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  چکيده
مطالعه حاضر در راستاي تکميل تحقيقات تاکسونوميکي قبلي روي دوجورپايان آبهاي شيرين ايران، در استانهاي آذربايجان شـرقي، آذربايجـان غربـي و اردبيـل                         

دو جنس از ايـن خـانواده کـه در      هستند،Gammaridaeبه خانواده ها متعلق  ها در ايستگاههاي مختلف اين استانها نشان داد که همه نمونه بررسي نمونه .است
حوضه آبريز خـزري اسـت و در طـول رود     منحصر به Obesogammarus turcarumگونه .  بودندObesogammarus و Gammarusاين مناطق يافت شدند 

نتايج نشان داد کـه گونـه   .  مشاهده شدند G. paricrentus  و G. komareki , G. lacustris سه گونهGammarus pulexاي  از گروه گونه. ارس مشاهده شد
G. komarekiاز ديد جغرافيای جانوری، گونه .  گونه غالب منطقه است G. komarekiدر آسياي صغير وG. lacustris      درشمال آمريکـا، اروپـا، و آسـيا توزيـع 

 مشاهده G. lacustris  بابرداري به صورت همجا شود و در يکي از ايستگاههاي نمونه سوب ميبومي ايران محG. paricrentus دارد و در مقايسه با اين دو گونه 
 . شد

  ، آذربايجان، ايرانGammarus ،Obesogammarusدوجورپايان : هاي کليدي واژه  
  

  مقدمه
  مطالعات پراكنده روي دوجورپايان كشور توسط

S. Karaman (1934) ، Birstein (1945) G. Karaman (1969) , 

Ruffo (1979) Pesce et al. (1982) و Mateus (1990) Mateus& 

برداري   نمونهStock et al. (1998)  در مطالعه جامع.صورت گرفته بود
به دنبال .  ايستگاه از نواحي مختلف كشور انجام شد185اي از  گسترده

آن دانشجويان جانورشناسي دانشگاه تهران با همكاري ساير دانشگاهها 
هاي آبريز ايران و  هاي حوضه مطالعات استاني، جهت شناسايي گونه

: شناختي دوجورپايان كشور را آغاز كردند كه شامل مطالعات زيست
، پورمحمدي سربناني )1380(، بناكار )1380(، امرائي )1379(ياوري 

، )1383(، مزيني )1381(، خلجي پير بلوطي )1381(، نقيب )1381(
مطالعات اخير در استان . است) 1384(اعي و صن) 1383(نهاوندي

 جغرافياي شامل معرفي سه گونه جديد، بررسي چهارمحال و بختياري،
 استفاده از صفات ريختي توسط ميكروسكوپ ها و زيستي اين گونه

 ,Khalaji-Pirbalouty & Sari 2004(مي باشد ) SEM(الكتروني نگاره 

هاي موجود در  سايي گونهاين مطالعه در همين راستا جهت شنا). 2006
آذربايجان ايران شامل سه استان آذربايجان شرقي، آذربايجان غربي و 

اين منطقه كه داراي آب و هواي سرد و . اردبيل صورت گرفت
كوهستاني است به دليل قرار گرفتن در امتداد دو رشته كوه البرز و 

  .باشد زاگرس داراي اهميت جغرافياي زيستي بااليي مي

  
  و روشهامواد 

  برداري روش نمونه
 آذربايجان غربي و اردبيل با وسعتسه استان آذربايجان شرقي، 

كيلومتر مربع در بخشي از دوحوضه آبريز مهم شامل درياچه  106115
اروميه، درياي خزر و بخش بسياركوچكي از حوضه آبريز خليج فارس 

اهها از برداري پس از تعيين ايستگ نمونه )1378افشين، (قرار دارند 
 1383روي نقشه با توجه به حوضه آبريز، در فاصله زماني تيرماه سال 

 ايستگاه دوجورپايان مشاهده 59 صورت گرفت و در 1384تا آبان ماه 
  ).1؛ شكل 1جدول (و جمع آوري شدند

ها و به دليل يكنواختي و وسعت پراكنش  ها اغلب از چشمه نمونه
. ها جمع آوري شد تر از رودخانهها، به ميزان كم ها در رودخانه گونه
متر و از زير  هايي به قطر يك ميلي برداري توسط توري با چشمه نمونه

ها كه معموالً آب با سرعت پايين  سنگهاي حاشيه رودها و چشمه
جريان دارد و نيز از البالي گياهان آبي ايستگاههاي انتخاب شده 

آب انتقال داده ها به يك ظرف بزرگ پر از  سپس نمونه. صورت گرفت
سپس . ها جدا شود شدند تا شنها و مواد آلي در حال پوسيدن از نمونه

ل داده شده با هاي عاري از مواد اضافي به ظروف پالستيكي انتقا نمونه
 تثبيت شدند و با برچسب محل و تاريخ 70٪اضافه كردن اتانول 

شگاه ها به آزماي برداري براي هر ايستگاه مشخص شده و نمونه نمونه



  4 شماره) 6138 (و سومسيجلد ، نمجله علوم دانشگاه تهرا        36

جانور شناسي دانشكده علوم دانشگاه تهران منتقل و پس از مطالعه در 
ها زير  اجزاء بدن نمونه. موزه نگهداري و به ثبت رسيدند

با استفاده از سوزنهاي ) Wild Heerbrugg M1(استرئوميكروسكوپ 
  ظريف تشريح جدا شدند و به وسيله ميكروسكوپ نوري

)Reichert biovar (طراحي قسمتهاي مختلف بدن با . مطالعه شدند
 Karamanلوله ترسيم انجام گرفت و شناسايي با كليدهاي جامع نظير

& Pinkster (1977)  (1998)  و.Stock et alهاي   و با مقايسه با نمونه
  . صورت گرفت(ZUTC)موجود در موزه جانورشناسي دانشگاه تهران 

  
  هاي نمونه برداريپراكنش گونه هاي مطالعه حاضر درايستگاه.1جدول 

 شماره ايستگاه  ايستگاه هاي نمونه برداري تاريخ نمونه برداري نام گونه
Obesogammarus turcarum 16/8/83  1  اول سه راهي مفروضلو چشمه هاي سوجيلي 
O. turcarum 17/8/83  2   خدافرين- صفرلو-خمارلو چشمه بغل پل دوم بعد از صفرلو نرسيده به سه راهي 
Gammarus komareki 27/8/84  3  رودخانه دره كليبر 
G. komareki 27/8/84  4   كيلومتري كليبر از سمت اهر20 چشمه شرشردر آذرقشالق 
G. komareki 27/8/84  5  كيلومتري كليبر از سمت اهر25 رودخانه ساري بالغ 
G. komareki 20/7/84  6   كيلومتري اهر از سمت تبريز2 چشمه خونيق 
G. komareki 27/8/84  7  ورزقان-چشمه قبله بالغي نرسيده به چايكندي   مسير تبريز 
G. komareki 27/8/84  8  كيلومتري ورزقان از سمت اهر5 چشمه هاي لللو 
G. komareki 18/8/83  9  زنوز- مرند-سه راهي جلفا باش كهريزي 
G. komareki 18/8/83  10  زنوز-مرند -سه راهي جلفا روستاي چرچر حاج خداوردي كهريزي 
G. komareki 23/8/84  11 نرسيده به پليس راه مرند چشمه كنار خط راه آهن 
G. komareki 30/5/83  12  كيلومتري تبريز35 رودخانه ايوند در امند 
G. lacustris    G. paricrenatus 10/5/83  13  كيلومتري بستان آباد10 درياچه قوريگل 
G. komareki 21/2/84  14 از سمت بستان آباد  كيلومتري قره چمن2 وض منطقه گل هيناشاغي ح 
G. komareki 22/2/84  15 بعد از هشترود نزديك تظركهريزي آغ بالغ در ساري قيه 
G. komareki 22/2/84  16  كيلومتري مراغه از سمت هشترود8 چشمه زگيل 
G. komareki 7/4/84  17 رودخانه صوفي چاي مراغه 
G. komareki 22/2/84  18  كيلومتري آذرشهر20كنار آلمالوچاي  چشمه كم برف در قرمزگل 
G. komareki 30/5/83  19  كيلومتري اسكو10 عنصرود جاده كندوان 
G. komareki 23/2/84  20  كيلومتري شبستراز سمت تبريز5 چشمه ائل بيز 
G. komareki 23/2/84  21 خروجي شبستر به تسوج چشمه ارزن كاوه 
G. komareki 22/2/84  22 تسوج-شبستر آواليخ كهريزي درهريس 
O. turcarum 25/2/84  23  كيلومتري سيه رود از سمت جلفا2 چشمه منطقه ارديبهشت 
O. turcarum 26/2/84  24 سد ارس 
O. turcarum 25/2/84  25 چشمه شيب لو در روستاي شيبلو نرسيده به سد ارس 
G. lacustris 25/2/84  26  پلدشت-ماكو در روستاي خلجچشمه خلج  
G. komareki 25/8/84  27 به سمت سيه چشمه  كيلومتري شوط15 چشمه جاب درداش فيشل 
O. turcarum 26/2/84  28  مرز ايران و تركيه چشمه ثريا در منطقه بوروالن 
G. komareki 25/2/84  29 كنار پاسگاه مرزي بازرگان چشمه ياريم قيه عليا 
G. lacustris 24/8/84  30 از سمت سيه چشمه  كيلومتري بازرگان15 چشمه زينه بالغ روستاي بدورلي 
G. lacustris 24/2/84  31 از سمت بازرگان كيلومتري چالدران 35 عباس بوالغي در حالحال سفلي 
G. komareki 24/8/84  32 سيه چشمه از سمت  بازرگان كيلومتري 20در مجنون سفلي  قوراخ چايي چشمه سي 
G. komareki 23/8/84  33  كيلومتري چالدران5 چشمه ايسي بالغ درخضرلو 
G. komareki 23/8/84  34 ازسمت خوي  كيلومتري سيه چشمه20چشمه كردكندي در روستاي كردكندي  
G. komareki 25/8/84  35  قره ضيا الدين-سيه چشمه چشمه خضرلودر روستاي خضرلو 
G. komareki 24/2/84  36  قره ضيا الدين-خوي بالغي در روستاي مرگانقزل ير  
G. komareki 23/8/84  37  كيلومتري خوي20به سمت شوريك چشمه اي نرسيده به گرديك عليا 
G. komareki 23/2/84  38 چشمه سوتلي بالغ  روستاي قروق نزديك خوي 
G. komareki 24/2/84  39  سمت سلماس كيلومتري خوي از15 چشمه امامزاده شاه محمد حنيفه 
G. komareki 23/2/84  40  خوي-در مسير سلماس چشمه قره سو روستاي  چيچك 
G. komareki 26/8/84  41  سلماس-سرو چشمه تمر روستاي تمر 
G. komareki 26/8/84  42  سلماس-سرو چشمه مينگل روستاي مينگل 
G. komareki 9/4/84  43  از سمت اروميه كيلومتري سلماس 35 چشمه روستاي شريف آباد 
G. komareki 26/8/84  44  اروميه- سلماس-سر سه راهي سرو رودروند روستاي روند 
G. komareki 9/4/84  45  كيلومتري اشنويه5 چشمه جنگل مير آباد 
G. komareki 8/4/84  46  كيلومتري بوكان از سمت مهاباد25 غار آبي سهوالن 
G. komareki 7/4/84  47  از سمت مياندوابومتري شاهين دژل كي15 آغچه مسجد 
G. komareki 7/4/84  48  كيلومتري تكاب25و گوي آغاج در  چشمه مسير روستاي چوپلو 
G. komareki 18/8/83  49 از سمت رجعين  كيلومتري ميانه33دنيامالي چشمه سي 
G. komareki 14/8/83  50 چشمه چوپلو چمن روستاي  زيوه نزديك كيوي 
G. komareki 14/8/83  51  كيلومتري قره قشالق2 اردبيل-رود گنجگاه كيوي 
G. lacustris 15/8/83  52  كيلومتري اردبيل45درياچه نئور 
G. komareki 10/5/83  53   سرعين-رود نيردر نير  تبريز 
G. komareki 11/5/83  54 ويال دره در سرعين 
G. komareki 20/7/84  55 به سمت قينرجه  كيلومتري مشكين شهر6غچشمه دره بالغي  روستاي آغ بال 
G. komareki 20/7/84  56   كيلومتري مشكين شهر از سمت اهر5چشمه روستاي احمد آباد 
G. lacustris 15/8/83  57 درياچه شورابيل اردبيل 
G. lacustris 15/8/84  58  كيلومتري اردبيل45درياچه نئور 
O. turcarum 16/8/83  59  اسالم اباد-صالندوزا رود اسالم اباد 
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هاي نمونه برداري در استانهاي آذربايجان شرقي،  نقشه موقعيت‐۱شکل
  ) مراجعه شود۱ به جدول ها و ايستگاههابراي نام گونه(غربي و اردبيل 

  
  حروف اختصار

  :حروف اختصاري مورد استفاده در شكلها عبارتند از
A1, A2: antennae 1, 2; P3- P7: pereopod 3-7; DCUor DC: 
dorsal contour of urosomes; EP1-EP3: epimeral plate 1-3; 
GN1, GN2: gnathopod 1, 2; H: head; MNDP: mandible palp; 
O: oostegite; PGN1, PGN2: propodus of gnathopodes 1, 2; 
PLMX: palp of left maxilla; PRMX: palp of right maxilla; T: 
telson; U3: uropod 3. 
 

  نتايج
درمطالعه صورت گرفته در اين سه استان چهار گونه به طور دقيق 

 و متعلق به دو جنس Gammaridaeشناسايي شدند كه از خانواده 
Gammarus و Obesogammarusهستند .  
 بر روي aesthetasc)(هاي با غشاء نازك  ها داراي تارچه تمامي گونه

  . هستند1شاخك 
 برخي تنوعات مشاهده شده درون ويژگيهاي تاكسونوميكي اصلي و

  :هاي برخي ايستگاهها به شرح زير است اي در نمونه گونه
Gammarus komareki Schäferna, 1922    

اين گونه كه در منطقه غالب است به طور پراكنده تقريباً درتمامي 
 ايستگاه مشاهده 45و در ) 1 و شكل1جدول (شود  نواحي يافت مي

ضر اجزا با دقت بيشتري تشريح و ترسيم در مطالعه حا. شده است
به هر يك از اجزاء كه با طرح كلي توصيف گونه در كليدهاي . شدند

  .شود معتبر هماهنگي دارد اشاره مختصري مي

 داراي دو urosomeمتر، در ناحيه پشتي  ميلي 15ماكزيمم طول نر 
 ، 2شكل (باشد  سري تارچه و خارهاي كوتاه پشتي و جانبي مي

.(DCUوبهاي جانبي سر ته صاف با چشمان كوچك و لوبيايي كوچكتر ل
 3/2 كوتاهتر از 1شاخك   .)H،2شكل (1از قطر بند اول پايك شاخك 

- 29 در ايستگاههاي مختلف 1طول بدن و كم تار، تاژك اصلي شاخك 
). A1، 2شكل ( بند و تاژك ضميمه آن معموالً سه بندي است 20

 بندي است و در هيچ 11اي بلند، اغلب ه  بسيار پرتار با تارچه2شاخك 
 روي اين شاخك ديده نشده و مخروط calceoliيك از ايستگاهها 

). A2، 2شكل (اي كوتاهتر از بندي است كه روي آن قرار دارد  غده
، چهارتا شش تارچه D تارچه نوع 40سومين بند پالپ آرواره فوقاني 

 B و Aرچه از هر دو نوع ، ويك يا دو گروه تا)معموالً پنج تارچه (Eنوع 
در آرواره تحتاني اول، پالپ چپ و راست ). MNDP، 2شكل (دارد 

ها در ايستگاههاي مختلف  داراي تعداد متنوعي از خارها و تارچه
. خورد هاي يك ايستگاه نيز اين تنوع به چشم مي هستند حتي در نمونه

ده براي پالپ آرواره چپ معموالً شش تارچه قوي و سه تارچه سا
مشاهده شد ولي اين تركيب با تنوع هفت و دو، شش و پنج، شش و 

در پالپ راست ). PLMX، 2شكل(شود  دو، هفت و سه هم مشاهده مي
اين تركيب پنج تارچه دنداني قوي، يك تارچه قوي و بلند و يك تارچه 

 + ساده با يك يا دو تارچه كناري مشاهده مي شود ولي فرمولهاي چهار
يك نيز با تارچه كناري يا بدون تارچه  + يك + يك و شش + يك

اي داراي تعداد  پاهاي گيره). PRMX، 2شكل( شود كناري ديده مي
 هستند، propodusتارهاي متوسط و هر دو داراي خار مياني روي بند 

 داراي چند خار كوتاه روي زاويه داخلي و قسمت پاييني 1اي  پاي گيره
palmين خار روي زاويه  داراي چند2اي   و پاي گيرهpalm هستند 

  در حاشيه عقبي بندهاي 4 و3اي   پاي سينه.)GN1, GN2، 3شكل (

merus تا propodus نسبت به 4هاي پاي   پرتار با تارهاي بلند، تارچه 
 بند ). P3 و P4، 4شكل (باشد  كوتاهتر و به تعداد كمتر مي3پاي 

basis ه به سمت انتهاي  نسبتاً باريك و بلند است ك7 و 6 و 5پاي
دهد ولي در پاي   مي5شود و تشكيل لوب در پاي  ديستال باريكتر مي

خورد بندهاي بعدي داراي خار و تعداد كمي   اين لوب به چشم نمي7
هاي  هاي مختلف تعداد تارچههاي كوتاه هستند كه در ايستگاه تارچه
 epimeralصفحات ). P5-P7، 4شكل (دهد   اندكي تنوع نشان مي7پاي 

-  گوشه عقبي1 است در صفحه اپيمرال G. pulexبسيار شبيه به گونه 
هاي كوتاه در اين قسمت  شكمي حالت گرد دارد گاهي داراي تارچه

، 3شكل (است و در ناحيه جلويي شكمي داراي چند تارچه كوتاه است 
EP1 .( صفحاتepimerel 2 در گوشه عقبي3 مخصوصاً صفحه 3 و  -

 و داراي تعدادي تارچه است در اين ناحيه و شكمي زاويه ايجاد كرده
شكل (شود  نيز در حاشيه جلويي شكمي آنها چندين خار مشاهده مي
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3 ،EP3-EP2 .(3در پاي دمي) U3 ( طول اگزوپود 4/3طول اندوپود 
ها كم تار و داراي خارهاي قوي در  اي، شاخه هاي پايه است در قسمت

 طرف اندوپود و حاشيه دو. حاشيه خارجي اگزوپود و اندوپود است
در هيچ ايستگاهي حاشيه . هاي پروش است داخلي اگزوپود داراي تارچه
در يك ) U3، 2شكل . ( تارچه پروش ندارد3خارجي اگزوپود پاي دمي 

ايستگاه در جنوب استان آذربايجان غربي بين روستاي چوپلو و گوي 
د تارچه ها فاق  تمامي نمونه3 كيلومتري تكاب پاي دمي 25آغاج در 

ها تقريباً دو برابر عرض آنها،  در تلسون طول لوب. باشد پروش مي
هاي ناحيه ديستال تلسون بلندتر از طول خارهاي انتهايي است  تارچه

. ها دو برابر طول خارهاي انتهايي است  برخي از تارچه حتي طول
بند ). T، 2شكل (شود  هاي جانبي نيز روي تلسون مشاهده مي تارچه

propodus اي فاقد تارچه ساده و فقط داراي چند سري   سينه7 پاي
در كل تعداد تارهاي كمي ). P7، 4شكل(خارهاي قوي كوتاه ميباشد 

اي  وجود دارد درچشمه چوپلو چمن در جنوب   سينه7روي پاي 
 25استان اردبيل و ايستگاه بين روستاي چوپلو و گوي آغاج در 

 بلندترين و 7يجان غربي، پاي كيلومتري تكاب در جنوب استان آذربا
هاي   در اين گونه داراي گيرنده1شاخك . بيشترين تعداد تارها را دارد

 تاژك به بعد در هر دو جنس نر و 4 ميباشد كه از بند aesthetascنوع 
  .شودماده يافت مي

Gammarus lacustris G. O. Sars,1863 
) 1، شكل1جدول(اين گونه در هفت ايستگاه از سه استان بدست آمده 

 توصيف .جا است  همG. paricrenatusكه در يكي از ايستگاهها با گونه 
 & Karamanمختصر اين گونه كه با توصيف آن در كليد معتبر 

Pinkster (1977)به شرح زير است تطابق دارد :  
هاي ايستگاههاي نواحي سردتر  متر، نمونه  ميلي20ماكزيمم طول نر

هاي بقيه ايستگاهها  ودرياچه نئور بزرگتر از نمونهمانند درياچه شورابيل 
پشتي داراي چندين تارچه و - بندهاي متازوم در حاشيه عقبي. هستند

 ها داراي يك دسته تارچه و urosomeجانبي - در ناحيه پشتي و پشتي
لوب هاي جانبي سر ته صاف با چشمان ). DC، 5شكل (خارهاي كوتاه 

شاخك ). H، 5شكل ( بند اول پايك لوبيايي شكل كمي كوچكتر از قطر
 بند 29 طول بدن و بسيار كم تار با 3/1 نسبتاً كوتاه كمي طويلتر از 1

، 5شكل(است براي تاژك اصلي و دو يا سه بند براي تاژك ضميمه 
A1 .(هاي داراي غشاء نازك   تارچه(aesthetasc) 1 روي شاخك 

 5 و 4كوتاه، بند  نسبتاً كم تار با تارهاي 2شاخك. شوند مشاهده مي
 بند 13- 16 داراي 2تاژك شاخك . اند  تقريباً هم اندازه2پايك شاخك 

 calceoli)(هاي حسي  هاي نر در اين گونه داراي جام باشد نمونه مي
هاي با اندازه كوچكتر  ها و نمونه  هستند در حاليكه ماده2روي شاخك 

پ آرواره فوقاني سومين بند پال). A2، 5شكل (ها هستند  فاقد اين تارچه
 و يك يا دو گروه تارچه E، سه تا پنج تارچه نوع D تارچه نوع 25- 34

آرواره ). MNDP، 5شكل ( دارند B و يك گروه تارچه نوع Aنوع 
يك تارچه ساده و + تحتاني اول روي پالپ چپ داراي شش تارچه قوي 

پالپ راست داراي پنج تارچه قوي دنداني شكل و يك تارچه قوي و 
). PLMX و PRMX، 5شكل (د و يك تارچه ساده هستند بلن

Propodusهرمي شكل با خار مياني بزرگ و چندين 1اي   پاي گيره 
 propodusميباشد،  palm خار كوچكتر در سطح داخلي حاشيه عقبي

 با شكلي متفاوت با يك خار بزرگ مياني، يك خار بزرگ 2اي  پاي گيره
 palmح داخلي حاشيه عقبي اي و چندين خار كوچكتر در سط گوشه

 palmها روي سطح داخلي  تعداد دستجات تارچه. شود مشاهده مي
 حركتي 4 و 3 پاي .)GN1-GN2، 6شكل ( است G. komarekiبيشتر از 

، كه  propodusتا merus پرتار با تارهاي بسيار بلند روي بندهاي 
 ،7لشك( است 4 بلندتر و بيشتر از پاي حركتي 3تارهاي پاي حركتي 

P4  -P3 .( بسيار كم تار و پاها كشيده و به 7 و 6 و 5پاهاي حركتي 
سمت انتها باريك شونده هستند، تعدادي تار در دستجات دو تا پنج 

شكل (شوند   مشاهده ميbasisتايي در ناحيه پروگسيمال و جلويي بند 
7 ،P7-P5 .(شكمي تا حدودي - اولين صفحه اپيمرال در ناحيه عقبي

ي تعداد تارچه كوچك در اين ناحيه و نيز داراي تعدادي گرد و دارا
صفحات ). EP1، 6شكل ( شكمي است - تارچه در قسمت جلويي

 - دار در قسمت جلويي هاي تيز و زاويه  داراي گوشه3 و 2اپيمرال 
باشند و نيز تعدادي تارچه خار  شكمي و تعداد تارچه در اين ناحيه مي

 اين 2روي صفحه اپيمرال  شكمي كه - مانند در ناحيه جلويي 
). EP3-EP2 ، 6شكل (شوند  هاي خار مانند در دو رديف ديده مي تارچه

هاي  تارچه. رسد وپود مي بند اول اگز5/4 طول اندوپود تا 3در پاي دمي 
شكل (اگزوپود و اندوپود پروش هستند خارجي و داخلي  هايحاشيه

5،U3 .(و خار در انتهاي طول تلسون دو برابر عرض آن داراي يك يا د
چند . هر لوب و تعدادي تارچه كوتاه و تعدادي تارچه بلند انتهايي دارد

تارچه جانبي نيز مشاهده شده و اغلب داراي يك خار در ناحيه نزديك 
صفحات نگهدارنده تخم ). T، 5شكل (پايه در يك يا هر دو لوب است 
ان شرقي فاقد گل در استان آذربايجيدر همه ايستگاهها به استثناء قور

هاي كوتيكولي تارچه مانند است البته در اين ايستگاه نيز  برجستگي
ها به تعداد بسيار كم روي صفحات نگهدارنده تخم يافت  اين برجستگي

 ). O، 5شكل (شود  مي
Gammarus paricrenatus Stock et al., 1998  

تگاه باشد در هـيچ ايـس       اين گونه كه بومي منطقه و درياچه قوريگل مي        
  جـا بـا گونـه    ديگري يافـت نـشد و در ايـن درياچـه نيـز بـه طـور هـم                 

 G. lacustris هـيچ تفـاوت قابـل    ). 1، شـكل  1جـدول  ( به دست آمد
 مـشاهده نـشد فقـط    Stock et al. (1998)ذكري با توصيف آن توسط 

جهت تكميل توصيف گونه، قطعات دهاني در نمونـه نـر بـه شـرح زيـر            
  :شود جمالي به ساير اجزاء نيز مياره ادر ضمن اش. گردد توصيف مي
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   a(H, T, A1, A2, U3, DCU, MNDP), b(PLMX, PRMX):، مقياسهاG. komareki  ‐٢شکل
H : ،سرT :،تلسونA1  :١شاخک،:A2 ٢  شاخک،DCU  :،ناحيه پشتي بندهاي دمي :U33پاي دمي  ،MNDP :،پالپ آرواره فوقانيPRMX : پالپ آرواره

  .)ايستگاه چشمه ايوند ( .پالپ آرواره تحتاني چپ: PLMXتحتاني راست، 
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 پاي  GN1:،3-1صفحات اپيمرال: G. komareki، EP1-EP3 ‐٣شکل 
  )ايستگاه چشمه ايوند. (٢ پاي گيره اي GN2:، ١گيره اي 

  
  

  )ايستگاه چشمه ايوند(. ٣‐٧ پاهاي حرکتي  G. komareki::P3-P7 ‐شکل 
   

  
هـاي   متر ولي بطور كلي در مقايسه با گونـه   ميلي11بزرگترين اندازه نر    

ديگر اندازه اين گونه كوچكتر است لوب هاي سر ته صـاف بـا چـشمان             
، همـه   )H،  8شـكل   (كوچكتر از قطر بند اول پايـك        (لوبيايي و كوچك    

pleosome       پـشتي هـستند     _  ها داراي چندين تارچه در حاشيه عقبي
شتي و دو گـروه جـانبي از         ها به يك گروه پ     DC .(Urosome،  9شكل  (

 بسيار كـم  1شاخك . DC)،  9شكل  (اند    هاي كوتاه مسلح    خارها و تارچه  
، 8شـكل   ( بندي و تاژك ضميمه سه بندي اسـت          27تار ، تاژك اصلي     

A1 .(  پايك 3اي به اندازه طول بند   كم تار، طول مخروط غده     2شاخك 
سـومين  ). A2،  8شـكل   (بندي اسـت       هشت 2باشد تاژك      مي 2شاخك  

 و  D تارچـه نـوع      E   ، 16بند پالپ آرواره فوقاني پنج يا شش تارچه نوع          
). MNDP،  8شكل  ( دارد   B و   Aهاي نوع     يك دسته از هر يك از تارچه      

در آرواره تحتاني اول پالپ چپ داراي پنج تارچه قوي، سه تارچه ساده             
ي و بدون تارچه حاشيه جانبي و پالپ راست داراي چهـار تارچـه دنـدان              

قوي، يك تارچه بلند قوي، يك تارچه ساده و فاقد تارچه حاشيه جانبي             
 4 تـا  1طول صفحات پيش راني ). PLMX, PRMX، 8شكل (باشد  مي

  ).GN1-GN2 ،P3- P4، 10 و 9شكل(باشد  طويلتر از عرض شان مي
Palm  2اي   است و پاي گيـره 2اي  تر از پاي گيره  عريض1اي   پاي گيره 

 palmاست، خار مياني قابل تـشخيص نبـود و هـر دو             تقريباً مستطيلي   

ــه   ــار در زاويـ ــدادي خـ ــد palmداراي تعـ ــكل ( بودنـ -PGN2، 9شـ
PGN1.(Merus  و carpus چند گـروه تارچـه بلنـد    4 و 3 پاي حركتي 

، 10شـكل   ( است   3 تا حدودي كمتر از پاي       4هاي پاي     دارند كه تارچه  
P4-P3 .(  قاعده)basis (   پـشتي داراي   - عقبـي   در ناحيـه   7 و   6،  5پـاي

 اين ناحيـه    7در سطح دروني پاي     . برجستگي كوچك و مشخصي است    
-P7،  10شـكل   (انـد     ساير بندها باريك و كشيده    . داراي دو تارچه است   

P5.(  
 2 طـول اگزوپـود اسـت و اگزوپـود بنـد             4/3 اندوپود   3در پاي دمي  

  پـروش هـستند  3هاي پـاي دمـي    نسبتاً طويلي دارد تقريباًََ همه تارچه   
لوب هاي تلسون طويل هـستند طـول آنهـا بـيش از دو              ). U3،  8شكل(

باشد در سطح پشتي يك جفت تارچه حسي دارنـد و             برابر عرضشان مي  
 خـار بـا     3 يـا    2شـود     چندين تارچه ساده نيز در سطح پشتي يافت مي        

). T،  8شـكل (شـود     چند تارچه در ناحيه انتهايي تلـسون مـشاهده مـي          
شيه عقبي نسبتاً گـرد و در بخـش شـكمي           اولين صفحه اپيمرال در حا    

 هـر دو در ناحيـه       3 و   2صـفحات   ). EP1،  9شـكل (داراي تارچه اسـت     
 - حاشـيه شـكمي    3صفحه اپيمرال  عقبي داراي زاويه تند و در      -شكمي  
 ).EP2-EP3، 9شكل( حالت لب دار دارد جلويي

 



  41        دوجورپايان آذربايجان ايران

 

 
  a(H, T, A1, A2, U3, DCU, O), b (MNDP, PLMX, PRMX) :، مقياسهاG. lacustris ‐شکل 

H :،سرT  :،تلسونA1  :١شاخک، :DC بدن،  ناحيه پشتي:U3٣ پاي دمي، :A2 2 شاخک  ،O : ،صفحه نگهدارنده تخمMNDP : پالپ آرواره
  .)ايستگاه چشمه خلج بالغي. (پالپ آرواره تحتاني چپ: PLMXپالپ آرواره تحتاني راست، :  PRMXفوقاني،

  



  4 شماره) 6138 (و سومسيجلد ، نمجله علوم دانشگاه تهرا        42

  

  
 پاي GN1: ،١- ٣صفحات اپيمرال : G. lacustris ، EP1-EP3:‐٦شکل 
  ).ايستگاه چشمه خلج بالغي. (٢ اي  پاي گيرهGN2:، ١اي گيره

  
ايستگاه چشمه خلج (. ٣‐٧پاهاي حرکتي  G. lacustris: :P3-P7 ‐٧شکل 
  )بالغي

   

 
Obesogammarus turcarum Stock, 1974  

كه از هاي لب شور حوضه خزري است  اين گونه از دوجورپايان آب
هشت ايستگاه در حاشيه رود ارس بدست آمد و غير از رود ارس در 

 ).1، شكل 1جدول (ايستگاههاي ديگر مشاهده نشد 
 Stockتوصيف اين گونه ضمن همخواني با توصيف نمونه تيپ آن 

  : به شرح زير است(1974)
متر، لوب هاي جانبي سر گرد، چشمها درشت،   ميلي15طول بدن تا 
ــر ــول دو براب ــرض اســت ط ــكل ( ع ــد H .(metasome، 11ش ــا فاق  ه
و  1 هـا داراي برجـستگي سـتوني روي بنـد     urosomeبرجستگي ولي 

 در ناحيه پـشتي، هـر       . هستند 3 و   2برجستگي كمي كوتاهتر روي بند      
شـكل  ( داراي تعدادي خـار و تارچـه هـستند    urosomeيك از بندهاي  

11 ،DCU .( ــاهتر از شــاخك  1شــاخك ــا حــدودي كوت ــر دو  و 2 ت ه
 پايـك   3 با پايك كوتاه، طول بند       1كوتاهتر از نصف طول بدن، شاخك       

تاژك ضميمه، چهار تا    ). A1،11شكل  (بسختي بلندتر از عرض آن است     
 2اي شـاخك      مخـروط غـده   .  بنـد دارد   14-18شش بند و تاژك اصلي      

 پايـك حالـت سـه گـوش         4انگشتي شكل است، در حاشيه پاييني بند        
  پالـپ آرواره ). A2،  11شـكل   ( بنـدي اسـت      8تـاژك   . ايجاد شده است  

، يـك گـروه تارچـه     Aفوقاني در سومين بند داراي دو گروه تارچه نوع
 اسـت  C و  Dاي نوع هاي شانه  و داراي تارچهE، شش تارچه نوع Bنوع 

پالپ آرواره تحتاني راست داراي چهار تارچه قوي        ). MNDP،  11شكل(
چه ساده و چندين تارچـه سـاده        دنداني، دو تارچه قوي و بلند، يك تار       

پالـپ آرواره تحتـاني چـپ       ). PRMX،  11شـكل   (حاشيه جانبي اسـت     
معموالً داراي شش تارچه قوي، پنج تارچه ساده و چندين تارچه سـاده             

صـفحه پـيش رانـي پـاي        ). PLMX،  11شـكل   (حاشيه جـانبي اسـت      
.  در حاشيه پاييني داراي تعـداد فراوانـي تارچـه بلنـد اسـت              1اي    گيره

palm     آن كوچكتر از palm  است، در لبه نسبتاً زاويه دار       2اي     پاي گيره 
 پـاي  palm. اي باريك است داراي يك خار مياني بزرگ و يك خار زاويه  

اي بـزرگ بـا        داراي خار ميـاني و زاويـه       1اي     شبيه پاي گيره   2اي    گيره
-GN2، 12شـكل   (اي اسـت      چندين خار در حاشيه پاييني خـار زاويـه        

GN1 .(اسـت  1اي     شـبيه پـاي گيـره      3ه پيش راني پاي حركتي    صفح  .
merus   و carpus       پـاي  . هاي بلند دارنـد      به ترتيب ده و پنج گروه تارچه
هاي بلند، بسيار پرتار،       در حاشيه شكمي و عقبي داراي تارچه       4حركتي

پاي حركتي ). P4-P3، 13شكل ( است carpus و merusمخصوصاً روي  
عريض و با زاويه حاشيه عقبـي برجـسته         ) basis(اي   داراي بند قاعده   5

اين بند داراي تعـداد زيـادي تارچـه نـه           .شود  كه در نهايت ته صاف مي     
اي چندان بلند، داراي شش يا هفت گروه تارچه مياني روي بنـد قاعـده           

هايي است كه طول آنها دو تا سـه            داراي تارچه  carpus و   merus. است
  ).P5، 13شكل (برابر طول خارها است 
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 ,a(H, A1, A2, U3, DCU) b (T :مقياسها :G. paricrenatus ٨شکل

MNDP, PLMX, PRMX)     H : ،سرT :،تلسونA1  :١شاخک،:U3  
پالپ : PRMXپالپ آرواره فوقاني،: MNDP ،  2 شاخک A2:،٣پاي دمي

ايستگاه درياچه . (پالپ آرواره تحتاني چپ: PLMXآرواره تحتاني راست، 
  .)قوريگل

  
ناحيه  DC:  ،١-٣صفحات اپيمرال : G. paricrenatus:EP1-EP3 ‐٩شکل
 پالم پاي PGN1:. ،٢ پاي گيره اي GN2:، ١ پاي گيره اي  GN1:بدن، پشتي

   .)ايستگاه درياچه قوريگل.  (٢ پالم پاي گيره اي PGN2: ،١گيره اي 

  

  
ايستگاه (. ٣‐٧پاهاي حرکتي : P3-P7 :G. paricrenatus ‐١٠شکل 
  ) قوريگلدرياچه

  

دوكي شكل، در زاويه عقبي به  )basis(اي  با بند قاعده6پاي حركتي 
در حاشيه . سختي برجسته است و يك خار و چندين تارچه بلند دارد

هاي نسبتاً بلند در سطح داخلي بند  عقبي حدود هفت گروه تارچه
 تا حدودي 7اي پاي حركتي  بند قاعده). P6، 13شكل (اي پا است  قاعده
دار، سطح خارجي داراي حدود  ار گوش با زاويه عقبي برجسته، تارچهچه

با چندين گروه تارچه . اند هشت گروه تارچه كه در يك رديف قرار گرفته
. اي پا به صورت پراكنده قرار مي گيرند كه در سطح داخلي بند قاعده

 carpus و merus. هاي بلند و فراوان است حاشيه عقبي داراي تارچه
هاي بسيار بلند دارند كه طول آنها چهار تا پنج برابر طول خارها  تارچه
شكمي تا -  در حاشيه عقبي1 صفحه اپيمرال ).P7، 13شكل (است 

شكمي نيز چندين - حدودي گرد با چندين تارچه، در حاشيه جلويي
شكمي -  در حاشيه عقبي3 و 2صفحات اپيمرال . شود تارچه مشاهده مي

خار . يه پاييني داراي چند خار كوتاه هستنداند و در حاش نوك تيز شده
( اند   در چند رديف قرار گرفته2هاي حاشيه پاييني صفحه اپيمرال 

 در حاشيه خارجي چند گروه 3اگزوپود پاي دمي ). EP3 -EP1، 12شكل 
اندوپود بسيار . هاي پروش دارد خار و تارچه دارد و در دو طرف تارچه

ن تارچه پروش در حاشيه خارجي است كوتاه با يك خار انتهايي و چندي
  تلسون داراي دو خار و چندين تارچه طويل انتهايي). U3، 11شكل (
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  a(H, T, A1, A2, U3, DCU), b (MNDP, PLMX, PRMX) :مقياسها O. turcarum:‐١١شکل 

H : ،سرT :،تلسونA1  :١شاخک ،:A2 ٢ شاخک،DCU  : ،ناحيه پشتي بندهاي دميMNDP :ه فوقاني،پالپ آروارPRMX : ،پالپ آرواره تحتاني راست
PLMX :، پاي دمي  پالپ آرواره تحتاني چپ:U3ايستگاه چشمه ايسي سو در منطقه خلف بيگ لو. (٣(.  
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 پاي GN1: ،١- ٣صفحات اپيمرال: EP1-EP3 :O. turcarum ‐١٢شکل 

ايستگاه چشمه ايسي سو در منطقه خلف . (٢ پاي گيره اي GN2:، ١گيره اي 
  .)يگ لوب

  
ايستگاه چشمه  (٣‐٧پاهاي حرکتي : P3-P7 :O. turcarum  ‐١٣شکل

  .)ايسي سو در منطقه خلف بيگ لو

  

شـكل  (هـاي جـانبي دارد        هاي حسي نيز روي حاشـيه       است و دو تارچه   
11  ،P .(هـاي   هاي ايستگاه رودخانه اسالم آباد داراي تعداد تارچـه  نمونه

در همـين  .  ساير ايستگاهها بودنداي نسبت به كمتري روي پاهاي سينه  
اي    و عقبي بند قاعده    proximal در ناحيه    6ايستگاه نيز برجستگي پاي     

  بـسيار مـشخص      merus و جلويي    distal در ناحيه    4و برجستگي پاي    
  .شودتر از ساير ايستگاهها مشاهده مي

  
 بحث

اي  شناسايي شده در منطقه الگوه از نظر پراكنش جغرافيايي چهار گونه
 شامل  Ponto-Caspian پراكنش در ناحيه - 1: دهند زير را نشان مي

Obesogammarus turcarum ، 2 - پراكنش در آسياي صغير شامل 
Gammarus komareki، .3 - پراكنش در آمريكا، اروپا وآسياي 

 پراكنش محدود به درياچه - G. lacustris ، 4پالئاركتيك شامل 
در زير  .شود  را شامل ميG. panicrenatusقوريگل كه صرفاَ گونه بومي 

هاي چهار گونه  اي صفات و تفاوتهايي كه نمونه به تنوعات درون گونه
  .شود دهند اشاره مي با نمونه تيپ نشان مي مطالعه شده 

Gammarus komareki, Schäferna, 1922 
Karaman & Pinkster (1977) ،پراكنش اين گونه را در بلغارستان 

مولداوي، سواحل درياي سياه و نيمه شمالي كشور تركيه ، شمال يونان
در ايران براي اولين بار اين گونه توسط . اند و شمال ايران ذكر كرده

(1934) S. Karaman تحت عنوان persicus G. pulex  از سلطان آباد
از ويال دره از  G. Karaman (1969) گزارش شد و سپس توسط

 .Stock et al در مطالعه. گزارش گرديدكوههاي سبالن در آذربايجان 

 اين گونه به عنوان Khalaji-Pirbalouty & Sari (2004) و   (1998)
در . اي با پراكنش وسيع در كشور از بسياري از استانها گزارش شد گونه

لرستان ) 1380بناكار، (مطالعات سالهاي اخير اين گونه از استان تهران 
خلجي (چهارمحال و بختياري ) 1381، نقيب(اصفهان ) 1380امرايي، (

و از سه استان گلستان، ) 1382مزيني، (كردستان ) 1381پير بلوطي، 
هاي در  نمونه. گزارش شدند) 1383نهاوندي، (مازندران و گيالن 

 Khalaji-Pirbalouty & Sariاستان چهارمحال و بختياري كه توسط 

 فاقد 3ي پاي دمي  مطالعه شدند اين گونه را در ايران دارا(2004)
هاي  كند، در نمونهتارچه پروش روي حاشيه خارجي اگزوپود معرفي مي

 در 3اگزوپود و اندوپود پاي دمي ) 1380امرائي ، ( استان لرستان 
 كه با گزارشات  حاشيه خارجي و داخلي داراي تارچه پروش ذكر شده

 منطبق) يوسفوند، مكاتبه شخصي(مشابهي از شمال استان لرستان 
اي در مسير روستاي چوپلو  باشد در مطالعه حاضر نمونه هاي چشمهمي

مالً فاقد تارچه ها كا  نمونه3ايجان غربي پاي دمي و گوي آغاج در آذرب
فقدان تارچه پروش روي حاشيه خارجي اعالم پروش است، بنابراين 

 بعنوان صفت كليدي در شناسايي اين گونه نيازمند 3اگزوپود پاي دمي 
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لذا ضرورت مطالعات . ن گونه از ايران استهاي اي كامل جمعيتمطالعه
مولكولي جهت تعيين دقيق جايگاه تاكسونوميك جمعيت هاي مطالعه 
شده را مشخص مي سازد كه طرحي مطالعاتي در اين زمينه در 

  .دانشگاه تهران در دست ميباشد
ترتيب Khalaji-Pirbalouty & Sari (2004) در مطالعه 

هاي استان   پالپ آرواره تحتاني راست درنمونه2راي بند ها ب تارچه
يك تارچه قوي و بلند + چهارمحال و بختياري شش تارچه دنداني قوي 

يك تارچه ساده در ناحيه انتهايي پالپ ذكر شده است، با يك يا دو + 
هاي تركيه و استان  تارچه ساده روي حاشيه جانبي آن و براي نمونه

با يك تارچه جانبي ذكر شده و براي ) 1+1+5(لرستان اين ترتيب 
هاي اوكراين همين ترتيب با تعداد دو تارچه جانبي گزارش شده  نمونه

هاي آذربايجان  است، در حاليكه چنين فرمول ثابتي را براي نمونه
هايي كه از يك ايستگاه هستند در  حتي نمونه. توان تعريف كرد نمي

، )1+1+4(فرمولهاي . دهند اين مورد تنوع درون جمعيتي نشان مي
نيز با يك يا دو تارچه و يا حتي فاقد تارچه كناري ) 6+1+1(، )5+1+1(

  .شوند مشاهده مي
Gammarus lacustris G. O. Sars, 1863 

اي در اروپا پراكنش دارد از نروژ تا بالكان،  اين گونه كه به طور گسترده
) انستان و شمال هندسيبري، تركيه، افغ( از روسيه، آسياي پالئاركتيك

اولين . (Karaman & Pinkster1977)و از كانادا گزارش شده است 
 در مسير Gurdgel از درياچه Brstein(1945)گزارش اين گونه توسط 

و سپس ) احتماالً منظور درياچه قوريگل است( تبريز -ميانه
 ز از منطقه بوروالن در مرز ايران و تركيه، ا Stock et al. (1998)توسط
 گزارش اهي در نزديكي سد ارس و درياچه نئور در استان اردبيلايستگ
باشد  هاي داراي يخبندان مي زيستگاه اين گونه كوهستانها ودرياچه. شد

 درجه سانتيگراد هستند 20و در مناطقي كه تابستان داراي دماي زير
  .شود يافت مي

 هاي مطالعه شده با نمونه توصيف شده از تنوعاتي كه نمونه
نشان مي  (Karaman & Pinkster,  1977)  در تركيه Abantدرياچه

 كه در توصيف براي 2و 1تعداد بيشتر بند هاي آنتن : دهد عبارتند از
 10- 14 ،2 بند و براي تاژك شاخك 18 - 26، 1 تاژك اصلي شاخك

 هاي آذربايجان ايران تاژك اصلي هبند ذكر شده در صورتيكه در نمون
عالوه .  بند مشاهده شد13- 16، 2تاژك شاخك  بند و 29، 1شاخك 

طول  5/4 بيش از 3ها طول اندوپود پاي دمي  بر اين در اين نمونه
 4/3اولين بند اگزوپود بود، در حاليكه اين نسبت در توصيف گونه، 

 در  G. paricrenatusجا با  اين گونه به صورت هم. گزارش شده است
  .گل مشاهده شددرياچه قوري

Gammarus paricrenatus Stock et al., 1998 
در اين درياچه . باشد اين گونه بومي اين منطقه و درياچه قوريگل مي

 به دست آمد و تنوع بارزي با G. lacustrisجا با گونه  نيز به طور هم

 از ديگر .نشان نداد Stock et al. (1998) هاي توصيف شده توسط نمونه
 هشيالن در تاالب  Gammarus anodonتوان هاي بومي كشور مي گونه

 Stock كه اولين بار توسط .roseli  Gاي استان كرمانشاه از گروه گونه

et al. (1998)گزارش شد و نيز  G. balutchi از آبشار آتشگاه لردگان 
 Khalaji-Pirbalouti & Sari استان چهارمحال و بختياري كه توسط 

  . توصيف شده را نام برد(2006)
Obesogammarus turcarum Stock, 1974 

اي در كوههاي  از چشمهStock (1974) براي اولين بار اين گونه توسط 
  . تركيه گزارش شد- در مرز ايران Agril آرارات در استان

در ايران از منطقه بوروالن در مرز ايران و تركيه و نيز از سد ارس 
ارش اين مطالعه اولين گز. (Stock et al. 1998)گزارش شده است 

.  از حاشيه رود ارس در آذربايجان ايران مي باشدO. turcarumحضور 
 و تاژك ضميمه آن به 1در مقايسه با توصيف نمونه تيپ تاژك شاخك 

هاي مطالعه حاضر است كه اين  بند در نمونه 4- 6 و 15- 18ترتيب 
  . بند براي نمونه تيپ گزارش شده است4 و 14اعداد به ترتيب 

 ميدهد كه آذربايجان ايران به دليل ايجـاد يـك           مطالعه حاضر نشان  
پل ارتباطي بين كوههاي تركيه، البرز و زاگرس و فراهم آوردن شـرايط             

هـاي    مساعد زيستي از نظر دما و منابع آبي، محيط مناسبي براي گونـه            
هـاي    هاي مطالعه حاضـر گونـه       عالوه بر گونه  . مختلف دوجورپايان است  

ــانواده  ــان خ ــري از دوجورپاي ــروه Niphargidae ديگ ــان گ  و دوجورپاي
 در منطقه مشاهده شدند كه به دليل Gammarus balcanicusاي  گونه

.  انـد  نياز به مطالعات تاكسونوميك بيشتر در ايـن مجموعـه ذكـر نـشده        
نتايج اين تحقيق ضرورت مطالعات جمعيتي گونه ها و تهيه كليد جامع            

عيتهاي ايراني و اروپايي    شناسايي دوجورپايان را پس ازمطالعه تمام جم      
 كه داراي G. komarekiمطالعه جامع گونه . دوجورپايان نشان مي دهد

پراكنش وسيع در اروپا و آسيا است نياز به بازنگري و معرفـي تنوعـات               
ــه ــي دارد درون گون ــتفاده از   . اي و درون جمعيت ــر اس ــال حاض در ح

ــود   ــايي موجـ ــدهاي شناسـ  Karaman & Pinkster 1977 (كليـ
1998.  (Stock et al   در شناسايي جمعيت هائي از دوجورپايـان ايـران 

  .كند ابهاماتي ايجاد مي
  

  تقدير و تشكر
س دانشكده زيست شناسي، معاونت پژوهشي پردي     رياست  بدينوسيله از   

 از  ;نـات پژوهـشي   علوم و دانشگاه تهران جهت در اختيار قرار دادن امكا         
بـا  هين زارع مباركـه كـه       داوران محترم مقاله و جناب آقاي دكتـر شـا         

از كارشناسان  و ادبي مقاله افزودند نظرات سازنده خود بر غناي علمي و 
  بخـش جانورشناســي دانــشگاه تهــران و آقـاي عبــاس كــاظمي كــه در  

  .شوداند تشكر ميبرداري تالش فراواني داشتهنمونه
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