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چکیده
دریاچه مخزنی سد ارس زیستگاه گونه منحصر بهفرد و مهم اقتصادی از آبزیان با عنوان شاه میگو آب شیرین

(Astacus

 )leptodactylusمیباشد .دریاچه پشت این سد امروزه یکی از منابع آبی مهم در زمینه آبزیپروری است .تنوع اکولوژیک نواحی مختلف
دریاچه باعث شده است جمعیتهای مختلفی از شاه میگو آب شیرین دربخشهای مختلف دریاچه زندگی کنند که ممکن است از نظر
ویژگیهای فنوتیپی با هم تفاوت داشته باشند .لذا هدف از این مطالعه بررسی ویژگیهای ریختشناسی و ریختسنجی جمعیتهای
مختلف شاه میگو سد ارس در  3ایستگاه مختلف دریاچه بود .بدین منظور از  3ایستگاه در بخشهای مختلف دریاچه پشت سد ارس در
مجموع تعداد  27نمونه شاه میگو صید شد .و سپس در آزمایشگاه  76صفت ریختشناسی و  6صفت ریختسنجی مورد بررسی قرار
گرفت .نتایج این مطالعه نشان داد که جمعیتهای این سختپوست از نظر صفات ریختشناسی دارای تفاوتهای مشخصی هستند که
آنها را در جمعیتهای مستقلی قرار میدهد .آنالیز آماری جمعیتی ) Canonical Discriminat Function (DAبراساس تابع ممیزی
 1توانست ضمن جدا نمودن این  3جمعیت ،برخی از صفات ریختشناسی از قبیل ارتفاع شکم ،طول انگشت چنگالی راست ،طول
چنگال راست ،عرض چنگال راست ،عرض کاسه سنگ ،عرض سر ،عرض دنباله شنا و زاویه آلفا را موثر در این جدائی تشخیص دهد.
کلمات کلیدی :شاه میگو آب شیرین ،دریاچه سد ارس ،مورفولوژی ،مورفومریستیک
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مقدمه
حوزه آبریز ارس قسمتهایی از خاک ترکیه ،ارمنستان،
جمهوری آذربایجان و ایران را فراگرفته است .آن قسمت از این
حوزه که در خاک ایران واقع شده در منتهیالیه شمالغربی کشور
در ساحل راست رودخانه بینالمللی ارس واقع شده است .این
حوزه در تقسیمبندی کلی هیدرولوژیکی ایران جزئی از آبریز
دریای خزر بهشمار میرود و در ایران از شمال به رودخانه ارس،
از غرب به کشور ترکیه ،از جنوب به حوزه دریاچه ارومیه و از
جنوبشرقی به حوزه سفیدرود و از شرق به حوزه مجاور دریای
خزر از آستارا تا هشتپر محدود میباشد .در این بین ،رودخانه
ارس اصلیترین زهکش آبهای سطحی و زیرزمینی این حوزه
بهشمار میرود .رودخانه ارس از کوههای هزار برکه در جنوب
ارزروم (منطقه آناتولی) واقع در شرق ترکیه سرچشمه گرفته و
پس از گذشتن از ترکیه ،ارمنستان و جمهوریآذربایجان در شمال
غربی کشور در جهت غربی -شرقی به سوی دریای خزر جریان
مییابد (محسن پور و همکاران .)1932 ،مخزن دریاچه پشت سد
به طول  22کیلومتر و عرض متوسط  8کیلومتر و عمق متوسط
 22متر و مساحتی حدود  142کیلومتر 14222 ،هکتار را اشغال
نموده و حجم کل آن  1922میلیون مترمکعب میباشد .این
دریاچه در ارتفاع  772متر از سطح دریا واقع شده و حداکثر
حرارت هوا در تابستان تا  42درجه سانتیگراد و حداقل برودت
در زمستان تا  22درجه سانتیگراد زیر صفر ثبت شده است
(محسنپور و همکاران .)1932 ،دریاچه این سد امروزه یکی از
منابع آبی مهم کشور در زمینه آبزیپروری محسوب میشود و
سالیانه بیش از  2222تن انواع ماهیان اقتصادی و همچنین بیش
از  222تن شاه میگو  A.leptodactylusتوسط  8شرکت صیادی،
صید و به خارج از کشور صادر میشود .اخیراً صیادان و کارشناسان
شیالتی اذعان براین دارند که با توجه به تالشهای زیاد صیادی
همانند سالیان قبل آنچه را که بهطور قانونی پس از ارزیابیهای
الزم برای صید این موجود اعالم شده را نمیتوانند صید کنند و
این آمار مبین عدم دستیابی این تالشها بهمیزان از پیش تعیین
شده میباشد (طاهرگورابی .)1982 ،پیش از این نیز در سد ارس،
پروژههای همآوری این موجود در نقاطی از دریاچه به همراه ارزش
غذایی خرچنگ آب شیرین سد ارس مورد ارزیابی قرار گرفته است.
شاه میگو آب شیرین با نام علمی Astacus leptodactylus
) ،(Eschscholtz, 1823یکی از گونههای تجاری در آبزیپروری
دنیا میباشد (برادراننویری .)1982 ،آمارها نشان میدهد که سود
تجاری  A.leptodactylusبا کاهش جمعیتهای  A.astacusبه
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علت بیماریها و آبهای آلوده بهطور محسوس افزایش یافته است
( Thomasو همکاران .)2221 ،بنابراین مصرفکنندگان اروپایی
بهمنظور تامین گوشت مصارف داخلی خود شروع به واردات
 A.leptodactylusنمودهاند (کریمپور و همکاران .)1972 ،عمده
پراکنش گونه اقتصادی شاه میگوی آب شیرین در ایران دریاچه
مخزنی سد ارس و تاالب انزلی میباشد .همچنین وجود دو گونه
و یا زیرگونه آن به نامهای Astacus leptodactylus leptodactyus
که در تاالب انزلی و  Astacus leptodactylus eichwaldiنیز در
سواحل دریای خزر گزارش شده است .هرچند صید و صادرات شاه
میگو آب شیرین از تاالب انزلی شروع گردیده است ،ولی در حال
حاضر تنها منبع صید و صادرات آن دریاچه مخزنی پشت سد ارس
میباشد که از سال  1971صادرات آن به برخی از کشورهای
اروپایی توسط شرکتهای خصوصی صورت میگیرد (Karimpour
و .)2211 ،Harlioğlu
براساس تحقیقات انجام شده در مجموع سه خانواده شاه
میگو آب شیرین در دنیا وجود دارد که خانواده Astacidaeبومی
منطقه آسیای غربی است ( Crandallو همکاران .)2228 ،براساس
گزارشهای موجود گونه شاه میگو آب شیرین موجود در ایران
 A.leptodactylusشناسایی شده است .رنگ بدن این موجود
قهوهای تیره متمایل به سبز یا طیفهایی از لکههای تیره دارد.
جفت اول پاهای سینهای تبدیل به چنگک شده که باریک است
و انبرکی باریک و نوک تیز دارد که حداکثر طول آن به 12
سانتیمتر میرسد .شاه میگو آب شیرین در آبهای شیرین و
لب شور زندگی نموده و بهترین تغییرات میزان شوری برای این
گونه  4-14گرم در لیتر میباشد .جمعیت جوان به شوری کمتر
از  4گرم در لیتر حساس هستند ولی تغییرات شوری بر میزان
بقا و رشد بزرگترها تاثیری ندارد (کریمپور و همکاران.)1972 ،
تاکنون مطالعه جامع مورفولوژیکی و مورفومریستیکی درخصوص
جمعیتهای شاه میگو سد ارس صورت نگرفته است .لذا جهت
مطالعات جمعیتی بررسیهای مورفولوژیکی بسیار ضروری بهنظر
میرسند .یکی از روشهایی که تفاوتهای بین گونههای
خرچنگهای آبشیرین را مشخص میکند بررسی زیستسنجی
آنهاست .از همین فنآوری در تجزیه و تحلیلهای زیستسنجی
بر روی گونه  Astacus leptodactylusبرای اندازهگیری اندازه
بدن و مشخص کردن محصول گوشتی آن با موفقیت استفاده
شده است ( .)1387 ،Köksalاز روشهای بررسی ریختسنجی،
شمارش و بررسی خارها و زاوئد بدنی موجودات میباشد (محمدی
و همکاران  .)1981،در تحقیق انجام شده توسط  Maguireو
همکاران ( ،)2229خارهای  4قسمت از بدن بهعنوان
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شاخص در بین جمعیتهای شاه میگو آب شیرین اروپا مورد
بررسی قرار گرفت .این خارها شامل خارهای موجود در شیار
گردنی ،خارهای موجود در دم ،خارهای روی بند سوم پاهای فکی
سوم و خارهای بند اول شکمی بود که نتایج حاصل نشاندهنده
اختالفات آماری بین جمعیتهای تحت مطالعه بود .در دیگر
مطالعهای که بر روی جنسهای موجود در اروپا انجام گرفت
بررسیهای ریختشناسی توانست برای مقایسه دو گونه
 A.astacusو  Austropotamobius pallipesبهکار برود .در این
کار  22صفت ریختی از بخشهای مختلف بدن از نظر طول و
ارتفاع ،اندازه عرضی قسمتهای مختلف بدن و در آخر اندازه
خمیدگی موجود در کنار کاسه سنگ محاسبه گردید ( Sintو
همکاران.)2222 ،

مواد و روشها
نمونهبرداری :با توجه به اختالفات اقلیمی و اکولوژیک نواحی
مختلف دریاچه مخزنی پشت سد ارس  9ایستگاه نمونهبرداری
مشخص شد (شکل  .)1این ایستگاهها براساس نقاط ورود آب از
رودخانه ،عمق و آلودگی ناشی از ورود فاضالبهای صنعتی و
شهری به رودخانه و با رعایت فواصل قابل قبول تعیین شد .مسئله
قابل توجه ممنوعیت صید در فصول جفتگیری و تکثیر شاه میگو
آب شیرین دریاچه مخزنی سد ارس بود که همه ساله بسته به
مطالعات ارزیابی ذخایر این موجود که توسط موسسه تحقیقات
علوم شیالتی کشور انجام میشود از اواخر آذرماه شروع و تا
اواخرخرداد ماه سال بعد ادامه مییابد .البته الزم به ذکر است که
در این مقاطع زمانی با هماهنگی اداره کل شیالت استان
آذربایجانغربی نمونهبرداری طبق برنامهریزی انجام شده صورت
گرفت .پس از عزیمت به دریاچه مخزنی ارس و قرارگرفتن در
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ایستگاه نمونهبرداری موردنظر ،مقدارمناسبی طعمه (ماهی مرده)
داخل تور صید قرار داده و پس از اینکه تقریباً یکصد ( )122عدد
از تورهای دامی بههم متصل شدند ،در کف دریاچه در هر ایستگاه
رهاسازی شدند .زمان تلهگذاری ساعت  2-1صبح و جمعآوری
آنها همان روز  2ساعت قبل از غروب آفتاب بود .نمونهگیری به
روش خوشهای ) (Cluster samplingو تصادفی انجام گرفت .از هر
ایستگاه به تعداد  24نمونه ،و در مجموع  72نمونه صید شده و به
صورت زنده به آزمایشگاه انتقال داده شد .الزم به ذکر است در
نمونهبرداری برای رعایت سن یکسان شاه میگوهای صید شده سعی
شد نمونههایی در محدوده وزنی  22±2گرم در تمامی ایستگاهها
برای مطالعه استفاده شود .این  9ایستگاه بهترتیب شامل:
ایستگاه اول :سه چشمه ،ورودی دریاچه بهحساب میآید .مابین
قنبرکندی و قزل قشالق ،آب این بخش کمعمقتر و گرمتر است.
که دارای طول جغرافیایی" 42°3'98/32و عرض جغرافیای
" 93°12´82/21میباشد .عمق این ناحیه بهصورت متوسط 12
متر ،میزان نیتروژن  4میلیگرم در لیتر ،فسفات  2/1میلیگرم در
لیتر ،سختی کل  982میلیگرم در لیتر ،کلروفیل  11میلیگرم در
لیتر با اسیدیته  7/2بود.
ایستگاه دوم :باغ سیب ،مابین قزل قشالق و بایرام پمپی ،وسط
دریاچه و مشرف به شهر نخجوان است ،فاظالب شهر نخجوان به
این منطقه تخلیه میشود ،همچنین پسماندهای کشاورزی شهرک
ارس در این ناحیه وارد آب میشود .این ایستگاه دارای طول
جغرافیایی " 42°11'49/28و عرض جغرافیایی " 93°12'48/11
میباشد .عمق این ناحیه بهصورت متوسط  18متر ،میزان نیتروژن
 3میلیگرم در لیتر ،فسفات  2/1میلیگرم در لیتر ،سختی کل
 422میلیگرم در لیتر ،کلروفیل  3/72میلیگرم در لیتر با
اسیدیته  8/9بود.

شکل  :1نقشه هوایی محل نمونهبرداری
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ایستگاه سوم :نزدیکترین ایستگاه به تاج سد ،معروف به ناحیه
بایرام پمپی ،دارای عمق زیاد و آب تمیز ،منطقه تقریباً بکر سد
مخزنی ارس این ناحیه نیز دارای طول جغرافیایی
˝ 42°22´27/23و عرض جغرافیایی ˝ 93°7´28/12میباشد.
عمق این ناحیه بهصورت متوسط  22متر ،میزان نیتروژن 1/2
میلیگرم در لیتر ،فسفات  2/2میلیگرم در لیتر ،سختی کل 982

میلیگرم در لیتر ،کلروفیل 12/21میلیگرم در لیتر با اسیدیته
 7/3بود.
بررسیهای ریختی :در این مرحله ویژگیهای ریختشناسی
و ریختسنجی نمونه ها براساس دستورالعمل  Sintو همکاران
(( )2222شکل  )2و  Maguireو همکاران ( )2229مورد بررسی
قرار گرفتند.

شکل  22 :2صفت مهم ریختشناسی شاه میگو آب شیرین که در تحقیق ارزشگذاری خواهند شد .این نواحی اندازهگیری شامل  )1ارتفاع
شکم ( )2 ،)ABHطول شکم ()9 ،)ABLعرض شکم ( )4 ،)ABWطول شیار پشتی کاسه سنگ ( )2 ،)ARLعرض شیار پشتی کاسه سنگ ()1 ،)ARW
عرض لبه انتهایی کاسه سنگ ( )7 ،)CEWطول انگشت چنگالی چپ ( )8 ،)CFL-Lطول انگشت چنگالی راست ( )3 ،)CFL-Rعرض شیار گردنی (،)CGW
 )12ارتفاع چنگال چپ ( )11 ،)CLH-Lارتفاع چنگال راست ( )12 ،)CLH-Rطول چنگال چپ ( )19 ،)CLL-Lطول چنگال راست ( )14 ،)CLL-Rعرض
چنگال چپ ( )12 ،)CLW-Lعرض چنگال راست ( )11 ،)CLW-Rارتفاع کاسه سنگ ( )17 ،)CPLطول کف چنگال چپ ( )18 ،)CPL-Lطول کف چنگال
راست ( )13 ،)CPL-Rعرض کاسه سنگ ( )22 ،)CPWطول سر ( )21 ،)HELعرض سر ( )22 ،)HEWطول خار ( )29 ،)ROLعرض خار(،)ROW
 )24طول دنباله شنا ( )22 ،)TELعرض دنباله شنا ( )21 ،)TEWطول کلی(.)TL
رابطه  :1محاسبه انحنای موجود در کاسه سنگ زاویه (Sint( )α

و همکاران:)2222 ،
)

𝑳𝑹𝑨× 𝟐

𝑾𝑬𝑪– 𝑾𝑷𝑪

( 𝒏𝒂𝒕𝒄𝒓𝑨 ) +

𝑳𝑬𝑯 × 𝟐
𝑾𝑬𝑯 𝑪𝑷𝑾 −

( 𝒏𝒂𝒕𝒄𝒓𝑨 = 𝜶

بررسیهای ریختشناسی توسط کولیس دیجیتال 42
سانتیمتری  Mitutoyoژاپن و با اندازهگیری  21صفت ریختی
صورت پذیرفت (شکل  .)2اندازه زاویه آلفا ( ،)αزاویه آلفا به
انحنای موجود در کاسه سنگ گفته میشود .در بررسی ریخت
سنجی نیز خارهای موجود در چهار ناحیه شمرده میشود .تمام
بررسیهای ریختسنجی در دو سمت بدن انجام میشود:
 )1تعداد خارهای موجود در پشت شیار گردنی در هر دو طرف
چپ و راست ()Number of spins behind the cervical groove
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 )2تعداد خارهای موجود در بند میانی در پاهای فکی سوم
()Number of spins behind the merus of third maxilliped
 )9تعداد خارهای موجود در لبه اولین بند شکمی ( Number of
)spins on the first abdominal plaura
 )4تعداد خارهای موجود در دو طرف دنباله شنا ()Telson
( Maguireو همکاران.)2229 ،
آنالیز آماری :از بسته نرمافزاری  ،SPSSآنالیز آماری

One

 Way ANOVAو تست  Dunkanبرای مقایسه اختالف آماری
واریانسها در سطح  p<2/22استفاده شد .برای بررسی جمعیتی
اختالفات نمونههای  9ایستگاه ،در مجموع برای تمامی
فاکتورهای ریختی مورد مطالعه از آنالیز جمعیتی canonical
) discriminant function (DAاستفاده شد.

سال هشتم ،شماره  ،4زمستان 9315
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آماری جمعیتی ) canonical discriminant function (DAبراساس
تابع ممیزی  1این سه جمعیت  %81/1از هم جدایی جمعیتی
نشان دادند .در این جدایی صفتهای ROL, TEL, ABH, CLW
) (Left), CLH (Leftبیشترین نقش را داشتند (شکل .)9
محاسبه ناحیه کاسه سنگ در زاویه آلفا و آنالیز آماری آن نشان
داد که فقط جمعیت ایستگاه ورودی دریاچه با بقیه ایستگاهها
اختالف آماری دارد (.)p<2/22

نتایج
بررسیهای ریختی انجام شده بر روی جمعیتهای صید
شده از  9ایستگاه مختلف سد ارس نشاندهنده اختالفات جمعیتی
در بین این نمونهها بود که میتواند در ارتباط با ویژگیهای
اکولوژیک نواحی مختلف دریاچه دستهبندی شود .این بررسی
اگرچه در آنالیز آماری  ANOVAتوانست تنها اختالفات آماری
بین تعدادی از صفتهای مورد بررسی را نشان دهد لیکن در آنالیز

جدول  : 1میانگین پارامترهای مورد مطالعه در  22نمونه از شاهمیگوهای آب شیرین صید شده از  3ایستگاه نمونهبرداری
صفات مورد بررسی
ارتفاع شکم ()ABH
طول شکم ()ABL
عرض شکم ()ABW
طول شیار پشتی کاسه سنگ ()ARL
عرض شیار پشتی کاسه سنگ ()ARW
عرض لبه انتهایی کاسه سنگ()CEW
طول انگشت چنگالی چپ ()CFL-L
طول انگشت چنگالی راست ()CFL-R
عرض شیار گردنی ()CGW
ارتفاع چنگال چپ ()CLH-L
ارتفاع چنگال راست ()CLH-R
طول چنگال چپ ()CLL-L
طول چنگال راست ()CLL-R
عرض چنگال چپ ()CLW-L
عرض چنگال راست ()CLW-R
ارتفاع کاسه سنگ ()CPH
طول کف چنگال چپ ()CPL-L
طول کف چنگال راست ()CPL-R
عرض کاسه سنگ()CPW
طول سر ()HEL
عرض سر ()HEW
طول خار ()ROL
عرض خار ()ROW
طول دنباله شنا ()TEL
عرض دنباله شنا ()TEW
طول کلی ()TL
وزن ()Weight
خارهای موجود در پشت شیار گردنی چپ ()BCG-L
خارهای موجود در پشت شیار گردنی راست ()BCG-R
خارهای موجود در بند میانی پاهای فکی سوم چپ ()MTM-L
خارهای موجود در بند میانی پاهای فکی سوم راست ()MTM-R
خارهای موجود در طرف چپ دنباله شنا ()TEL-L
خارهای موجود در طرف راست دنباله شنا ()TEL-R
زاویه آلفا ()α°


ایستگاه اول
22/21±4/81a
44/32±9/37a
28/27±4/87a
21/94±1/38a
8/49±2/82a
21/82±1/72a
22/84±1/12a
29/92±2/13ab
29/41±1/88a
7/12±2/92a
7/14±2/47a
98/29±12/94a
98/82±8/98a
19/44±4/29a
19/74±4/11a
27/98±2/47a
11/21±9/24a
11/92±2/27a
91/23±2/17ab
22/94±1/72a
18/41±1/72a
11/49±9/33a
8/94±1/12a
11/29±1/43a
12/11±1/13a
117/14±8/12a
47/17±8/93a
1/42±2/22a
1/23±2/41a
1/22±2/22a
1/22±2/22a
1/89±2/98a
1/89±2/98a
147/27±4/42a

ایستگاه دوم
18/73±2/41ab
42/97±9/91a
92/92±4/89 a
21/23±2/79a
8/92±1/29a
22/99±2/21a
22/11±3/44a
27/12±7/47a
24/82±2/87a
8/21±2/89a
8/13±2/29a
42/42±12/12a
41/19±12/22b
12/22±2/21a
11/21±9/23b
23/32±9/18a
12/12±4/22a
19/22±9/24a
92/17±9/98a
29/13±2/28a
17/71±2/49a
11/12±1/89a
8/41±2/34a
11/17±1/32a
14/39±1/42ab
113/32±3/74a
22/89±12/92a
1/92±2/43a
1/22±2/42a
1/22±22/2a
1/22±22/2a
1/89±2/72a
1/72±2/47a
149/28±4/79b

ایستگاه سوم
18/21±2/23b
44/14±4/21a
23/22±4/72a
22/48±2/18a
8/49±1/22a
21/91±1/18a
29/22±2/31a
22/91±7/39b
29/37±2/92a
8/18±1/32a
7/74±2/19a
41/32±3/21a
42/22±19/12ab
12/82±9/29a
14/42±4/11ab
27/84±2/81a
12/21±2/34a
11/42±9/79a
92/12±9/18b
24/21±2/81a
11/14±2/71b
12/79±2/22a
8/91±2/71a
12/18±1/41a
14/17±1/91b
112/11±12/24a
41/28±19/31a
1/17±2/98a
1/28±2/28a
1/22±2/22a
1/22±2/22a
1/88±2/42a
1/89±2/98a
149/72±1/92b

اعداد در ردیف با حروف التین یکسان فاقد اختالف آماری هستند (.)p>2/22
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بررسی تنوع جمعیتی شاه میگوی دریاچه مخزنی سد ارس با استفاده ازصفات ریختسنجی

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

شکل  :4نمونه شاه میگو آب شیرین دریاچه مخزنی

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

سدارس

(باغ سیب) و گروه ( 9تاج سد) میباشد .در این شکل محور افقی ()Function 1
شامل صفتهای  ROL, TEL, ABH, CLWL, CLHL, TL, HEL, CPH, CPLLو
محور عمودی ( )Function 2شامل بقیه صفات ریختسنجی میباشد.

بحث
مورفولوژی حیوانات به عنوان بازتابی از تنوع ژنتیکی و
سازگاری آنها با محیط است ( Scotlandو همکاران.)2229 ،
بنابراین از معیارهای فنوتیپی میتوان برای مشخص کردن
جمعیتهای بومی شاه میگو استفاده میشود ( Holdichو ،Reve
 )1388در یک تحقیق  21صفت مورفولوژیکی برای بررسی
جمعیت شاه میگوی آب شیرین جمع آوری شد .این ویژگیهای
پیش از این برای بررسی  22ایستگاه در استرالیا و ایتالیا استفاده
شده بود .در این بررسی برای بهدستآوردن ساختار جمعیتی بر
اساس شباهتهای مورفولوژیکی بین و درون گونه شاه میگوهای
) A.astacus (Noble crayfishو(stone crayfish) A.torrentium

و (white clawed crayfish) Austropotamobius pallipesاز
آنالیزهای شاخههای وراثتی استفاده شد ( Sintو همکاران.)2227 ،
مطابق با نتایج حاصل از تحقیق حاضر پیش از این نتایج
اولیه آنالیزهای چند تنوعی ،بر روی برخی پارامترهای ریختی
جمعیتهای  A.astacusو  A.pallipesنیز نشان داده بود که نوعی
همبستگی مثبت در مورفولوژی کاسه سنگ در بین نمونهها وجود
دارد .نتایج این تحقیق در خصوص رابطه پست اوربیتال (واقع در
پشت کاسه چشم) طولی -عرضی کاسه سنگ و انحنای کاسه
سنگ نشان داد استفاده از چنین شاخصهایی میتواند در بررسی
مشخصات خاص افراد جمعیتهایی که بهدالیل مختلف دچار
جداییهای جمعیتی طوالنی مدت شدند و به محیط جدید
سازگار شدند کاربرد داشته باشد ( Sintو همکاران.)2222 ،
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با استفاده از چنین شاخصهایی جمعیتهای شاهمیگوی
کشور ترکیه  A.leptodactylusدر آبهای داخلی مورد بررسی
قرار گرفته بود Deniz .و همکارانش ( )2219ارتباط بین طول
کلی ،طول کاسه سنگ ،طول چنگگ ،طول شکم و وزن کلی را
در این جنس در  9رودخانه ،سه دریاچه مخزنی و سایر دریاچهها
را بررسی کرده و ارتباطات آماری مابین پیکربندی جمعیتی و
برخی از این شاخصها پیدا نمودند )2212( Pârvulescu .نیز در
رودخانه آنیامتس کشور سوئد ،جنبههای زیستی دو جنس
 A.astacusو  Austropotamobius torrentiumرا بررسی نمود.
جمعیتهای مورد بررسی بهطور دقیق در سه ایستگاه مشخص
شده به نامهای  Neraو  Bârzavaو  Carasپراکنده نشده بودند.
بنابرین از طریق آنالیزهای تشخیصی پارامترهای اندازهگیری شده
قادر به شناسایی چندین ویژگی قابل تایید برای بررسی تمایزات
دو گونه در حوضههای هیدروگرافیک بودند ،نمونههای بهدست
آمده سپس تحت آنالیزهای  ANOVAقرار گرفتند .این مطالعه
تفاوتهای چشمگیری بین جمعیتهای Austropotamobius
 torrentiumبین دو حوضه  Neraو  carasنشان داد .این نتایج
نشان داد جمعیت  A.astacusدر حوضه  Carasبهطور قابل مالحظه
با جمعیت حوضه  Barzavaمتفاوت است .درحالیکه تفاوتهای
ریختی بین دو جنس مشخص است ،این تفاوتها در هر دو جنس
قابل رویت و مشخص بوده و در سطح چنگگها ،طول پاهای
حرکتی ،طول انبرک متحرک و عرض چنگگها یافت میشود .این
تفاوت بین جنسها در گونه  A.astacusنسبت به A.torrentium
بسیار چشمگیرتر است.
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نتایج تحقیق حاضر و آنالیزهای انجام شده بر روی جمعیتهای
شاه میگو آب شیرین سد ارس نشاندهنده وجود جمعیتهایی
متفاوتی از این موجود در سد ارس بود .در این بررسی مشخص
شد که برخی فاکتورهای ریختسنجی همانند طول انگشت
چنگالی راست ،طول چنگال چپ و راست ،عرض سر ،کاسه سنگ
و دنباله شنا و نهایتاً زاویه آلفا نقش بسیار مهمتری در این جدایی
جمعیتی ایفا میکنند .براساس تحقیقات انجام شده مشخص شده
است که توزیع گونههای شاه میگو آب شیرین طبیعتاً با شرایط
هیدروگرافی پیکربندی میشود که جریان ژنی را بین جمعیتهای
آبهای مختلف محدود میکند ( Ralloو .)2222،García-Arberas
این پیکربندی نقش بسیار مهمی در تشکیل جمعیتهای شاه
میگوهای آب شیرین دارا میباشد .در اغلب مطالعات جمعیتی،
جمعیتشناسی گونههای آب شیرین ،بهویژه در آبزیان ،شکلبندی
ژنتیکی قابل قبول ،در میان بسیاری از جمعیتهای موجود در
زیستگاههایی با ویژگیهای زیر مشاهده میشود -1 :زیستگاههای
منفک ازهم مثل سیستمهای رودخانههای مختلف -2 .دریاچههای
مجزا که دارای فاصله جغرافیایی زیاد از همدیگر هستند.
 -9زیستگاههایی که موانع جغرافیائی بین آنها وجود دارد (Nei
و همکاران .)1373 ،پیش از این گزارش شده بود که وجود
مشخصات مورفومریستیک ویژه شامل خارهای متعدد و مشخص
در پشت خط شیار گردنی در طرفین کاراپاس و روی اولین پای
حرکتی در نمونههای سد ارس نسبت به نمونههای تاالب انزلی از
ویژگیهای ظاهری این آبزی در منطقه ارس میباشد که آن را از
نظر مریستیکی نسبت به نمونههای انزلی مشخص مینماید (کریم
پور و همکاران .)1972 ،در بررسی بهعمل آمده از نظر میانگین،
طول شاه میگوهای  2زیستگاه شیجان و سیاهدرویشان (ایستگاههای
مورد بررسی تاالب انزلی) دارای تفاوتهای معنیداری بودند .این
مطالعه نیز نشان داد که تفاوت مورفومریستیکی بین جمعیتهای
تاالب انزلی مشاهده نمیشود .مطالعات تکمیلی بعدی نشان دادند
که جمعیت موجود در زیستگاههای تاالب دارای اختالف
مورفومریستیکی با جمعیت سد ارس میباشند .بهنظر میرسد که
این تفاوت ناشی از شرایط اکولوژیک دریاچه سد ارس (دما و
تغذیه و )...میباشد که دارای تفاوتهای بسیار زیادی با تاالب
انزلی میباشد (محمدی و همکاران .)1984 ،در تحقیق حاضر نیز
ویژگیهای طول انگشت چنگالی راست ،طول چنگال چپ و
راست ،عرض سر ،کاسه سنگ و دنباله شنا و نهایتاً زاویه آلفا به
عنوان شاخص در این جدائی جمعیتی معرفی شدند .براساس
ویژگیهای اقلیمی مشاهده شده و گزارش شده از سد ارس و
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رودخانه آن بهنظر میرسد این دریاچه دارای پیچیدگیهای
اکولوژیکی است .آنچه بهعنوان تکامل اکولوژیک (آلوپارتریکی)
در اغلب سختپوستان گزارش شده است ( Mathewsو همکاران،
 ،)2212پیچیدگیهای اکولوژیک و نوسانات پارامترهای فیزیکو
شیمیایی محیط زندگی یکی از عوامل تشدیدکننده تغییر دریافت
ژنتیکی و انتخاب جمعیت در یک ناحیه میباشد ( Genhuaو
همکاران .)2212 ،بدین ترتیب پیش بینی میشود در اثر تغییرات
اقلیمی شدید در طول سال و نوسانات آن در یک ناحیه (نتایج
ارائه شده در جدول  2براساس مطالعه محسنپور و همکاران)1932 ،
احتمال سازش جمعیتی نیز سالهای آینده بیشتر شده و امکان
استفاده از نشانگرهای ژنتیکی برای شناسایی این جمعیتها نیز
بیشتر ممکن خواهد بود .بدینترتیب میتوان در چنین نواحی
به تغییر فرکانس آللی در طول زمان امیدوار بود که میتواند دلیل
اصلی تفاوتهای فنوتیپی و مورفولوژیکی نمونههای تحت بررسی
و نیز وجود جمعیتهای مختلف شاه میگوی آب شیرین در این
سد باشد که نیازمند مطالعات بیشتر ژنوتیپی و فنوتیپی میباشد.
این بررسی با استفاده از نشانگرهای ریختسنجی نشان داد که
احتمال وجود چندین جمعیت جدید از شاه میگو آب شیرین در
نواحی مختلف سد ارس وجود دارد.
براساس نتایج حاصل از بررسی های آماری مابین نمونههای
صید شده از  9ناحیه مختلف دریاچه مخزنی سد ارس اختالف
آماری بین نمونههای این  9ایستگاه وجو داشت ،که این اختالفات
میتواند در اثر جدایی جمعیتی و اثرات متفاوت اکولوژیکی آن
ایستگاه بروی جمعیت مورد نظر شود که در نهایت در اثر سازش
با محیط باعث کسب ویژگیهای ظاهری متفاوت میشود.
با توجه به اینکه تغییر ویژگیهای اکولوژیک محیط میتواند
موجب تغییر در ویژگیهای مورفولوژیک ،ارزش غذایی ،رفتارهای
متفاوت تولید مثلی و نهایتا تغییرات جمعیتی وسیع شود لذا
توسعه بررسیهای ریختسنجی برای تشخیص فنوتیپها در شاه
میگو آب شیرین میتواند ارزش کاربردی داشته و در شناسایی و
مدیریت ذخایر اقتصادی این موجود مفید باشد.
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