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 9314 بهمنتاریخ پذیرش:            9314 مهرتاریخ دریافت: 
 

 چکیده

 Astacus)آب شیرین  میگو شاه عنوان با آبزیان از اقتصادی مهم و فردهب منحصر گونه زیستگاه ارس سد دریاچه مخزنی            

leptodactylus )ختلفم نواحی اکولوژیک است. تنوع پروریزمینه آبزی در مهم آبی منابعپشت این سد امروزه یکی از دریاچه  .باشدمی 

 از نظر است که ممکن کنند زندگی دریاچه مختلف هایآب شیرین دربخش میگو شاه از مختلفی هایجمعیت است شده باعث دریاچه

های جمعیت سنجیریختو  شناسیریختهای این مطالعه بررسی ویژگیلذا هدف از  داشته باشند. تفاوت هم با فنوتیپی هایویژگی

ارس در  های مختلف دریاچه پشت سدایستگاه در بخش 3بدین منظور از  ایستگاه مختلف دریاچه بود. 3 در ارس سد میگو مختلف شاه

مورد بررسی قرار  سنجیریختفت ص 6و  شناسیریخت صفت 76نمونه شاه میگو صید شد. و سپس در آزمایشگاه  27مجموع تعداد 

که   دهای مشخصی هستندارای تفاوت شناسیریختپوست از نظر صفات های این سختگرفت. نتایج این مطالعه نشان داد که جمعیت

ممیزی  براساس تابع Canonical Discriminat Function (DA)آنالیز آماری جمعیتی  .دهدهای مستقلی قرار میها را در جمعیتآن

از قبیل ارتفاع شکم، طول انگشت چنگالی راست، طول  شناسیریختجمعیت، برخی از صفات  3توانست ضمن جدا نمودن این  1

 چنگال راست، عرض چنگال راست، عرض کاسه سنگ، عرض سر، عرض دنباله شنا و زاویه آلفا را موثر در این جدائی تشخیص دهد.
 

  ، دریاچه سد ارس، مورفولوژی، مورفومریستیکآب شیرین میگو شاه کلمات کلیدی:

  raminmanaffar@gmail.com:نویسنده مسئولپست الکترونیکی * 
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 مقدمه
هایی از خاک ترکیه، ارمنستان، حوزه آبریز ارس قسمت       

جمهوری آذربایجان و ایران را فراگرفته است. آن قسمت از این 

غربی کشور الیه شمالحوزه که در خاک ایران واقع شده در منتهی

این  است. واقع شده المللی ارسدر ساحل راست رودخانه بین

ز ریبندی کلی هیدرولوژیکی ایران جزئی از آبحوزه در تقسیم

در ایران از شمال به رودخانه ارس،  و رودشمار میدریای خزر به

از غرب به کشور ترکیه، از جنوب به حوزه دریاچه ارومیه و از 

شرقی به حوزه سفیدرود و از شرق به حوزه مجاور دریای جنوب

رودخانه  ،باشد. در این بینپر محدود میتارا تا هشتخزر از آس

زمینی این حوزه های سطحی و زیرترین زهکش آبارس اصلی

برکه در جنوب  های هزاررودخانه ارس از کوه رود.شمار میبه

)منطقه آناتولی( واقع در شرق ترکیه سرچشمه گرفته و  ارزروم

 ذربایجان در شمالآپس از گذشتن از ترکیه، ارمنستان و جمهوری

سوی دریای خزر جریان  هشرقی ب -غربی کشور در جهت غربی

مخزن دریاچه پشت سد  .(1932 ،محسن پور و همکاران) یابدمی

کیلومتر و عمق متوسط  8کیلومتر و عرض متوسط  22به طول 

هکتار را اشغال  14222کیلومتر،  142متر و مساحتی حدود  22

باشد. این لیون مترمکعب میمی 1922نموده و حجم کل آن 

متر از سطح دریا واقع شده و حداکثر  772دریاچه در ارتفاع 

گراد و حداقل برودت درجه سانتی 42حرارت هوا در تابستان تا 

گراد زیر صفر ثبت شده است درجه سانتی 22در زمستان تا 

دریاچه این سد امروزه یکی از (. 1932پور و همکاران، )محسن

و شود محسوب میپروری در زمینه آبزی مهم کشورمنابع آبی 

چنین بیش تن انواع ماهیان اقتصادی و هم 2222سالیانه بیش از 

 شرکت صیادی، 8 توسط A.leptodactylus تن شاه میگو 222از 

صیادان و کارشناسان  اخیراً .شودصادر می کشور صید و به خارج از

 های زیاد صیادیتالششیالتی اذعان براین دارند که با توجه به 

ای هارزیابی طور قانونی پس ازهچه را که بهمانند سالیان قبل آن

 توانند صید کنند والزم برای صید این موجود اعالم شده را نمی

 ینپیش تعی میزان ازها بهاین آمار مبین عدم دستیابی این تالش

 ،سسد ار درنیز پیش از این (. 1982گورابی، )طاهر باشدشده می

ارزش به همراه آوری این موجود در نقاطی از دریاچه ای همهپروژه

 ت.سه اآب شیرین سد ارس مورد ارزیابی قرار گرفت خرچنگ غذایی

 Astacus leptodactylus علمی با نام شاه میگو آب شیرین       

(Eschscholtz, 1823)، پروری های تجاری در آبزییکی از گونه

دهد که سود آمارها نشان می(. 1982نویری، رانباشد )براددنیا می

به  A.astacusهای با کاهش جمعیت A.leptodactylus یتجار

 طور محسوس افزایش یافته استهای آلوده بهها و آبعلت بیماری

(Thomas  ،2221و همکاران.) کنندگان اروپایی بنابراین مصرف

واردات منظور تامین گوشت مصارف داخلی خود شروع به به

A.leptodactylus عمده (1972پور و همکاران، )کریم اندنموده .

دریاچه در ایران  پراکنش گونه اقتصادی شاه میگوی آب شیرین

دو گونه وجود چنین هم .باشدارس و تاالب انزلی می سد مخزنی

 Astacus leptodactylus leptodactyusهای به نامگونه آن و یا زیر

نیز در eichwaldi  Astacus leptodactylusلی و که در تاالب انز

 . هرچند صید و صادرات شاهگزارش شده استسواحل دریای خزر 

تاالب انزلی شروع گردیده است، ولی در حال آب شیرین از یگو م

 سد ارسدریاچه مخزنی پشت حاضر تنها منبع صید و صادرات آن 

های شورصادرات آن به برخی از ک 1971که از سال  باشدمی

 Karimpour) دگیرهای خصوصی صورت میاروپایی توسط شرکت

 (. Harlioğlu، 2211و 

در مجموع سه خانواده شاه براساس تحقیقات انجام شده        

بومی  Astacidae میگو آب شیرین در دنیا وجود دارد که خانواده

براساس (. 2228و همکاران،  Crandall) منطقه آسیای غربی است

 در ایران میگو آب شیرین موجود گونه شاههای موجود گزارش
A.leptodactylus این موجود . رنگ بدنشناسایی شده است 

های تیره دارد. هایی از لکهای تیره متمایل به سبز یا طیفقهوه

ای تبدیل به چنگک شده که باریک است جفت اول پاهای سینه

 12ول آن به و انبرکی باریک و نوک تیز دارد که حداکثر ط

های شیرین و در آب میگو آب شیرین رسد. شاهمتر میسانتی

 شور زندگی نموده و بهترین تغییرات میزان شوری برای اینلب

 ترکم شوری به جوان جمعیت. باشدمی لیتر در گرم 4-14گونه 

ولی تغییرات شوری بر میزان  هستند گرم در لیتر حساس 4از 

 . (1972 ،پور و همکارانکریم)یری ندارد ترها تاثبقا و رشد بزرگ

وص خصدرفومریستیکی رو مو جامع مورفولوژیکیمطالعه تاکنون 

های شاه میگو سد ارس صورت نگرفته است. لذا جهت جمعیت

ظر نهای مورفولوژیکی بسیار ضروری بهمطالعات جمعیتی بررسی

های های بین گونههایی که تفاوتیکی از روشرسند. می

 سنجیزیستکند بررسی شیرین را مشخص میهای آبخرچنگ

سنجی های زیستدر تجزیه و تحلیل آوریفن. از همین هاستآن

 اندازه  گیریبرای اندازه Astacus leptodactylusروی گونه ر ب

با موفقیت استفاده و مشخص کردن محصول گوشتی آن  بدن

، نجیسریختهای بررسی از روش(. Köksal ،1387شده است )

باشد )محمدی بدنی موجودات می و زاوئد خارهاشمارش و بررسی 

و  Maguireتحقیق انجام شده توسط در  (.1981و همکاران ،

عنوان قسمت از بدن به 4 خارهای (،2229همکاران )
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های شاه میگو آب شیرین اروپا مورد در بین جمعیتشاخص 

ر شیار شامل خارهای موجود د. این خارها گرفتبررسی قرار 

گردنی، خارهای موجود در دم، خارهای روی بند سوم پاهای فکی 

 دهندهبود که نتایج حاصل نشان سوم و خارهای بند اول شکمی

در دیگر های تحت مطالعه بود. اختالفات آماری بین جمعیت

های موجود در اروپا انجام گرفت روی جنسر که بای مطالعه

 گونهی مقایسه دو براتوانست  شناسیریختهای بررسی

A.astacus  وAustropotamobius pallipes در این کار برودهب .

نظر طول و  های مختلف بدن ازاز بخش ریختی صفت 22کار 

های مختلف بدن و در آخر اندازه ارتفاع، اندازه عرضی قسمت

و  Sint) خمیدگی موجود در کنار کاسه سنگ محاسبه گردید

 (.2222همکاران، 

 

 هاروشمواد و 
 واحین اکولوژیک و اقلیمی اختالفات به توجه با :بردارینمونه       

برداری نمونه ایستگاه 9 ارس سد پشت مخزنی دریاچه مختلف

 از آب ورود نقاط براساس هاایستگاه این. (1 شکل) مشخص شد

 و صنعتی هایفاضالب ورود از ناشی آلودگی و عمق رودخانه،

 سئلهم. شد تعیین قبول قابل فواصل عایتر با و رودخانه به شهری

 میگو اهش تکثیر و گیریجفت فصول در صید ممنوعیت توجه قابل

 به بسته ساله همه که بود ارس سد مخزنی دریاچه شیرین آب

 تحقیقات موسسه توسط که موجود این ذخایر ارزیابی مطالعات

 تا و شروع آذرماه اواخر از شودمی انجام کشور شیالتی علوم

 هک است ذکر به الزم البته. یابدمی ادامه بعد سال ماه اواخرخرداد

 استان شیالت کل اداره هماهنگی با زمانی مقاطع این در

 صورت شده انجام ریزیبرنامه طبق بردارینمونه غربیآذربایجان

 در قرارگرفتن و ارس مخزنی دریاچه به عزیمت از پس. گرفت

 (مرده ماهی) طعمه مقدارمناسبی موردنظر، بردارینمونه ایستگاه

 عدد( 122) یکصد تقریباً کهاین از پس و داده قرار صید تور داخل

 ایستگاه هر در دریاچه کف در شدند، متصل همبه دامی تورهای از

 آوریجمع و صبح 2-1 ساعت گذاریتله زمان .شدند رهاسازی

 به یگیرنمونه. بود آفتاب غروب از قبل ساعت 2 روز همان هاآن

 هر از .گرفت انجام تصادفی و (Cluster sampling) ایخوشه روش

به  و شده صید نمونه 72 مجموع نمونه، و در 24 تعداد به ایستگاه

ست در ا الزم به ذکر. شد داده انتقال آزمایشگاه به زنده صورت

 میگوهای صید شده سعی سن یکسان شاه رعایت برای بردارینمونه

ها گرم در تمامی ایستگاه 22±2محدوده وزنی  هایی درشد نمونه

 ترتیب شامل:ایستگاه به 9برای مطالعه استفاده شود. این 

بین ماآید. حساب میبهورودی دریاچه سه چشمه،  ایستگاه اول:

 تر است.گرم و ترعمقآب این بخش کم ،قنبرکندی و قزل قشالق

ای و عرض جغرافی 42°3'32/98"که دارای طول جغرافیایی

 12صورت متوسط هباشد. عمق این ناحیه بمی 12°93´21/82"

گرم در میلی 1/2گرم در لیتر، فسفات میلی 4متر، میزان نیتروژن 

گرم در میلی 11گرم در لیتر، کلروفیل میلی 982لیتر، سختی کل 

 بود.  2/7لیتر با اسیدیته 

سط و ،بین قزل قشالق و بایرام پمپیما ،باغ سیب ایستگاه دوم:

فاظالب شهر نخجوان به  است، دریاچه و مشرف به شهر نخجوان

چنین پسماندهای کشاورزی شهرک هم ،شوداین منطقه تخلیه می

این ایستگاه دارای طول  .شوددر این ناحیه وارد آب می ارس

 93°12'11/48 "و عرض جغرافیایی  42°11'28/49"جغرافیایی 

متر، میزان نیتروژن  18 صورت متوسطهباشد. عمق این ناحیه بمی

گرم در لیتر، سختی کل میلی 1/2گرم در لیتر، فسفات میلی 3

گرم در لیتر با میلی 72/3گرم در لیتر، کلروفیل میلی 422

 بود.  9/8اسیدیته 

 
 بردارینمونه محل نقشه هوایی: 1شکل 
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ناحیه  معروف به ،ترین ایستگاه به تاج سدنزدیک ایستگاه سوم:

د بکر س منطقه تقریباً، دارای عمق زیاد و آب تمیز ،م پمپیبایرا

 این ناحیه نیز دارای طول جغرافیایی مخزنی ارس

باشد. می 93°7´12/28˝و عرض جغرافیایی  22°42´23/27˝

 2/1متر، میزان نیتروژن  22صورت متوسط هعمق این ناحیه ب

 982 گرم در لیتر، سختی کلمیلی 2/2گرم در لیتر، فسفات میلی

میلیگرم در لیتر با اسیدیته 21/12گرم در لیتر، کلروفیل میلی

 بود.  3/7

 شناسیریخت هایویژگی مرحله این در :ریختی هایبررسی       

و همکاران  Sintنمونه ها براساس دستورالعمل  سنجیریختو 

مورد بررسی  (2229)و همکاران  Maguire( و 2 شکل( )2222)

 قرار گرفتند.

 
( ارتفاع 1گیری شامل این نواحی اندازه گذاری خواهند شد.شاه میگو آب شیرین که در تحقیق ارزش شناسیریختمهم  صفت 22: 2 لشک

( ARW ،)1( عرض شیار پشتی کاسه سنگ )ARL ،)2( طول شیار پشتی کاسه سنگ )ABW ،)4(عرض شکم )ABL ،)9( طول شکم )2(، ABHشکم )

(، CGW( عرض شیار گردنی )CFL-R ،)3( طول انگشت چنگالی راست )CFL-L ،)8( طول انگشت چنگالی چپ )7(، CEWسنگ )انتهایی کاسه  عرض لبه

( عرض CLL-R ،)14( طول چنگال راست )CLL-L ،)19( طول چنگال چپ )CLH-R ،)12( ارتفاع چنگال راست )CLH-L)، 11( ارتفاع چنگال چپ )12

( طول کف چنگال CPL-L ،)18( طول کف چنگال چپ )CPL ،)17( ارتفاع کاسه سنگ )11(، CLW-Rراست )( عرض چنگال 12(، CLW-Lچنگال چپ )

 (،ROW( عرض خار)ROL ،)29( طول خار )HEW ،)22( عرض سر )HEL ،)21( طول سر )CPW ،)22( عرض کاسه سنگ )13(، CPL-Rراست )

 (.TLل کلی)( طوTEW ،)21( عرض دنباله شنا )TEL ،)22( طول دنباله شنا )24
 

 Sint)( α) محاسبه انحنای موجود در کاسه سنگ زاویه :1رابطه 
 :(2222و همکاران، 

𝜶 = 𝑨𝒓𝒄𝒕𝒂𝒏 (
𝟐 × 𝑯𝑬𝑳

𝑪𝑷𝑾 − 𝑯𝑬𝑾
) + 𝑨𝒓𝒄𝒕𝒂𝒏 (

𝟐 ×𝑨𝑹𝑳

𝑪𝑷𝑾 –𝑪𝑬𝑾
)  

 

 42توسط کولیس دیجیتال  شناسیریختهای بررسی       

 ریختی صفت 21گیری و با اندازه ژاپن Mitutoyoمتری سانتی

آلفا به  (، زاویهαآلفا ) (. اندازه زاویه2 شکلصورت پذیرفت )

 یختردر بررسی شود. گفته میانحنای موجود در کاسه سنگ 

تمام  شود.مینیز خارهای موجود در چهار ناحیه شمرده  سنجی

 :شودانجام میدر دو سمت بدن  سنجییخترهای بررسی

( تعداد خارهای موجود در پشت شیار گردنی در هر دو طرف 1

 (Number of spins behind the cervical groove) چپ و راست

( تعداد خارهای موجود در بند میانی در پاهای فکی سوم 2

(Number of spins behind the merus of third maxilliped) 

 Number ofاولین بند شکمی ) ( تعداد خارهای موجود در لبه9

spins on the first abdominal plaura) 

( Telson( تعداد خارهای موجود در دو طرف دنباله شنا )4

(Maguire ،2229 و همکاران.) 

 One، آنالیز آماری SPSSافزاری از بسته نرم آنالیز آماری:       

Way ANOVA  و تستDunkan  برای مقایسه اختالف آماری

استفاده شد. برای بررسی جمعیتی  p<2/22ها در سطح واریانس

ایستگاه، در مجموع برای تمامی  9های اختالفات نمونه

 canonicalمورد مطالعه از آنالیز جمعیتی  ریختیفاکتورهای 

discriminant function (DA)  .استفاده شد 
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 نتایج
های صید انجام شده بر روی جمعیت ریختیهای بررسی       

دهنده اختالفات جمعیتی ایستگاه مختلف سد ارس نشان 9شده از 

های تواند در ارتباط با ویژگیها بود که میدر بین این نمونه

 بندی شود. این بررسی اکولوژیک نواحی مختلف دریاچه دسته

توانست تنها اختالفات آماری  ANOVAاگرچه در آنالیز آماری 

های مورد بررسی را نشان دهد لیکن در آنالیز بین تعدادی از صفت

اساس بر canonical discriminant function (DA)جمعیتی  آماری

از هم جدایی جمعیتی  %1/81این سه جمعیت  1تابع ممیزی 

 ROL, TEL, ABH, CLWهاینشان دادند. در این جدایی صفت

(Left), CLH (Left) (9شکل ترین نقش را داشتند )بیش.  

ان ن نشآو آنالیز آماری  آلفا زاویه در سنگ کاسه ناحیه محاسبه       

ا هداد که فقط جمعیت ایستگاه ورودی دریاچه با بقیه ایستگاه

 (.p<2/22اختالف  آماری دارد )

 

 یبردارنمونه ستگاهیا 3شده از  دیص نیریآب ش یگوهایمشاهنمونه از  22مورد مطالعه در  یامترهاپار نیانگی: م 1 جدول

 سوم ایستگاه دوم ایستگاه اول ایستگاه مورد بررسیصفات 

21/22 ( ABH) ارتفاع شکم ± 81/4 a 73/18 ± 41/2 ab 21/18 ± 23/2 b 

32/44 (ABLطول شکم ) ± 37/9 a 97/42 ± 91/9 a 14/44 ± 21/4 a 

27/28 (ABWعرض شکم ) ± 87/4 a 92/92 ± 89/4  a 22/23 ± 72/4 a 

94/21 (ARLطول شیار پشتی کاسه سنگ ) ± 38/1 a 23/21 ± 79/2 a 48/22 ± 18/2 a 

49/8 (ARWعرض شیار پشتی کاسه سنگ ) ± 82/2 a 92/8 ± 29/1 a 49/8 ± 22/1 a 

28/21 (CEWانتهایی کاسه سنگ) عرض لبه ± 72/1 a 99/22 ± 21/2 a 91/21 ± 18/1 a 

84/22 (CFL-Lطول انگشت چنگالی چپ ) ± 12/1 a 11/22 ± 44/3 a 22/29 ± 31/2 a 

92/29 (CFL-Rطول انگشت چنگالی راست ) ± 13/2 ab 12/27 ± 47/7 a 91/22 ± 39/7 b 

41/29 (CGWعرض شیار گردنی ) ± 88/1 a 82/24 ± 87/2 a 37/29 ± 92/2 a 

12/7 (CLH-Lارتفاع چنگال چپ ) ± 29/2 a 21/8 ± 89/2 a 18/8 ± 32/1 a 

14/7 (CLH-Rارتفاع چنگال راست ) ± 47/2 a 13/8 ± 29/2 a 74/7 ± 19/2 a 

29/98 (CLL-Lطول چنگال چپ ) ± 94/12 a 42/42 ± 12/12 a 32/41 ± 21/3 a 

82/98 (CLL-Rطول چنگال راست ) ± 98/8 a 19/41 ± 22/12 b 22/42 ± 12/19 ab 

44/19 (CLW-Lعرض چنگال چپ ) ± 29/4 a 22/12 ± 21/2 a 82/12 ± 29/9 a 

74/19 (CLW-Rعرض چنگال راست ) ± 11/4 a 21/11 ± 23/9 b 42/14 ± 11/4 ab 

98/27 (CPHارتفاع کاسه سنگ ) ± 47/2 a 32/23 ± 18/9 a 84/27 ± 81/2 a 

21/11 (CPL-L) طول کف چنگال چپ ± 24/9 a 12/12 ± 22/4 a 21/12 ± 34/2 a 

92/11 (CPL-Rطول کف چنگال راست ) ± 27/2 a 22/19 ± 24/9 a 42/11 ± 79/9 a 

23/91 (CPWعرض کاسه سنگ) ± 17/2 ab 17/92 ± 98/9 a 12/92 ± 18/9 b 

94/22 (HELطول سر ) ± 72/1 a 13/29 ± 28/2 a 21/24 ± 81/2 a 

41/18 (HEWعرض سر ) ± 72/1 a 71/17 ± 49/2 a 14/11 ± 71/2 b 

49/11 (ROLطول  خار ) ± 33/9 a 12/11 ± 89/1 a 79/12 ± 22/2 a 

94/8 (ROWعرض خار ) ± 12/1 a 41/8 ± 34/2 a 91/8 ± 71/2 a 

29/11 (TELطول دنباله شنا ) ± 43/1 a 17/11 ± 32/1 a 18/12 ± 41/1 a 

11/12 (TEWعرض دنباله شنا ) ± 13/1 a 39/14 ± 42/1 ab 17/14 ± 91/1 b 

14/117 (TLطول کلی ) ± 12/8 a 32/113 ± 74/3 a 11/112 ± 24/12 a 

17/47 (Weightوزن ) ± 93/8 a 89/22 ± 92/12 a 28/41 ± 31/19 a 

42/1 (BCG-Lچپ ) خارهای موجود در پشت شیار گردنی ± 22/2 a 92/1 ± 43/2 a 17/1 ± 98/2 a 

23/1 (BCG-Rخارهای موجود در پشت شیار گردنی راست ) ± 41/2 a 22/1 ± 42/2 a 28/1 ± 28/2 a 

22/1 (MTM-Lخارهای موجود در بند میانی پاهای فکی سوم چپ ) ± 22/2 a 22/1 ± 2/22 a 22/1 ± 22/2 a 

22/1 (MTM-Rخارهای موجود در بند میانی پاهای فکی سوم راست ) ± 22/2 a 22/1 ± 2/22 a 22/1 ± 22/2 a 

89/1 (TEL-Lخارهای موجود در طرف چپ دنباله شنا ) ± 98/2 a 89/1 ± 72/2 a 88/1 ± 42/2 a 

89/1 (TEL-Rخارهای موجود در طرف راست دنباله شنا ) ± 98/2 a 72/1 ± 47/2 a 89/1 ± 98/2 a 

72/147 (°αآلفا ) زاویه ± 42/4 a 28/149 ± 79/4 b 72/149 ± 92/1 b 

 اعداد ( در ردیف با حروف التین یکسان فاقد اختالف آماری هستندp>2/22.)  

         



 سنجیچه مخزنی سد ارس با استفاده ازصفات ریختدریا بررسی تنوع جمعیتی شاه میگوی         و همکاران        پورزارع

211 
 

 

 

 

جمعیت  3مربوط به  Canonical Discriminant Function (DA) :3 شکل

 2)ورودی دریاچه(، گروه  1گروه  مختلف شاه میگوی آب شیرین سد ارس.

( Function 1باشد. در این شکل محور افقی ))تاج سد( می 9)باغ سیب( و گروه 

و  ROL, TEL, ABH, CLWL, CLHL, TL, HEL, CPH, CPLLهای شامل صفت

 باشد.می سنجیریختشامل بقیه صفات  (Function 2محور عمودی )

 مخزنی دریاچه یرینآب ش یگوم شاه نمونه :4 شکل 

 سدارس

 بحث
مورفولوژی حیوانات به عنوان بازتابی از تنوع ژنتیکی و     

(. 2229 همکاران، و Scotlandها با محیط است )سازگاری آن

توان برای مشخص کردن بنابراین از معیارهای فنوتیپی می

، Reve و Holdich) شودمیگو استفاده می های بومی شاهتجمعی

صفت مورفولوژیکی برای بررسی  21در یک تحقیق  (1388

های میگوی آب شیرین جمع آوری شد. این ویژگی جمعیت شاه

ایستگاه در استرالیا و ایتالیا استفاده  22پیش از این برای بررسی 

اختار جمعیتی بر آوردن سدستهشده بود. در این بررسی برای ب

 میگوهای شاه های مورفولوژیکی بین و درون گونهاساس شباهت

A.astacus (Noble crayfish) و(stone crayfish) A.torrentium 
از  Austropotamobius pallipes (white clawed crayfish)و

 (. 2227 و همکاران، Sintاستفاده شد ) وراثتی هایشاخه آنالیزهای

نتایج حاصل از تحقیق حاضر پیش از این نتایج  مطابق با       

 ریختیاولیه آنالیزهای چند تنوعی، بر روی برخی پارامترهای 

نیز نشان داده بود که نوعی  A.pallipesو  A.astacusهای جمعیت

ا وجود ههمبستگی مثبت در مورفولوژی کاسه سنگ در بین نمونه

ع در )واق پست اوربیتالدارد. نتایج این تحقیق در خصوص رابطه 

عرضی کاسه سنگ و انحنای کاسه  -پشت کاسه چشم( طولی

 تواند در بررسیهایی میسنگ نشان داد استفاده از چنین شاخص

 دالیل مختلف دچارهایی که بهمشخصات خاص افراد جمعیت

های جمعیتی طوالنی مدت شدند و به محیط جدید جدایی

 (. 2222 و همکاران، Sint) سازگار شدند کاربرد داشته باشد

میگوی های شاههایی جمعیتبا استفاده از چنین شاخص       

های داخلی مورد بررسی در آب A.leptodactylusکشور ترکیه 

ارتباط بین طول  (2219) و همکارانش Denizقرار گرفته بود. 

کلی، طول کاسه سنگ، طول چنگگ، طول شکم و وزن کلی را 

ها دریاچه مخزنی و سایر دریاچه رودخانه، سه 9در این جنس در 

را بررسی کرده و ارتباطات آماری مابین پیکربندی جمعیتی و 

نیز در  Pârvulescu (2212) .ها پیدا نمودندبرخی از این شاخص

دو جنس  زیستیهای جنبه ،آنیامتس کشور سوئد رودخانه

A.astacus و Austropotamobius torrentium  نمودبررسی را. 

طور دقیق در سه ایستگاه مشخص های مورد بررسی بهجمعیت

پراکنده نشده بودند.  Caras و  Bârzavaو  Nera های شده به نام

ی شده گیربنابرین از طریق آنالیزهای تشخیصی پارامترهای اندازه

قادر به شناسایی چندین ویژگی قابل تایید برای بررسی تمایزات 

 دستههای بهای هیدروگرافیک بودند، نمونهونه در حوضهدو گ

قرار گرفتند. این مطالعه  ANOVAآمده سپس تحت آنالیزهای 

 Austropotamobius هایگیری بین جمعیتهای چشمتفاوت

torrentium  بین دو حوضهNera  وcaras  نشان داد. این نتایج

 قابل مالحظهطور به Caras حوضه در A.astacus جمعیت داد نشان

های که تفاوتحالیمتفاوت است. در Barzavaبا جمعیت حوضه 

ها در هر دو جنس بین دو جنس مشخص است، این تفاوت ریختی

ها، طول پاهای قابل رویت و مشخص بوده و در سطح چنگگ

شود. این یافت می هاچنگگ عرض و متحرک انبرک طول حرکتی،

 A.torrentiumنسبت به  A.astacus ها در گونهبین جنس تفاوت

 .گیرتر استبسیار چشم
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ای هجمعیت روی بر شده انجام آنالیزهای و حاضر تحقیق نتایج       

هایی دهنده وجود جمعیتآب شیرین سد ارس نشان شاه میگو

متفاوتی از این موجود در سد ارس بود. در این بررسی مشخص 

همانند طول انگشت  سنجیریختشد که برخی فاکتورهای 

چنگالی راست، طول چنگال چپ و راست، عرض سر، کاسه سنگ 

ایی تری در این جدزاویه آلفا نقش بسیار مهم و دنباله شنا و نهایتاً

کنند. براساس تحقیقات انجام شده مشخص شده جمعیتی ایفا می

 شرایط با طبیعتاً آب شیرین میگو شاه یهاگونه است که توزیع

 یهاجمعیت بین را یژن جریان که شودیم یپیکربند ییدروگرافه

 .(García-Arberas،2222 و Rallo) کندمی محدود مختلف یهاآب

شاه  یهاجمعیت تشکیل در یمهم نقش بسیار یبندپیکر این

 جمعیتی، مطالعات اغلب باشد. درمیگوهای آب شیرین دارا می

 بندیشکل آبزیان، در ژهویهب شیرین، آب هایگونه شناسیجمعیت

 در های موجودجمعیت از بسیاری میان در قبول، قابل ژنتیکی

 هایزیستگاه -1شود: می همشاهد زیر هایویژگی با هاییزیستگاه

 هایدریاچه -2 .مختلف هایخانهرود هایسیستم ثلم هماز منفک

  .هستند همدیگر از زیاد جغرافیایی فاصله دارای که مجزا

 Neiدارد ) وجود هاآن بین جغرافیائی موانع که هاییستگاهزی -9
 پیش از این گزارش شده بود که وجود(. 1373و همکاران، 

مشخص  و مشخصات مورفومریستیک ویژه شامل خارهای متعدد

 پای روی اولین کاراپاس و طرفین در گردنی شیار خط پشت در

 انزلی از البتا هاینمونه به نسبت ارس سد هاینمونه در حرکتی

 از را آن که باشدمی ارس منطقه آبزی در ظاهری این هایویژگی

 نماید )کریممی مشخص انزلی هاینمونه به سبتن مریستیکی نظر

  میانگین، نظر عمل آمده از(. در بررسی به1972پور و همکاران، 

های )ایستگاه درویشانسیاه و شیجان گاهزیست 2 میگوهای شاه طول

 داری بودند. این های معنیتفاوت رسی تاالب انزلی( دارایمورد بر

 هایجمعیت بین مورفومریستیکی تفاوت که داد نشان نیز مطالعه

مطالعات تکمیلی بعدی نشان دادند  شود.مشاهده نمی انزلی تاالب

اختالف  دارای تاالب هایزیستگاه در موجود که جمعیت

رسد که نظر میاشند. بهبمی ارس سد جمعیت مورفومریستیکی با

 و )دما ارس سد دریاچه اکولوژیک این تفاوت ناشی از شرایط

 تاالب با زیادی بسیار هایتفاوت باشد که دارای.( می..و تغذیه

(. در تحقیق حاضر نیز 1984محمدی و همکاران، باشد )می انزلی

های طول انگشت چنگالی راست، طول چنگال چپ و ویژگی

ه زاویه آلفا ب کاسه سنگ و دنباله شنا و نهایتاًراست، عرض سر، 

اساس عنوان شاخص در این جدائی جمعیتی معرفی شدند. بر

 هده شده و گزارش شده از سد ارس وهای اقلیمی مشاویژگی

های پیچیدگی دارای دریاچه این رسدمی نظربه آن رودخانه

ی( کعنوان تکامل اکولوژیک )آلوپارتریچه بهاکولوژیکی است. آن

 و همکاران، Mathewsپوستان گزارش شده است )در اغلب سخت
 های اکولوژیک و نوسانات پارامترهای فیزیکو(، پیچیدگی2212

فت اریکننده تغییر دشیمیایی محیط زندگی یکی از عوامل تشدید

و  Genhuaباشد )ژنتیکی و انتخاب جمعیت در یک ناحیه می

رات شود در اثر تغییمی (. بدین ترتیب پیش بینی2212 همکاران،

اقلیمی شدید در طول سال و نوسانات آن در یک ناحیه )نتایج 

(  1932، همکاران و پورمحسن مطالعه اساسبر 2 جدول در شده ارائه

تر شده و امکان های آینده بیشسالاحتمال سازش جمعیتی نیز 

ا نیز هژنتیکی برای شناسایی این جمعیت نشانگرهایاستفاده از 

توان در چنین نواحی ترتیب میتر ممکن خواهد بود. بدینشبی

دلیل  تواندبه تغییر فرکانس آللی در طول زمان امیدوار بود که می

رسی های تحت برهای فنوتیپی و مورفولوژیکی نمونهاصلی تفاوت

های مختلف شاه میگوی آب شیرین در این وجود جمعیت نیزو 

 باشد.تر ژنوتیپی و فنوتیپی مییشسد باشد که نیازمند مطالعات ب
سنجی نشان داد که ریختگرهای این بررسی با استفاده از نشان

آب شیرین در  میگو احتمال وجود چندین جمعیت جدید از شاه

 نواحی مختلف سد ارس وجود دارد. 

 هایاساس نتایج حاصل از بررسی های آماری مابین نمونهبر       

ناحیه مختلف دریاچه مخزنی سد ارس اختالف  9صید شده از 

ه این اختالفات ایستگاه وجو داشت، ک 9های این آماری بین نمونه

تواند در اثر جدایی جمعیتی و اثرات متفاوت اکولوژیکی آن می

ایستگاه بروی جمعیت مورد نظر شود که در نهایت در اثر سازش 

 شود. های ظاهری متفاوت میبا محیط باعث کسب ویژگی

واند تمحیط می اکولوژیک هایویژگی تغییر کهاین به توجه با       

مورفولوژیک، ارزش غذایی، رفتارهای های موجب تغییر در ویژگی

متفاوت تولید مثلی و نهایتا تغییرات جمعیتی وسیع شود لذا 

شاه  ها درسنجی برای تشخیص فنوتیپهای ریختتوسعه بررسی

تواند ارزش کاربردی داشته و در شناسایی و آب شیرین می میگو

 مدیریت ذخایر اقتصادی این موجود مفید باشد.
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 سدارس  دریاچه در شیمیایی و فیزیکی پارامترهای: 2 جدول

 مناطق وفصول
 پارامتر

 ارس خروجی سد

 میانگین زمستان پاییز تابستان بهار

 oAir Temp. () 92 92 12 1 21(C)هوا یدما 
 oWater temp.() 11 22 14 2 12(C) آب یدما

 9/7 2/8 4/8 4/8 1/8 (pH) اسیدیته

 181 223 223 231 912 ( μ cE)(s/sm) یکیالکتر تیهدا

 128 121 178 232 212 (TDS (ppm))محلول جامد مواد کل

 121 87 112 121 122 (% 2O) ژنیاکس درصد

 31/7 21/1 7/12 4/14 8/3 (Do (ppm)) آب در محلول ژنیاکس

 3/1 1/2 8/2 8/8 8/4 ( BOD (mq/l)) آب درداخل ژنیاکس مصرف نرخ

 -- (2NO (ppm)) تیترین 
 

14/2 9/2 21/2 22/2 

 2/7 9/2 12 13 8/12 (9NO (ppm)) تراتین

 24/2 22/2 91/2 22/2 22/2 (9NH (ppm)) اکیآمون

 TN (ppm) 19/1 47/1 28/9 11/4 21/2 نیتروژن کل

 TP (ppm) 24/2 22/2 29/2 24/2 24/2 فسفر کل

 12 23 21 19 42 (Ca (ppm)) میکلس

 11 23 17 11 19 (Mg (ppm)) میزیمن

 34/1 77/1 32/1 72/1 89/1 (2Sio(ppm)) دیاکس ید میلسیس

 922 911 419 411 911 (Hardness (ppm)) یسخت

Chl-a (µgl-1) 23/1 22/1 31/4 23/8 14/7 کلروفیل 
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