فاکتورهای مطلوب کیفیت آب آکواریوم
نگهداری میگوی رد چری.
فاکتور

دامنه مناسب

مالحظات

1

دمای آب

 22تا  22درجه سانتی گراد

دمای ترجیحی 22 :درجه سانتی

ردیف
2

pH

3

سختی آب

4

2

نیتریت

2

تعویض

6

شکل  -1میگوی رد چری در آکواریوم خانگی

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
اهمیتبیشتری
برخوردار
هستند.
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این میگو اولین بار در سال 2003به صنعت
آکواریوم معرفی شد .میگوی به رنگ قرمز
روشن در مقایسه با گیاهان آبزی سبز یا نسبت
به پس زمینه تاریک عالی به نظر می رسد .این
میگو 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 هستندNiwa and Ohtaka .
( )2006گزارش کردند که میگوی رد چری
زنده که از کره و چین به ژاپن وارد شده بود ،به
خوبی نیاز ماهیگیری تفریحی را برآورده می
کرد و به عنوان طعمه برای صید ماهی شانک
سیاه ( )Acanthopagrus schlegeleو
ماهی سنگسر سیاه ()Sebastes inermis
مورد استفاده قرار می گیرد (Niwa and
 .)Ohtaka, 2006بسیاری ازگونه های
میگوی آب شیرین از جمله حداقل 18

آمونیاک
نیترات
آب

از کمی اسیدی تا کمی بازی:
 6/6تا 2/6

 111تا  211قسمت در
میلیون(dGH

گراد
ترجیحی 2
3dKH

صفر میلی گرم در لیتر

صفر قسمت در میلیون

حدود  11تا  21میلی گرم در

حدود  11تا  21قسمت در میلیون

صفر میلی گرم در لیتر

لیترتعویض آب
 11تا  21درصد
روزانه

صفر میلی گرم در لیتر

آب حاوی ترکیبات مس برای
ماهیان زیان آور است.

تولیدمثل:
ماده شکم پهن تری داردتا تخم ها را حمل
کند و معموال رنگ روشن تری نسبت به نرها
دارد)2013( Nur and Christianus .
تکثیر و چرخه زندگی میگوی رد چری
 Neocaridina denticulateرا بررسی
کردند و نتیجه گرفتند که تخم های بارور بیضی
شکل با رنگ مایل به سبز یا مایل به زرد بودند.
اندازه تخم نسبتا بزرگ با قطر متوسط 1/19
میلی متر بود .نمو جنینی در دمای  27درجه
سانتی گراد 15 ،روز طول کشید .الروهای تازه
از تخم خارج شده شکل مینیاتوری بالغین بودند
و طول کل متوسط  2/3میلی متر داشتند .آنها
بیان کردند که یک ماده می تواند در هر بار
تخم گذاری حدود  21تا  51الرو تولیدکند.
ماده های بزرگ تر الروهای بیشتری تولید
می کردند 60.روز طول می کشد تا الروها به
مرحله جوانی برسند که در این مرحله نر و

افزودن میگوی زینتی رد چری به آکواریوم خانگی /صیدگر ،نکوئی فرد... ،

ماده هنوز قابل تمایز نیستند .جوان ها  15روز
بعد بالغ میشوند .ماده ها با وجود تخمدان
پرتقالی رنگ در ناحیه سرسینه مشخص
میشوند .در مدت یک تا سه روز این نر و مادهها
آماده تخمریزی هستند .آنها اظهار کردند
میگوی پرورش یافته در آب شیرین حساس
به کرمهای Clitellateا ()Holtodrilus sp.
بود و پرورش این گونه در آب با شوری کم
بین  5تا  10قسمت در هزار درمان موثری
برای این انگل کرمی بود .این میگو می تواند
در  75روزگی به اولین رسیدگی جنسی برسد.
در طول سال تولیدمثل می کند.

شکل  -2نمای جانبی میگوی رد چری

مدیریت آکواریم حاوی میگوی رد چری:
در آکواریوم حاوی میگوی رد چری ترجیحا
باید از فیلترهای اسفنجی استفاده کرد.
تامپونه کردن آب به دلیل جلوگیری از
تغییرات ناگهانی فاکتورهای آب مهم است
برای این کار پیشنهاد می شود یک جوراب
ساقه بلند نازک حاوی ذغال سنگ خزه ای
(پیت موس) بر روی فیلتر پشتی آویزان قرار
دهید تا به نگهداری حالت تامپونی آب کمک
کند از مکیده شدن بچه میگوها به داخل و
از تغییرات ناگهانی فاکتورهای آب جلوگیری
کند.
این میگوها به ماهی ها آسیب نمی رسانند
ولی الزم است پوشش کافی برای آنها فراهم
شود تا توسط ماهی ها خورده نشوند میگوها
وجود مکان های زیاد برای مخفی شدن را
دوست دارند .یک آکواریوم کاشته شده با
گیاه ،تخته پاره روی آب ،سنگ ها و همچنین

خزه برای این منظور مفید است.
تغذیه :میگوی گیالسی همه چیز خوار بوده
و اغلب غذاهای تهیه شده را می پذیرد.
میتوان آنها را با انواعی از غذاها شامل
ویفرهای جلبکی ،غذاهای ورقه ای مخلوط
شده ،کرمهای خونی ،سبزیجات شستهشده،
برگ های خشک شده به ویژه برگ های
بادام ،ویفرهای شیراکورا و غیره تغذیه
نمود .غذا دهی یک بار در روز هنگام عصر
غذادهی کنید و مقدار غذای ارائه شده باید
در مدت 30دقیقه تا یک ساعت مصرف شود.
از گرسنه بودن میگوها نگران نباشید چون
اگر روشنایی داشته باشید ،دست کم برخی
از جلبک ها رشد می کنند و میگوها آنها
را پیدا کرده و می خورند (.)Leow, 2008
تغذیه میگو با انواع غذاهای مخصوص ماهیان
آکواریومی امکان پذیر است .این میگوها
موجوداتی همه چیز خوار هستند و به طور
معمول ازضایعات غذاهای باقی مانده در
آکواریوم تغذیه میکنند .جلبک ها و خزههای
آکواریوم نیز در دسته غذاهای مورد مصرف
این جاندار قرار دارند و برای آکواریومهایی که
کاشت گیاهان آکواریومی دارند و شیشه زیاد
جلبک می بندد بسیار مفید است.
هم آکواریومی های میگوی رد چری:
آکواریوم دارهای مختلف هم آکواریومهای
متفاوتی مانند ماهی لوچ ،پوفرکوتوله ،گاالکسی
راسبورا ،دانیوی مروارید آسمانی برای میگوی
رد چری در نظر می گیرند .همچنین می توان
این میگو را همراه با ماهیان زینتی مانندگوپی
و انواع خانواده ماهیان تترا نگهداری کرد .این
میگو بسیار آرام ،صلح طلب و پر کار بوده و به
جهت رنگ های بسیار زیبای خود و عالقهی
آن به مصرف جلبک های مختلف آب شیرین
مشهور است ،ولی نباید آن را با ماهیان بزرگ
و تهاجمی نگهداری کرد.
رنگ و انواع آکواریوم:
هرچقدر پس زمینه آکواریوم تیره تر باشد،
رنگ میگو قرمز تیره تر می شود .توجه کنید
که میگوی رد چری ماده یک زین مایل به

این میگو بسیار
آرام ،صلح طلب و
پر کار بوده و به
جهت رنگ های
بسیار زیبای خود
و عالقهی آن به
مصرف جلبک
های مختلف آب
شیرین مشهور
است ،ولی نباید
آن را با ماهیان
بزرگ و تهاجمی
نگهداری کرد.
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زرد درست پشت سر دارد .نر معموال
کمی کوچک تر از ماده است .همچنین
میگوی نر یک نوار افقی نازک دارد که
شفاف است که از پشت سر تا دم در
وسط بدن گسترش می یابد .هنگامی که
میگوی رد چری ماده باردار میشود ،زین
مایل به زرد ناپدید می شود و تخم ها زیر
شکم ماده نمایان می شوند.

شکل  -3میگوی رد چری به رنگ قرمز تیره

اطالعات اولیه در مورد زیست شناسی
این گونه کمیاب استPantaleao et( .
 )al., 2015aمقاومت در برابر گرسنگی
را در میگوی رد چری در مرحله اول و
سوم نوجوانی بررسی کردند و دریافتند
که دوره طوالنی گرسنگی بر رشد تاثیر
می گذارد و بیان داشتند این میگوها
در مراحل اولیه چرخه زندگی تحمل
گرسنگی بیشتری نسبت به سایر ده پایان
مطالعه شده داشتندکه می تواند بیانگر
قابلیت پرورشی باالی آنها باشد .البته
باید توجه داشت که رهاسازی این میگوها
در طبیعت می تواند باعث پراکنش سریع
آنها شده به طوریکه جمعیت های سایر
میگوهای آب شیرین بومی را تحت
تاثیر قرار می دهد (Pantaleao et al.,
.)2015b

توصیه ترویجی:
میگوهای رد چری یکی ازمحبوب ترین
میگوهای آب شیرین کوچک آکواریومی
هستند .این نژاد دارای مقاومت باالیی
است و متداول ترین نوع میگوی زینتی در
بازار میباشد .این میگوی زینتی به راحتی
تولیدمثل کرده و پرورش میابد .میگوی رد
چری همه چیز خوار بوده و اغلب غذاهای
تهیه شده را می پذیرد .غذادهی یک بار
در روز هنگام عصر غذادهی کافی است
و مقدار غذای ارائه شده باید در مدت30
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دقیقه تا یک ساعت مصرف شود .در ایران
نیز تکثیر و پرورش این میگو برای صنعت
ماهیان آکواریومی می تواند یک فعالیت
سودآور باشد بطوریکه امروزه هر قطعه
میگوی رد چری بالغ بسته به رنگ آن به
قیمت  50الی  300هزار ریال در بازار
داخلی به فروش می رسد.
این نژاد دارای مقاومت باالیی است و
متداول ترین نوع میگوی زینتی در بازار
می باشد .به همین دلیل گزینه مناسبی
برای افرادی است که به تازگی به
نگهداری میگو مشغول شده اند و تجربه
کمی در این زمینه دارند .دمای آب  25تا
 27درجه سانتی گراد بهترین دما جهت
نگهداری از انواع ماهیان زینتی می باشد
این دما برای این میگوها بسیار مناسب می
باشد و موجب رشد سریع تر میگوها می
گردد.
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