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 چکیده
ستان آذربایجان غربی -سد ارس دارای اهمیت اکولوژیک و اجتماعی  آنکه یکی از منابع صادراتی بکر و با اهمیت  شودمی محسوباقتصادی برای ا

شیرین ) ست( Astacus leptodactylusشاه میگوی دراز آب  ضعیت ذخایر این گونه از ا سی و ستفاده از  BSMو  CMSYدو مدل . به منظور برر با ا

میانگین در دریاچه سد ارس صورت پذیرفت.  1400استفاده شد و همچنین یک عملیات نمونه برداری در تیرماه  1397-1392سال صید  یهاداده

شده برابر با  صید  شد. میزان  5/7و طول کاراپاس  88/13گرم، طول کل  91/88وزن  ستگاه  CPUEسانتی متر ثبت  شده در ای سبه  و در  1SIمحا

ه ب های نقاط مرجع شیالتی شاه میگوی سد ارسمحاسبه گردید. شاخص( شبانه روز دردر هر تله  عدد) 013/0 و 06/0برابر به ترتیب  2SIایستگاه 

بیانگر نتایج  این .کردتن برآورده  24تا  18حداکثر میزان برداشت پایدار از منابع شاه میگوی سد ارس بین  ،BSMو  CMSYدست آمده از دو مدل 

که ذخایر توان بطور کلی نتیجه گیری نمود می است. بنابراین بوده افت شدید ذخیره و برداشت بیش از حد از میزان صید پایدار طی سالیان گذشته

سد ارس ب شیرین  سی ه شاه میگوی آب  ست و با برر سیب دیده ا ی جمعیتی، ذخایر و همچنین دالیل و اثرات کاهش ذخایر هاشاخصشدت آ

شت می سازی ذخایر که اگر توان امید دا شت پایدار  وبرنامه ریزی با باز ساس بردا شد،تبیین بهره برداری بر ا شت بر مبنای با ، میزان مجاز قابل بردا

 د.آن کمک کرانقراض  و جلوگیری ازتوان به بازسازی ذخایر این گونه می این مطالعهدر  ،کاربردی به صورت تعیین شده

 .، مدیریت شیالتارزیابی ذخایر، شاه میگوی آب شیرین، سد ارس، مدیریت صید پایدار واژگان کلیدی:
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Abstract 
Aras dam has ecological and socio-economic importance in the West Azerbaijan province, which freshwater 

crayfish (Astacus leptodactylus) is one of the pristine and important sources of export. To investigate the stock 

status of this species, two models CMSY and BSM were used from 2013 to 2018 and catch data were analyzed 

in this respect. Sampling was performed in July 2021 in Aras Dam reservoir. The average catch weight was 

88.91 g, total and carapace length was 13.88 cm and 7.5 cm, respectively. The amount of CPUE (Number per 

trap per day) calculated per day in Station I and SII were 0.06 and 0.013, respectively. Fisheries reference 

points obtained from CMSY and BSM models showed that the maximum sustainable yield of Aras Dam 

crayfish was between 18 and 24 t. These results indicated a sharp decline in stock and fishing over the 

sustainable yield, during the past years. Therefore, it can be generally concluded that the freshwater crayfish 

stocks of Aras Dam severely damaged. Considering the population parameters, and stock status, as well as the 

reasons of stock depletion, it can be hoped that if the stock rebuilding program and also the exploitation is 

defined based on sustainable harvest and maximum allowable catch planned gathered from the results of this 

study. Therefore, rebuilding of the stocks of this species and prevent its extinction are possible.  

Keywords: Stock assessment, Freshwater crayfish, Aras dam, Sustainable fishing management, Fisheries 

management. 
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 مقدمه. 1
 تصادیاق-سد ارس دارای اهمیت اکولوژیک و اجتماعی

ست ستان آذربایجان غربی ا صادراتی  .برای ا یکی از منابع 

استان شاه میگوی دراز آب شیرین این بکر و با اهمیت در 

(Astacus leptodactylus Eschscholtz, 1823)  سددد در

به  دراز آب شددیرین ()خرچنگ. شدداه میگوی اسددتارس 

سخت سته از  ستان متعلق بوده و ببزرگترین را عنوان ه پو

چنگال در آب شیرین شناخته -نمایندگان خزندگان بزرگ

کشور بصورت  29(. این گونه در Holdich, 2002اند )شده

شده پراکنش دارد و مورد  بومی از جمله ایران و یا معرفی 

(. شددداه میگوی آب 1گیرد )شدددکل بهره برداری قرار می

 Astacusشدددیرین موجود در ایران متعلق بدده گوندده 

leptodactylus ( اسددتNezami, 1997که طی دهه ) های

( به دریاچه پشددت سددد 1366ی ها)حوالی سددال گذشددته

از  1385الی  1381ی هاارس آذربایجان غربی و در سددال

دریاچه سددد ارس به دریاچه پشددت سددد شددورابیل اردبیل 

 ,Karimpour et al,. 2011; Abdolmalekiسازی شد )رها

سال2002 صید حدود میان 1380تا 1375های (. در  گین 

به میزان  1385الی  1381تن درسدددال و بین سدددال  50

-Mohsenpourتن در سددال گزارش شددده اسددت ) 200

azari et al., 2017)  1383اما بیشترین آمار صید در سال 

ست ) 216به میزان  سیده ا  Karimpour etتن به ثبت ر

al., 2011) اسددتان آذربایجان غربی به عنوان قطب تولید .

صوالتی شاه  شور مطرح بود و از جمله تنها مح میگو در ک

شددد که صددادرات آن به کشددورهای اروپایی محسددوب می

صورت می صورت زنده  سبب ب سالهای اخیر  گرفت و در 

ستان  شتغالزایی و ارز آوری خوبی برای ا ست. این شا ده ا

سال صدی  76ی اخیر با کاهش هاصنعت در  و متعاقبًا در

در ارز حاصل روبرو شده است. کاهش صادرات و همچنین 

های اخیر میزان صدددید این گونه در نتیجه کاهش سدددال

شنهاد  شدت کاهش یافته و پی میزان بیومس این گونه به 

ستان  شیالت و آبزیان ا سوی مدیریت  صید از  ممنوعیت 

 
 
 
 

ارائه گردیده اسدددت. از  1398آذربایجان غربی از سدددال 

خایر مهم کاهش ذ گذار در  تاثیر مل  نه ترین عوا این گو

صید بیمی صیادان مجاز و غیرمجاز توان به  سط  رویه تو

ند Mohsenpour-azari et al., 2017اشددداره نمود ) (. رو

دهد کاهشی میزان زیست توده و ذخایر این گونه نشان می

های مدیریتی در جهت سددیاسددت ی گذشددتههادر سددال

صول قابل  صید، میزان حداکثر مح ستانداردهای  رعایت ا

(، مدیریت صدددیادان غیر مجاز و اعمال 1MSY)برداشدددت 

ی بازسددازی ذخایر و نهایتاً هامناطق صددید ممنو ، برنامه

ی ذخایر این هابررسددی پارامترهای جمعیتی و شدداخصدده

مدیریت ذخایر شاه جهت گونه به خوبی انجام نشده است. 

میگو نیازمند آگاهی از وضدددعیت ذخیره در گذشدددته و 

 در آینده است. برداریبهرهریزی برای مدیریت برنامه

کارگیری روشامروزه  با ب یان  خایر آبز یابی ذ های ارز

ای برای ذخایری که اطالعات های صید بطور گستردهداده

 et al.,Haghi Vayghan محدودی وجود دارد در ایران )

 2017et al., Froese ;( و سددایر کشددورها )2021 ,2022

Zhou et al., 2019) از جمله تدر حال توسدددعه اسددد .

فاده قرار روش که امروزه بطور وسدددیع مورد اسدددت هایی 

( CMSY2) حداکثر محصددول پایدار-صددیدگیرد، روش می

(Martell and Froese, 2013; Froese et al., 2017 است )

سایر روش سه با  های کند تا سریها، تالش میکه در مقای

میر صددیادی و دو شدداخص مهم وتوده، مرگزمانی زیسددت

توده حداکثر محصددول پایدار جع شددیالتی یعنی زیسددتمر

(MSYB و مرگ و میر صدددیادی حداکثر محصدددول پایدار )

(MSYF ند ید تخمین بز چه صددد تاریخ  ( را بر اسدددداس 

(Zhou et al., 2019.) های  پایش کار ئه راه خایر و ارا ذ

مدیریتی صددید پایدار شدداه میگوی سددد ارس با عنایت به 

اهمیت صدددادراتی برای اسدددتان آذربایجان غربی اهمیتی 

به لزوم حفاظت از  با توجه  یان  دوچندان دارد. در این م

های جمعیتی و ذخایر شاه های بومی، بررسی شاخصگونه

ستراتژیک میگوی آب شیرین در دریاچه سد ارس بسیا ر ا

1 Maximum Sustainable Yield 
2 Catch-Maximum Sustainable Yield 
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سوب سی روند می مح ضر با برر شود. از اینرو، مطالعه حا

حداکثر -های گذشته با استفاده از مدل صیدصید در سال

یدار پا مازاد بیزین محصدددول  ید  مدل تول (، 1BSM) و 

صلی جمعیت هاشاخص ستخراج ی ا و ذخایر این گونه را ا

های گذشددته مهم با اسددتفاده از اطالعات و سددوابق سددال

با وضدعیت موجود  نیز صدحت سدنجیجهت  شدد.تحلیل 

 حال حاضددر ذخیره وضددعیتو بررسددی برداری انجام نمونه

سنجی  تا بتوان در ادامه راهکارهای مدیریتی  شدصحت 

های جهت بازسددازی و حفاظت از ذخایر این گونه و برنامه

 د.دامدیریتی برداشت پایدار را ارائه 

 

  Astacus leptodactylusنقشه پراکنش جهانی  -1شکل 
 (CABI, 2021) (باشدمی( این گونه در آن کشورها Native( این گونه و مناطق سبز بیانگر بومی بودن )Introduced)مناطق قرمز بیانگر معرفی )

 

 هاروش. مواد و 2

 های شیالتیمنطقه مورد مطالعه و داده .2.1

منطقه مورد مطالعه دریاچه مخزنی سددد ارس واقع در 

ستان آذربایجان غربی  ست شمال ا شکل ا (. با توجه به 2)

دلیل ه های صید و صیادی و بمحدودیت دسترسی به داده

های صدددید عدم ثبت این اطالعات بصدددورت مدون، داده

سالسال  6مربوط به  شته از  از  1397تا  1392های گذ

 های ثبت اطالعات مدیریت شیالت و آبزیان استانکتابچه

جان غربی جمع بای مدل آذر به وارد  حاسددد آوری و برای م

(. با توجه به محدودیت اعمال شددده از 2شدددند )شددکل 

شاه میگوی  صید  ستان  شیالت و آبزیان ا سوی مدیریت 

 نو  اعالم شد.مم 1398سد ارس از سال در آب شیرین 

 
 
 

 بررسی وضعیت ذخیره و هاتجزیه و تحلیل داده. 2.2
مورد توجه قرار  گسددتردههایی که امروزه بطور از روش

( CMSY) حداکثر محصول پایدار-صیدگرفته است، روش 

(Martell and Froese, 2013; Froese et al., 2017; 

Zhou et al., 2019.برای ارزیابی نتایج حاصددل از  ( اسددت

های انجام شده حداکثر محصول پایدار، تخمین-مدل صید

سط این روش با داده شبیهتو شده که مقادیر های  سازی 

شاخص ست  ستها و دادهدر شخص های زی توده در آن م

قایسددده می ند، م یابی در مورد هسدددت ند. برای ارز شدددو

های بینیدنیای واقعی، پیشدر  انجام شددده هایصددیادی

ها و پایدار، با شددداخص حداکثر محصدددول-روش صدددید

های مربوط به فراوانی بدسددت آمده از ذخایری که تخمین

1 Bayesian Surplus Production 
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ها اند )که برای آنبطور کامل یا تا حدودی ارزیابی شدددده

توده یا صددید به های زیسددتهای صددید، دادهعالوه بر داده

شددوند. ازای واحد تالش نیز موجود هسددتند(، مقایسدده می

به برای  یل  یدن مدل تول هدف،  ( BSMمازاد بیزین ) این 

(1999Meyer and Millar, که شددداخص ) های میانگین

و حداکثر محصددول ( kظرفیت حمل )(، rنرخ رشددد آنی )

یدار ) مک دادهMSYپا به ک ید و فراوانی ( را  های صددد

ببینی میپیش ند،  ته شدددد. این دو روش بر ه ک کار گرف

هام مازاد گرا ید  مدل تول نای  له -مب عاد  1شدددیفر طبق م

ته بدسدددت  مد و وابسددد یه های به محدودهآ و  kو  rاول

های اول و آخر های احتمالی اندازه ذخیره در سدددالدامنه

 (:Martell and Froese, 2013)است های زمانی سری

(1) 𝐵𝑦+1 = 𝐵𝑦 + 𝑟𝐵𝑦 (
1−𝐵𝑦 

𝑘
) 𝑒𝑠1

− 𝐶𝑦
𝑒𝑠2 

 
 سد ارس یمنطقه مطالعات تیموقع -2شکل 

 

شماره  ست By+1، 1در رابطه  شده توده بهرهزی برداری 

yدر سددال بعد  + 1 ،𝐵𝑦 توده جاری، زیسددت𝐶𝑦  صددید در

به ترتیب، میانگین نرخ رشددد آنی جمعیت و  kو  y ،rسددال 

با استفاده از معادله کاهش ها اند که مقادیر آنظرفیت حمل

(d)   ذخیرهو اشبا( سازیS:بشرح ذیل بدست آمد ) 

(2) 𝑑 = 1 − 𝑠 

(3) 𝑆 = 1 −
𝐵𝑦

𝐾𝑦
 

𝑒𝑠1  و𝑒𝑠2  طای پردازش و به خ یب، مربوط  به ترت

در حقیقت روش تولید مازاد  خطای مشددداهده هسدددتند.

یایی پذیری در پو یت بیزین برای تخمین تغییر های جمع

ندازه طای پردازش( و ا نه)خ طای  گیری و نمو برداری )خ

 کار برده شد.ه مشاهده( ب

 CMSYهای تخمین زده شده توسط دو مدل شاخص

یدار )BSMو  پا حداکثر محصدددول   ،MSY مرگ و میر ،)

توده ( و زیسددتMSYFصددیادی حداکثر محصددول پایدار )

صول پایدار ) سبه MSYBحداکثر مح ستند که برای محا ( ه

 هددای زیر بکددار گرفتدده شددددد هددا رابطددهاین شدددداخص

(Zhou et al., 2017:) 

(4) 𝑀𝑆𝑌 =
𝑟𝑘

4
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(5) 𝐹𝑚𝑠𝑦 =
𝑟

2
 

(6) 𝐵𝑚𝑠𝑦 =
𝑘

2
 

یه برای  یک محدوده اول بر  rشددداخص بطور عمومی 

بقدده ط عطددافاسدددداس  ن یر در سددددایددت بندددی ا پددذ

www.FishBase.org  و یددداwww.sealifebase.se 

(Froese et al., 2017 ست و شده ا ( برای هر گونه تعیین 

میگوی آب شدددیرین به عنوان با توجه به اینکه گونه شددداه

شددود، پذیری متوسددط در نظر گرفته میای با انعطافگونه

 تنظیم گردید. 2/0 -8/0بصورت 

که دارای داده خایری  ند، برای ذ حدود هسدددت های م

( در qتخمین فراوانی به کمک ضدددریب قابلیت صدددید )

 پذیر است:امکان 7معادله 

(7) 𝐶𝑃𝑈𝐸𝑦 = 𝑞𝐵𝑦 

به ترتیب بیانگر میانگین  𝐵𝑦و  𝐶𝑃𝑈𝐸𝑦در این رابطه 

هستند و  yتوده در سال صید به ازای واحد تالش و زیست

q  ضددریب قابلیت صددید اسددت. در ادامه پویایی فراوانی به

از رابطه  qو مقادیر اولیه  8به کمک رابطه  CPUEعنوان 

 استخراج شد: 9

(8) 𝐶𝑃𝑈𝐸𝑦+1 = 𝐶𝑃𝑈𝐸𝑦 + 𝑟 (1 −
𝐶𝑃𝑈𝐸𝑡

𝑞𝑘
) 𝐶𝑃𝑈𝐸𝑡 − 𝑞𝐶𝑡 

(9) 𝑌 = 𝑟𝐵(1 − 𝐵
𝑘⁄ ) 

اسددت و سددایر  Bثابت محصددول برای  Y، 9در رابطه 

 اند.تعریف شده 1هم در معادله  هاشاخص

 هاتوسعه مدل و تجزیه و تحلیل داده. 2.3
 به جهت اطمینان از شدددرایط موجود اکوسدددیسدددتم و

میگوی سددد ارس یک عملیات ذخایر شدداهسددنجی صددحت

نه ماه  برداری درنمو یان تیر مه 1400پا نا ریزی شدددد. بر

ایستگاه در سمت  4ایستگاه پیش فرض ) 8مجموعاً تعداد 

( تعیین SNایسددتگاه در سددمت نخجوان ) 4(( )SIایران )

تله قیفی  30(. در هر ایسدددتگاه تعداد 3گردید )شدددکل 

(Funel طابق روش کاراس( م ماهی  مه ) به همراه طع  )

Abdolmaleki ( به مدت 1386و همکاران )شددبانه روز  3

ها روز تله 3در دریاچه قرار داده شدددد. پس از مدت زمان 

خارج و میزان صددید ثبت شددد. میزان صددید به ازای واحد 

محاسبه ( شبانه روز دردر هر تله  عدد)تالش در شبانه روز 

شده هاگردید. وزن و طول )کل و کاراپاس( نمونه صید  ی 

فاده از ت قت با اسدددت با د تال ) گرم( و  01/0رازوی دیجی

 متر( ثبت گردید. میلی 1/0کولیس )با دقت 

 
 میگوی آب شیرین در سد ارسگذاری شاههای تلهموقعیت ایستگاهتصویر  -3شکل 
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 های آماری. تجزیه و تحلیل2.4
مدل مامی مسدددیر  فاده از پکیجت با اسدددت   سددددازی 

Catch-MSY افددزار در نددرمR و مددحددیددط R studio  

چنین برای تجزیه و هم ( انجام شدددد،1-1-446)نسدددخه 

( اسدتفاده 26)نسدخه  SPSSافزار های آماری از نرمتحلیل

سطح معنا صله اطمینان به ترتیب گردید.   05/0داری و فا

 درصد در نظر گرفته شد.95و 

 

 . نتایج3
شاه صید  شیرینمیزان  سد میگوی آب  ارس طی  در 

روند نزولی را داشدددت. این  1397الی  1392های سدددال

موضو  با توجه به عدم صید پایدار و توجه به ذخایر منجر 

(. میزان صید 4 شکلاست ) به کاهش سریع ذخیره شده

 1397تن گزارش شد و در سال  89حدود  1392در سال 

ب 1916حدود  به ث یات کیلوگرم  ید. در طی عمل ت رسددد

های مسددتقر عدد شدداه میگو در تله 4برداری تعداد نمونه

ستگاه  3شده طی  یک نمونه با  2SIروز به دام افتاد. در ای

شامل  1SI 3جنسیت نر و در ایستگاه  عدد نر  2نمونه که 

شد. میانگین  صید  وزن ( ±انحراف معیار)و یک عدد ماده 

گرم، طول  91/88(±34/46) صدددیددد شددددده برابر بددا

  (±93/0)سانتی متر و طول کاراپاس  88/13 (±46/2)کل

در هر تله عدد ) CPUEسددانتی متر ثبت شددد. میزان  5/7

ستگاه ( شبانه روز در شبانه روز در ای شده در هر  سبه  محا

1S  2و در ایسدددتگاه  06/0برابرS محاسدددبه  013/0 برابر با

شاخص سد گردید.  شاه میگوی  شیالتی  های نقاط مرجع 

در سددال  BSMو  CMSYارس بدسددت آمده از دو مدل 

گزارش  1در دریاچه سدددد ارس در جدول  1392-1397

شدددده اسدددت. حداکثر میزان برداشدددت پایدار از منابع 

نتایج  تن برآورده شد. 24تا  18میگوی سد ارس بین شاه

ست آمده از دو  سد شاه BSMو  CMSYمدل بد میگوی 

بیانگر افت شدددید ذخیره و برداشددت بیش از حد از  ارس

 (.5 و 4میزان صید پایدار طی سالیان گذشته است )شکل 

 

 گیری نهایی. بحث و نتیجه4
برای اسدددتقرار مدیریت و برداشدددت پایدار از ذخایر 

ان، اطال  از وضددعیت گذشددته و حال ذخیر برای دددددآبزی

از اینرو، درک آتی بسیار حائز اهمیت است.  یریزامهدددبرن

االیی برای ددددددددددددماهیت پویایی ذخیره دارای اهمیت ب

ایر دازی ذخدداهش ذخیره و نیز برای بازسددجلوگیری از ک

ایر دددددددر مطالعه اخیر مشخص شد ذخاست.  آسیب دیده

شدت آسیب یافته است و این نتایج با ه موجود این گونه ب

 میگوی آب شدددیرین ایر شددداهتحقیقات گذشدددته روی ذخ

 (.1398اران، ددددو همک Mohsenpour) استارس همسو 

 

 میگوی آب شیرین در دریاچه سد ارس شاه( شبانه روز در هر تله درعدد ) CPUEروند میزان صید و نمودار  -4شکل

  1397الی  1392ی هاطی سال
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  BSMو  CMSYدست آمده از دو مدل ه سد ارس بدر میگوی های نقاط مرجع شیالتی شاهشاخصمقایسه  -1جدول 

 سد ارس )استان آذربایجان غربی( در دریاچه 1397-1392در سال 

 .برآورد شده استها بر اساس تن (. شاخصاست 5/97و  5/2دهنده صدک )مقادیر موجود در پرانتز نشان

 شاخص CMSYمدل  BSMمدل 

 (B) زیست توده (6/85 -7/16) 9/68 (126 -7/27) 6/60

 (MSYحداکثر محصول پایدار) (7/13-2/50) 7/24 (5/63 – 21/5) 2/18

 (MSYBحداکثر محصول پایدار) تودهزیست (305-611) 431 (1247 -244) 552

 (MSYFمرگ و میر حداکثر محصول پایدار) 063/0 033/0

 (MSYB/Bحداکثر محصول پایدار) تودهبه زیست تودهزیست (198/0 -038/0) 16/0 (23/0 -05/0) 11/0

 (MSYF/Fحداکثر محصول پایدار)صیادی به مرگ و میر مرگ و میر  (69/5 -11/1) 38/1 (241 -88/7) 6/41

 (Fمرگ و میر صیادی ) (115/0 – 022/0) 028/0 (68/0 -15/0) 313/0

k055/0 k079/0 توده نسبیزیست (B/K) 

 (Kظرفیت حمل ) (610-1221) 863 (2494 -488) 1103

 F/(r/2)برداری بهره (69/5 -11/1) 38/1 (241 -88/7) 6/41

 (rمیانگین نرخ رشد آنی ) (278/0 – 057/0) 126/0 (205/0 – 0213/0) 66/0

 

 

 

 

 سد ارسشاه میگوی آب شیرین  BSMو  CMSYبدست آمده از دو مدل نتایج های مربوط به نمودار -5شکل 



 515 ...در یرینآب ش یگویشاه م یرذخا یابیارز

 

 

 5شکل ادامه 
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 5شکل ادامه 

 
در )عدد( در بررسدی ذخایر شداه میگو از نظر مقدار صدید 

 2دلیل اینکه کمتر از ه ( بCPUEشدددبانه روز ) درهر تله 

له در هر  ذخایر فقیر  جزوسددداعت بود،  24عدد در هر ت

طبق  همچنین (.Westman et al., 1990شد ) بندیطبقه

در عدد ) CPUEدیگر، با توجه به اینکه میزان  بندیطبقه

و در  06/0برابر  1Sدر ایسدددتگاه ( شدددبانه روز هر تله در

تگدداه  بر بددا 2Sایسدددد  محدداسددددبدده شددددد  013/0 برا

(2005Arens and Taugbøl, ) کمتر از ذخایر فقیر ) ءجز

شدددود و نمونه برداری اخیر نیز بیانگر می بندیطبقه (5/0

بکاربرده  BSMو  CMSYدو مدل باشددد. می این موضددو 

برای 1397الی  1392ی های سالهابا استفاده از داده. شد

دریاچه سد ارس بیانگر فشار مستمر صید در شاه میگوی 

طی سددالیان اسددتحصددال از این گونه بوده اسددت. حداکثر 

سد ارس بین  شاه میگوی  شت پایدار از منابع  میزان بردا

شد تن 24تا  18 شت همواره بیش  ،برآورد  اما میزان بردا

افت شدددید ذخیره  منجر بهو  از توان ذخیره این گونه بود

و برداشددت بیش از حد از میزان صددید پایدار طی سددالیان 

است. این افزایش فشار صید در نتیجه صید  شده گذشته

سرعت این کاهش  شده و  شدید  صیادی غیر مجاز نیز ت و 

و همکاران  Mohsenpour Azari را افزایش داده اسدددت.
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( در بررسددی ذخایر شدداه میگو در دریاچه 1396و  1395)

ی جمعیتی آن وضددعیت هاسددد ارس با بررسددی شدداخص

بل  قا حداکثر محصدددول  ند و  یان کرد خایر را مطلوب ب ذ

تن در سال برآورد کردند. در مطالعات روی  83برداشت را 

ار صید ایران مشخص شد مقد در ی آبیهاسایر اکوسیستم

( شددداه میگوی CPUEشدددبانه روز ) دردر هر تله )عدد( 

Astacus leptodactylus  یل یل اردب چه شدددوراب یا در در

 (.1388و  1386 و همکاران، Abdolmalakiاست ) 91/13

این مطالعه نشددان داد وضددعیت ذخایر در شددرایط مطلوب 

وجود دارد. در نیز تا حدی فشددار صددیادی  لیو قرار دارد

سط مطالعات متع و همکاران طی  Karimpourددی که تو

ی مناسبی هاصورت گرفت یافته 1380تا  1367ی هاسال

ست  سد ارس بد شاه میگوی دریاچه  سی اولیه  برای برر

مد ) عات نشدددان Karimpour et al., 2011آ طال (. این م

دهد که ذخایر این گونه در سدددد ارس در گذشدددته می

ست اما با تشدید صید و صیادی غیرمجاز  Tمطلوب بوده ا

شت از ذخایر  و همچنین عدم توجه به مدیریت بهینه بردا

سو شت از  سیب و نتیجتاً ممنوعیت بردا ی اداره منجر به آ

و همکاران در سددال  Ateş شددیالت و آبزیان شددده اسددت.

ی جمعیتی و بازگشت شیالتی هابه بررسی شاخص 2007

شمال در شیرین در  یای مرمر در ترکیه شاه میگوی آب 

پرداختند. در این مطالعه مرگ و میر صدددیادی بیش تر از 

اری در دمیزان نرخ بهره بر ولیمرگ و میر طبیعی بود 

وضددعیت وخیم نبود. در این میان اصددالح سددایز تورهای 

برداشددت جهت تعدیل صددید و فشددار بر ذخیره پیشددنهاد 

سال  Demirolگردید.  سی و 2017و همکاران در   به برر

سد  شت  شیرین دریاچه پ شاه میگوی آب  ارزیابی ذخایر 

Keban  ند و میزان بیومس موجود بین یه پرداخت در ترک

تن برآورد شد که میزان مجاز صید پایدار ساالنه  82تا  80

تن بطور کلی برآورد شد. در این مطالعه میزان  26حداکثر

اما میزان  ،تن برآورد شدددد 68تا  60بیومس موجود بین 

ت متناسددب با آن برنامه ریزی نشددده اسددت و این برداشدد

ست. روند  شده ا سیب جدی به ذخیره  ضو  منجر به آ مو

مشابه کاهش در میزان بهره برداری از ذخایر شاه میگو در 

صید شته در منابع آبی  نتیجه افزایش  سالیان گذ در طی 

(. از  et al.,Harlioğlu 2009ترکیه نیز گزارش شده است )

برای  2011و همکاران در سددال Karimpour سددوی دیگر

ساس میزان  سد ارس میزان حداکثر محصول پایدار را بر ا

شدداه میگو  9( که برابر CPUEصددید به ازای واحد تالش )

تن تخمین  23در شددبانه روز به ازای هر تله بود را حدوداً 

بر اسدداس مدل سددازی حاضددر این محاسددبات  ،زدند. لذا

نزدیک به مطالعات گذشددته اسددت. میزان میانگین وزن و 

شاه میگو شته اختالف  هاطول  ساس مطالعات گذ نیز بر ا

(. از Karimpour et al., 2011زیادی نشددان نداده اسددت )

سیب  صید غیر مجاز در آ سوی دیگر در مطالعات گذشته 

ت، بطوریکه در لیتوانی به ذخایر بسددیار تاکید شددده اسدد

صید غیرمجاز  شده هابرابر مجوز 20تا  15میزان  صادر  ی 

(. از  ,.2005Arens, and Taugbølگزارش شددده اسددت )

طاعون،  ماری  به بی خایر  کاهش ذ مل  له سدددایر عوا جم

شاره  صید نیز ا ستگاه و عدم مدیریت  آلودگی و تخریب زی

 Arens, and ;2011 et al.,Karimpour )شدددده اسدددت 

2005Taugbøl, .)  بهرحال، مطالعات گذشددته میزان تاثیر

در کاهش  های مختلف از جمله طاعون و انگلهابیماری

 اند یگوی آب شیرین را کم برآورد کردهشدید ذخایر شاه م

(2017 et al., Torrijos-Martín ;2009et al., Harlioğlu .) 

 

 نهایی گیری. نتیجه5
 (Noverian, et al., 2011غذایی )با توجه به اهمیت ارزش 

توان بطور می و ارز آوری شدداه میگوی آب شددیرین ارس،

شیرین  شاه میگوی آب  کلی نتیجه گیری نمود که ذخایر 

شدددت آسددیب دیده اسددت و با بررسددی ه سددد ارس بدر 

ی جمعیتی، ذخایر و همچنین دالیل و اثرات هاشددداخص

توان می سد ارس در کاهش ذخایر شاه میگوی آب شیرین

چنانچه بازسددازی ذخایر برنامه ریزی شددده امید داشددت 

صدددورت پذیرد و همچنین تبیین بهره برداری بر اسددداس 

برداشت پایدار و بر مبنای اصول میزان مجاز قابل برداشت 

شد، سازی ذخایر می نتایج کاربردی آن با تواند منجر به باز

 شوداز انقراض آن  جلو گیری این گونه و
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 قدردانیتشکر و . 6
ه از سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان لبدینوسی

غربی، مدیریت شددیالت و آبزیان اسددتان آذربایجان غربی، 

اداره محیط زیسدت شدهرسدتان پلدشدت، اداره شدیالت و 

ستان  شهر شت، فرماندهی مرزبانی  ستان پلد شهر آبزیان 

لدشدددت و همچنین پژوهشدددکده آرتمیا و آبزی پروری پ

جهت همکاری و حمایت در این طرح ه ارومیه بدانشدددگاه 

شددود. این طرح طبق قرارداد شددماره می تشددکر و قدردانی

مالی  27/12/1399مورخ  1938 یت  با حما سدددازمان و 

 جهاد کشاورزی استان آذربایجان غربی انجام یافته است.
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