
 ...(Garra rufa Heckel, 1843چراغ )مقایسه صفات اندازشی و شمارشی ماهی گل 

39 

              
 دانشگاه گنبد کاووس

"شناسی کاربرديهاي ماهیپژوهش"نشریه   

39دوره دوم، شماره اول، بهار   

http://jair.gonbad.ac.ir 
 

 ( Garra rufa Heckel, 1843چراغ )مقایسه صفات اندازشی و شمارشی ماهی گل

 پاییز در رودخانه شاپور استان فارسدر فصل بهار و 
 

 2حامد کلنگی میاندره، 2اکبر هدایتیسیدعلی، 1*قاسم عسکري

 ، گرگان، ایراندانشجوی دکتری اکولوژی آبزیان، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان1

 منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران دانشگاه علوم کشاورزی و استادیار گروه شیالت، 2
 

  8/2/23تاریخ پذیرش:           3/12/22تاریخ ارسال: 

 

 چکیده

در رودخانه شاپور مورد بررسی قرار  Garra rufaدر این تحقیق خصوصیات مورفومتریک و مریستیک گونه 

( به منظور بررسی اثر فصل بر پارامترهاي 1931قطعه ماهی طی دو فصل بهار و پاییز ) 121گرفت. در این مطالعه 

صفت مریستیک مقایسه  11صفت مورفومتریک و  22ریختی در بین جنس نر و ماده با استفاده از ساچوک صید و 

مورد تجزیه و تحلیل  تست tو با استفاده از آنالیز  SPSS-17افزار ه توسط نرمآوري شدگردید. اطالعات جمع

صفت مورفومتریک بین نرهاي دو فصل نشان داد  22صفت از  11داري را در قرار گرفت. نتایج اختالف معنی

(10/1P< در ماهیان ماده نیز در .)داري دیده شدسنجی اختالف معنیصفت ریخت 13 (10/1P<.)  صفت  11از

داري را نشان داد. به صفت اختالف معنی 2ها مریستیک در بین نرها در دو فصل تنها یک صفت و در بین ماده

سنجی در ماهیان ماده و نر در ارتباط با تغییر فصل نسبت به صفات رسد تغییرپذیري صفات ریختنظر می

 شمارشی بیشتر است.

 

 1مریستیک، رودخانه شاپور، استان فارس، مورفومتریک، Garra rufa کلیدي: واژگان

 

 

 

                                                   
  askarighasem82@gmail.comنویسنده مسئول: *
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 مقدمه

های آبی به دالیل متعدد از جمله بررسی تکاملی، بوم شناختی، رفتار بررسی ماهیان در بوم سازگان

 برداری از ذخایر و پرورش ماهی حائز اهمیت است.ها، مدیریت منابع آبی و بهرهشناسی، حفاظت آن

که اختالف در صفات صفات مورفومتریک و مریستیک در مطالعه ماهیان دارای اهمیت بوده، بطوری

ها بوده و تفاوت در صفات مورفومتریک نشان دهنده تفاوت در شرایط اکولوژیکی و شرایط محیطی آن

ی و بررسی مطالعات جمعیت(. Garcia et al., 1994باشد )های ژنتیکی میشمارشی دلیلی بر وجود تفاوت

تواند نتایج جالب توجهی را ارئه نماید. زیرا های آب شیرین میهای بین جمعیتی یک گونه از ماهیتفاوت

هایی که ارتباطی به هم نداشته باشند، به دلیل کاهش تبادل ژنی و عدم تولید مثل بین معموال رودخانه

(. Parsa, 1999گونه را در خود جای دهند )های متفاوت از یک توانند جمعیتها میها این رودخانهماهی

ها بررسی های متفاوتی وجود داشته، که یکی از آنهای مختلف یک گونه راهبرای شناسایی جمعیت

های متعلق به خانواده کپور ماهیان بوده و در گروهGarra باشد. جنس صفات مورفومتریک و مریستیک می

 ;Coad, 2009ریقا به جنوب شرقی آسیا گسترش دارند )متنوعی در سراسر جنوب غرب آسیا و از آف

Durna et al., 2010 تاکنون چهار گونه .)G. variabolis ،G. rufa ،G. rossica و 

G. persica ( در ایران گزارش گردیده استAbdoli, 1998; Coad, 2009 گونه .)Garr arufa  در جنوب

(. در ایران حوضه رودخانه Coad, 2009غرب و غرب ایران، شرق عراق و جنوب شرق ترکیه پراکنش دارد )

های (. از نامAbdoli, 1998شود )دجله، بوشهر، دریاچه مهارلو، کر و حوضه استان هرمزگان یافت می

هایی این ماهی معموال در مکان چراغ، سنگ لیس، ماهی سنگی اشاره نمود.توان به گلفارسی این گونه می

 ها و سایرشود و از رسوبات کف بستر، جلبکها دیده میکه جریان سریع آب وجود داشته در زیر سنگ

نمایند. با توجه به اطالعات موجود در ارتباط با این ها چسبیده است، تغذیه میموادی که به سطح سنگ

ز صفات مورفومتریک و مریستیک جنس نر و ماده ماهی گونه ارزشمند، این مطالعه به بررسی تعدادی ا

 چراغ در ارتباط با فصول متفاوت در رودخانه شاپور پرداخته است.گل

 

 هامواد و روش

 01قطعه ماهی ) 121(، تعداد 1321فصل بهار و پاییز در سال ) 2منظور انجام این تحقیق طی به

متر( از مناطق باال دست رودخانه شاپور در میلی 5قطعه در هر فصل( به وسیله ساچوک )چشمه به قطر 

آزمایشگاه  فیکس، به %11های صید شده با استفاده از فرمالین (. نمونه1استان فارس صید گردید )شکل 

صفت  11متر و تعداد میلی 11/1صفت اندازشی با استفاده از کولیس دیجیتال با دقت  22منتقل و تعداد 

گرم  1111/1ها با استفاده از ترازوی دیجیتال با دقت شمارشی مورد بررسی قرار گرفت. وزن نمونه

ر نتیجه به منظور استانداردسازی کند دسنجی با رشد ماهی تغییر میهای ریختگیری شد. اندازهاندازه
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 .از فرمول زیر استفاده شد( Karakousis et al.,1991ها و کاهش تغییرات حاصل از رشد آلومتریک )داده

 Excel 2010 افزار و برای رسم نمودارها از نرم  SPSS 17افزارها از نرمبه منظور تجزیه و تحلیل داده

 استفاده شد.استفاده شد. جهت تعیین سن از فلس 

𝑀𝑡 = 𝑀0(
𝐿

𝐿0
)𝑏 

tM ،0: مقادیر استاندارد شده صفاتM ،طول صفات مشاهده شده :L میانگین طول استاندارد برای کل :

 0log Lو  0log M: ضریب رگرسیونی بین b: طول استاندارد هر نمونه، 0Lها و برای همه مناطق، نمونه

 .برای هر منطقه

سنجی و صفات شمارشی جهت تنوع تغییرات کلیه صفات ریختمیانگین، انحراف معیار و ضریب 

منظور تعیین اختالف در ماهیان در طی دو فصل برای به (.Van valen, 1978شناسی محاسبه شد )ریخت

 استفاده شد. tهر یک از صفات از آزمون 

𝐶. 𝑉𝑝 = 100√
∑𝑆2

∑𝑋2
 

2S ،2: واریانس صفت مورد مطالعهX مورد مطالعه: میانگین مربع همان صفت 

 

 
 برداريعکس هوایی منطقه نمونه -1شکل 
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 نتایج

عدد ماده و نر نشان داد  32و  28، 21، 21 ترتیبآنالیز تفکیک جنسیتی در فصل بهار و پاییز به

صفت مورفومتریک و  22( C.V(. میانگین، کمینه، بیشینه، انحراف معیار و ضریب تغییرات )2 )شکل

جنس نر و ماده در دو فصل بهار و پاییز در رودخانه شاپور محاسبه گردید  چراغ درمریستیک ماهی گل

 (.2و  1)جدول 

 

 
 .فراوانی نسبی جنس نر و ماده در دو فصل بهار و پاییز در رودخانه شاپور  -2 شکل

 

صفت مورفومتریک در دو فصل بهار و پاییز برای دو جنس نر  22تست برای  tآنالیز حاصل از آزمون 

صفت مورفومتریک شامل ارتفاع بدن، عرض بدن، طول  11و ماده حاکی از این مطلب بود که نرها در 

له باله ای، فاصپوزه، قطر چشم، طول بلندترین شعاع باله پشتی، مخرجی و شکمی، طول قاعده باله سینه

بوده و در  .(>15/1P)داری اقه دمی، ارتفاع ساقه دمی و طول سبیلک دارای اختالف معنیمخرجی تا س

صفت طول  12(. جنس ماده در 3)جدول  (<15/1P)داری نشان ندادند صفت دیگر اختالف معنی 13

کل، طول چنگالی، ارتفاع بدن، عرض بدن، طول سر، طول پوزه، قطر چشم، فاصله جلوی باله مخرجی، 

ندترین شعاع باله پشتی، طول بلندترین شعاع باله مخرجی، طول بلندترین شعاع باله شکمی، طول بل

ه ای، طول قاعده بالای، طول قاعده باله پشتی، طول قاعده باله سینهطول بلندترین شعاع باله سینه

الف مخرجی، فاصله باله مخرجی تا ساقه دمی، ارتفاع ساقه دمی، عرض ساقه دمی و طول سبیلک اخت

 .(>15/1P)داری را نشان داد معنی
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نس چراغ در جمیانگین، انحراف معیار، کمینه، بیشینه و ضریب تغییرات صفات مورفومتریک ماهی گل -1جدول 

 متر(نر و ماده در دو فصل بهار و پاییز در رودخانه شاپور )بر حسب میلی

 پارامتر

 میانگین ±انحراف معیار
 مترمیلی حداقل(-)حداکثر

 میانگین ±انحراف معیار
 مترحداقل( میلی-)حداکثر

 (CV%ضریب تغییرات )

 نر                                       ماده ماده نر

 بهار پاییز بهار پاییز بهار             پاییز بهار             پاییز

 طول کل
81/1± 25/02 
29/05- 92/58 

21/1 ± 92/01 
21/02 –12/52 

01/1± 11/03 
58/05 – 13/50 

98/1± 10/02 
23/00 – 32/58 

22/1 0/1 2/1 2/1 

 طول چنگالی
91/1± 12/58 
82/01 – 88/52 

21/1±81/55 
12/58 – 33/52 

50/1 ± 19/52 
93/52 – 8/51 

52/1± 2/50 
2/01- 8/53 

2/1 9/1 1 2/1 

 ارتفاع بدن
25/1± 39/11 
29/12 – 15/8 

39/1±  11/11 
22/13 – 81/8 

15/1± 11/11 
22/13 – 01/0 

52/1± 10/11 
11/13 – 20/9 

33/2 0/3 2/1 1/5 

 عرض بدن
3/1± 50/9 
52/8 – 01/5 

9/1± 39/2 
02/11 – 15/0 

53/1± 22/9 
22/2 – 91/5 

92/1± 35/0 
80/2-82/2 

2/3 2/9 1/9 3/11 

 طول سر
23/1± 39/11 
13/12 – 23/11 

10/1± 19/13 
50/13 – 29/12 

35/1± 12/11 
12/13 – 12/11 

21/1± 23/11 
85/13 – 29/8 

2 2/1 1/3 5/3 

 طول پوزه
23/1± 21/0 
15/8 – 08/2 

22/1± 20/0 
99/9 – 92/5 

29/1 ± 29/2 
10/8 – 21/2 

22/1 ± 29/5 
1/8 – 19/2 

2/0 3/0 0 2/2 

 فاصله بین دو چشم
38/1± 99/2 
0/9 – 2/3 

22/1± 20/8 
52/2 – 22/5 

32/1 ± 00/2 
12/9 – 22/3 

52/1 ± 98/0 
19/11 – 39/2 

2/9 9/5 2/9 2/9 

 فاصله پشت چشم
13/1± 92/0 
95/9 – 2/3 

2/1 ± 11/8 
95/8 – 0/0 

28/1 ± 10/9 
29/8 – 22/0 

22/1 ± 29/9 
20/8 – 95/5 

2/1 2/2 2/3 3/3 

 قطر چشم
15/1 ± 31/3 
2/3 -  28/2 

2/1 ± 39/3 
22/3 – 21/2 

15/1 ± 15/3 
15/2 – 91/2 

15/1 ± 80/2 
09/3 – 15/2 

5/2 2/5 2/2 2/5 

 فاصله جلوی باله پشتی
20/1 ± 12/32 
9/32 – 21/22 

21/1 ± 85/25 
30/29 -  29/23 

1/1 ± 39/23 
20/20 – 99/21 

50/1 ± 50/22 
5/29 – 1/21 

3/1 5/1 2/1 2/2 

 ایفاصله جلوی باله سینه
88/1 ± 58/18 
12/23 -  92/13 

32/1 ± 55/13 
51/12 – 01/12 

39/1± 00/13 
82/15 – 88/11 

2/1 ±22/12 
89/12 – 20/2 

9/2 8/2 9/2 2/3 

 فاصله جلوی باله مخرجی
02/1 ± 10/52 
58/91 – 82/53 

51/1 ± 08/32 
12/22 – 1/38 

3/1 ± 9/39 
32/21 – 28/33 

39/1 ± 88/39 
29/28 – 20/20 

1/1 2/1 9/1 2/1 

 طول بلندترین شعاع باله پشتی
5/1 ± 32/12 
32/10 -  52/2 

02/1 ± 99/12 
22/13 – 39/2 

21/1 ± 29/11 
12/12 – 00/2 

81/1 ± 25/12 
55/19 – 23/8 

2/3 2/5 5/3 5/0 

طول بلندترین شعاع باله 
 مخرجی

83/1 ±  19/12 
12/19 – 92/9 

5/1 ± 05/11 
53/12 – 32/9 

35/1 ± 2/2 
02/12 – 55/9 

8/1 ± 93/8 
93/11 – 2/9 

8/0 0/2 9/3 1/2 

شعاع باله طول بلندترین 
 شکمی

08/1 ± 93/11 
82/13 – 91/2 

02/1 ±  82/11 
22/12 -  25/0 

2/1 ± 12/8 
02/11 – 11/9 

22/1 ± 52/2 
8/15 – 28/2 

9/5 9/5 8/2 3 

طول بلندترین شعاع باله 
 ایسینه

29/1 ±  12/15 
33/18 – 22/12 

33/1 ± 82/11 
21/13 – 83/9 

30/1 ± 92/11 
52/13 – 08/8 

32/1 ± 15/11 
58/13 – 22/8 

9/1 9/2 3/3 2/3 

 طول قائده باله پشتی
39/1± 23/11 
2/15 – 82/9 

28/1 ± 28/11 
20/13 – 25/0 

18/1 ± 02/8 
25/11 – 22/0 

22/1 ± 52/2 
12/12 – 32/9 

2/3 2/2 2 3 

 ایطول قائده باله سینه
23/1 ± 90/2 
99/3 – 25/1 

02/1 ± 5/3 
38/2 – 12/1 

28/1 ±  12/2 
2/2 -  32/1 

55/1 ± 32/2 
31/2 – 1/1 

5/15 9/12 2/1 3/2 

 طول قائده باله مخرجی
52/1 ± 28/3 
25/0 – 23/2 

03/1 ± 23/0 
53/9 – 13/3 

03/1 ± 58/3 
81/5 -  55/1 

15/1 ± 23/2 
12/0 – 59/2 

5/13 9/2 5/19 3/3 

فاصله باله مخرجی تا ساقه 
 دمی

10/1 ± 19/23 
29/29 -  29/15 

81/1 ± 10/19 
90/18 – 52/12 

32/1 ± 03/10 
22/21 – 59/13 

32/1 ± 53/15 
05/19 – 01/12 

0/1 9/2 2 5/2 

 ارتفاع ساقه دمی
82/1 ± 82/10 
02/12 – 83/11 

00/1 ±20/15 
11/18 – 20/11 

51/1 ± 28/11 
21/12 -  22/11 

23/1 ± 25/13 
93/19 – 11/11 

2/5 3/2 2/2 3 

 عرض ساقه دمی
33/1 ± 31/0 
22/9 – 1/2 

22/1± 11/8 
90/2 – 28/2 

32/1 ± 21/5 
28/8 -  20/2 

33/1 ± 82/5 
92/9 – 83/3 

2/5 2/5 1/0 0/5 

 طول سبیلک
13/1 ±28/1 
29/2 – 33/1 

22/1 ± 28/2 
10/3 – 33/1 

1/1 ± 89/1 
10/2 -  20/1 

21/1 ± 2/1 
28/2 -  28/1 

5/0 9/12 3/5 11 
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گیری شده در جنس نر صفت تعداد صفت مریستیک اندازه 11تست برای  tبر اساس آنالیز آزمون 

و در سایر صفات مورد بررسی هیچ  (>15/1P)داری را نشان داد فلس جلوی باله پشتی اختالف معنی

(. همچنین در جنس ماده دو صفت تعداد فلس دور ساقه 2داری مشاهده نگردید )جدول تفاوت معنی

فراوانی طولی  .(>15/1P)داری را نشان دادند دمی و تعداد فلس جلوی باله پشتی اختالف معنی

 رین فراوانی طولی در فصل بهار برایهای مختلف در فصول مختلف محاسبه و نشان داد که بیشتجنسیت

(. در فصل پاییز بیشترین فراوانی 2باشد )شکل متر میمیلی 21-01هر دو جنسیت مربوط به دامنه طولی 

(. در فصل بهار بیشتر 2متر بود )شکل میلی 21-01طولی برای هر دو جنسیت مربوط به دامنه طولی 

+ 1که در فصل پاییز نیز ماهیان در رده سنی در حالی( 5+ قرار داشتند )شکل 1ماهیان در رده سنی 

 (.0قرار داشتند )شکل 

 
س نر چراغ در جنمیانگین، انحراف معیار، کمینه، بیشینه و ضریب تغییرات صفات مریستیک ماهی گل -2جدول 

 متر(و ماده در دو فصل بهار و پاییز در رودخانه شاپور )بر حسب میلی

 پارامتر

 میانگین ±انحراف 

 حداقل–حداکثر

 میانگین ±انحراف 

 حداقل–حداکثر

 ضریب تغییرات 

(C.V %( 

 نر ماده ماده نر

 بهار       پاییز                بهار                          پاییز           بهار                     پاییز بهار             پاییز

   

های سخت و تعداد شعاع

 پشتینرم باله 

22/1± 59/2 

11 - 8 

15/1 ± 98/11 

12 - 11 

12/1± 58/2 

11- 8 

11/1 ± 11 

11- 11 
22/2 3/1 28/1 1 

های سخت و تعداد شعاع

 نرم باله مخرجی

2/1 ± 85/0 

8- 5 

12/1 ± 91/9 

8 - 9 

10/1 ± 83/0 

8 – 5 

12/1 ± 00/9 

8 - 9 
21/2 55/1 32/2 82/1 

های سخت و تعداد شعاع

 ایسینهنرم باله 

23/1 ± 98/9 

2 - 0 

19/1 ± 22/8 

2 - 8 

12/1 ± 21/9 

2 – 0 

18/1 ± 21/8 

2 - 8 
25/2 98/1 2/2 82/1 

های سخت و تعداد شعاع

 نرم باله شکمی

12/1 ± 91/11 

12 - 11 

19/1 ± 85/13 

15 - 13 

33/1 ± 5/11 

12 – 11 

52/1 ± 00/13 

15 - 13 
99/1 22/1 12/3 8/3 

و  های سختتعداد شعاع

 نرم باله دمی

31/1 ± 21/21 

23 - 18 

3/1 ± 22/12 

21 - 18 

52/1 ± 33/21 

23 – 18 

21/1 ± 12 

21 - 18 
53/1 52/1 23/2 1/1 

تعداد فلس روی خط 

 جانبی

35/1 ± 91/33 

35 - 31 

22/1 ± 21/35 

39 - 32 

33/1 ± 58/32 

35 – 31 

22/1 ± 83/32 

39 - 32 
13/1 82/1 25/1 08/1 

باالی خط تعداد فلس 

 جانبی

12/1 ± 28/5 

0 - 5 

19/1 ± 22/2 

5 - 2 

11/1 ± 10/5 

0 – 5 

11/1 ± 83/2 

5 - 2 
29/2 22/1 13/2 29/2 

تعداد فلس پایین خط 

 جانبی

10/1 ± 02/2 

0 - 2 

12/1 ±12/2 

5 - 2 

39/1 ± 00/5 

0 – 2 

11/1 ± 2 

2 - 2 
22/3 19/2 53/0 1 

 تعداد فلس دور ساقه دمی
38/1 ± 21/12 

19 - 12 

22/1 ± 35/12 

15 - 13 

29/1 ± 25/11 

12 – 2 

19/1 ± 95/12 

10 - 12 
09/2 53/1 03/2 15/1 

تعداد فلس جلوی باله 

 پشتی تا دهان

3/1 ± 22/11 

13 - 2 

23/1 ± 11 

12 - 2 

32/1 ± 95/13 

19 – 12 

25/1 ± 33/11 

12 - 2 
89/2 3/2 83/2 2/2 
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 چراغ در رودخانه شاپورتست صفات مورفومتریک جنس نر و ماده ماهی گل tنتایج حاصل از آمون  -9جدول 

 

 چراغ در رودخانه شاپورتست صفات مریستیک جنس نر و ماده ماهی گل tنتایج حاصل از آزمون  -2جدول 

 هاماده نرها پارامتر
F P F P 

 15/1 > 3/33 15/1 > 0/15 باله پشتیهای تعداد شعاع
 15/1 > 2/11 15/1 > 9/9 های باله مخرجیتعداد شعاع

 15/1 > 1/21 15/1 > 0/12 ایهای باله سینهتعداد شعاع

 15/1 > 2/13 15/1 > 3/11 های باله شکمیتعداد شعاع
 15/1 > 2/11 15/1 > 8/35 های باله دمیتعداد شعاع

 15/1 > 8/9 15/1 > 1/11 جانبیتعداد فلس روی خط 
 15/1 > 3/1 15/1 > 2/9 تعداد فلس باالی خط جانبی

 15/1 > 2/12 15/1 > 2/0 تعداد فلس پایین خط جانبی
 *15/1< 1/1 15/1 > 0/12 تعداد فلس دور ساقه دمی

 *15/1< 2/1 *15/1< 1/1 تعداد فلس جلوی باله پشتی

 

 پارامتر
 هاماده نرها

 پارامتر
 هاماده نرها

F         P F          P F             P F            P 
    

 *15/1< 11/1 15/1 > 1/20 فاصله جلوی باله مخرجی *15/1< 2/1 15/1 > 0/5 طول کل

     استانداردطول 
طول بلندترین شعاع باله 

 پشتی
2/3 >15/1* 8/1 >15/1* 

 *15/1< 1/1 15/1 > 2/8 طول چنگالی
طول بلندترین شعاع باله 

 مخرجی
9/3 >15/1* 2/2 >15/1* 

 *15/1< 12/1 *15/1< 92/1 ارتفاع بدن
طول بلندترین شعاع باله 

 شکمی
50/1 >15/1* 2/1 >15/1* 

 *15/1< 2/1 *15/1< 1/2 عرض بدن
طول بلندترین شعاع باله 

 ایسینه
1/2 < 15/1 2/3 >15/1* 

 *15/1< 2/1 15/1 > 2/15 طول قائده باله پشتی *15/1< 38/1 15/1 > 8/11 طول سر

 *15/1< 0/1 *15/1< 3/1 ایطول قائده باله سینه *15/1< 2/3 *15/1< 1/1 طول پوزه

 *15/1< 9/2 15/1 > 2/10 طول قائده باله مخرجی 15/1 > 1/8 15/1 > 8/33 فاصله بین دو چشم

 15/1 > 1/22 15/1 > 1/10 فاصله پشت چشم
فاصله باله مخرجی تا ساقه 

 دمی
1/31 >15/1* 1/3 >15/1* 

 *15/1< 3/2 *15/1< 9/3 ارتفاع ساقه دمی *15/1< 1/3 *15/1< 22/1 قطر چشم

فاصله جلوی باله 

 پشتی
 *15/1< 2/2 15/1 > 2/28 ساقه دمیعرض  15/1 > 0/2 15/1 > 0/22

فاصله جلوی باله سینه 

 ای
 *15/1< 2/1 *15/1< 5/1 طول سبیلک 15/1 > 3/33 15/1 > 8/22
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 تفکیک جنسیت در فصل بهار رودخانه شاپورفراوانی طولی ماهیان به  -9شکل 

 

 
 فراوانی طولی ماهیان به تفکیک جنسیت در فصل پاییزرودخانه شاپور -2شکل 

 

 
 فراوانی سنی ماهیان به تفکیک جنسیت در فصل بهار رودخانه شاپور -0شکل 
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 فراوانی سنی ماهیان به تفکیک جنسیت در فصل پاییز رودخانه شاپور -6شکل 

 

 گیرينتیجهبحث و 
ه و بصورت تر ایجاد شدتغییرات ریختی در پاسخ به شرایط محیطی نسبت به تغییرات ژنتیکی سریع

این موضوع سبب افزایش بقاء شده که (. Soule and Couzin-Roudy, 1982شوند )چند ژنی کنترل می

ده و زیستگاهی قابل تغییر بوشناسی معموال در پاسخ به شرایط شود. ریختاصطالحاً سازگاری گفته می

ی شناسآورد. در اکثر موارد تغییرات ریختها فراهم میشناسی گونهاطالعات مفیدی را در بررسی زیست

هایی که در شرایط رود نمونهشود، زیرا انتظار میشناسی جمعیتی در نظر گرفته میبه عنوان ریخت

های متنوعی در سطح جمعیت را از خود بروز تیپمحیطی و تنوع ژنتیکی مختلف رشد و نمو دارند، فنو

(. بر اساس نتایج، بیشترین فراوانی جنسیت در فصل بهار مربوط به Karakousis et al., 1991دهند )

ریزی این گونه که فصل تخم(. با توجه به این2جنس ماده و در فصل پاییز مربوط به جنس نر بود )شکل 

باشد، بطور طبیعی جنس ماده در این فصل دارای فراوانی باالتری د ماه میاز اواخر فروردین تا اوایل مردا

شوند، با کاهش ریزی تعدادی از مولدین ماده دچار مرگ و میر میکه پس از تخماست. اما به دلیل این

رسد دلیل این تغییر نظر می(. بهAbedi et al., 2011شوند )فراوانی نسبی نسبت به جنس نر مواجه می

صفت مورفومتریک با توجه  22بت مرگ و میر بیشتر مولدین ماده باشد. با بررسی در میزان تغییرات نس

( کمتر 12/5( نسبت به پاییز )9/2( میزان این ضرایب در جنس نر در فصل بهار )C.Vبه ضریب تغییرات )

های قایسه ویژگی( بود. م03/2( کمتر از فصل پاییز )13/2بود. این فاکتور در جنس ماده فصل بهار )

جی سنسنجی و شمارشی نشان داد که در دو جنسیت مورد مطالعه ضریب تغییرات صفات ریختریخت

ت. سنجی بیشتر اسبیشتر از صفات شمارشی است. بنابراین اثر فاکتورهای محیطی بر صفات ریخت

( بیشتر 33/2ن )( از جمعیت ماهیا22/2سنجی جمعیت ماهیان نر )میانگین ضریب تغییرات صفات ریخت
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( بود. این 10/2( و در جنس ماده )21/1باشد. میانگین ضریب تغییرات صفات شمارشی در جنس نر )می

باشد. همچنین سنجی در جمعیت ماهیان نر و ماده میدهنده یکسان بودن تنوع صفات ریختامر نشان

م بیان کننده اختالف ک سنجی و شمارشیشواهدی همانند پایین بودن ضریب تغییرات در صفات ریخت

در خصوصیات ژنتیکی بین این دو جنسیت است. پایین بودن ضریب تغییرات در صفات مریستیک 

باشد، اما باال بودن این ضریب در صفات )شمارشی( به دلیل تأثیرپذیری این صفات از ژنتیک ماهی می

(. Soule and Couzin-Roudy, 1982مورفومتریک )اندازشی( به دلیل تأثیرپذیری از عوامل محیطی است )

(. در این مطالعه Rahemo, 1995باشد )متر میمیلی 221چراغ بیشترین طول کل گزارش شده ماهی گل

توان به شرایط متر داشت، که دلیل آن را میمیلی 121ترین ماهی صید شده طول کلی معادل بزرگ

 ,Esmaeili and Ebrahimiلی و ابراهیمی )محیطی، نوع روش صید و یا زمان صید مرتبط دانست. اسماعی

های اند. نتایج تحلیلمتر گزارش نمودهمیلی 131( بیشترین میزان طول کل را برای این گونه 2006

دهد که دو جنس نر و ماده در بسیاری از صفات مورفومتریک اختالف تست نشان می t حاصل از

صفات مریستیک در جنس نر صفت تعداد فلس جلوی که در (. در حالی3اند )جدول داری داشتهمعنی

باله پشتی و در جنس ماده دو صفت تعداد فلس دور ساقه دمی و تعداد فلس جلوی باله پشتی اختالف 

( با مقایسه Nezameslami et al., 2013(. نظام االسالمی و همکاران )5 داری را نشان دادند )جدولمعنی

( در حوضه رودخانه کرخه پرداختند و گزارش نمودند که Garra rufaشناسی ماهی سنگ لیس )ریخت

باشند. داری میصفت شمارشی دارای تفاوت معنی 0صفت اندازشی و  22های مورد بررسی در جمعیت

( در بررسی صفات مورفومتریک و مریستیک جنس نر و ماده Johari et al., 2010جوهری و همکاران )

داری را بین گونه اختالف معنیرودخانه تاالر استان مازندران هیچ ( درCapoetacapoetaسیاه ماهی )

صفات مورفومتریک و مریستیک در جنس نر و ماده مشاهده نکردند. نتایج گزارش شده با نتایج این 

سنجی و ( در بررسی صفات ریختSedaghat et al., 2013خوانی دارد. صداقت و همکاران )تحقیق هم

( در دو فصل تابستان و پاییز در رودخانه دینور کرمانشاه Gambusia holbrookiا )شمارشی ماهی گامبوزی

داری بین تعداد زیادی از صفات در بین جنس نر و ماده مشاهده نمودند. در نتیجه آنالیز اختالف معنی

صفات شمارشی وضعیت متفاوتی مشاهده شده که با توجه به تحت تأثیر بودن این صفات از ژنتیک 

داری را باشد. در جنس نر تنها یک صفت و در جنس ماده دو صفت تفاوت معنید قابل توجیه میموجو

 دار مشاهده شدهسنجی تفاوت معنینشان دادند. با توجه به این موضوع که در بسیاری از صفات ریخت

که هر عاملی  (، بیان نمودندJohnson and Barnett, 1975(، جانسون و بارنت )Barlow, 1961است. بارلو )

یابی به غذا که بر روی رشد مرحله نوزادی از جمله دما، غلظت اکسیژن محلول، شوری و یا قابلیت دست

 های مریستیک نیز تأثیر خواهد داشت. گذارد، احتماالً بر ویژگیتأثیر می
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ا تها و نتایج بدست آمده در این پژوهش نشان داد که نسبت صفات اندازشی برای جدایی جمعیت

که باشد. در حالیها تحت تأثیر فصل و شرایط محیطی میحدودی جنسیت مناسب بوده و این شاخصه

 پوشانی زیادی است.ها دارای همها و جنسیتصفات شمارشی در بین جمعیت
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