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 مقدمه

گونه دارای پراکنش  114با  Garraجنس  از چراغماهی گل       

از ، شرقیاز آفريقا تا آسیای جنوب ،آسیاغربی در سراسر جنوبوسیع 

جنوب آسیا تا خاورمیانه، شبه جزيره عربستان و شرق تا  چین، برئنو،

شیرين های آببراساس فهرست گونه (.Coad، 2019) استغرب افريقا 

گونه از اين جنس ثبت و شناسايی شده است  13ايران تعداد 

(Esmaeili  ،گونه گل چراغ2018و همکاران .) (Garra rufa ) که

حوضه تیگره، بوشهر و مهارلو بوده و پراکنش آن در ايران مربوط به 

های اين جنس در ايران دارد ترين پراکنش را نسبت به ساير گونهبیش

(Esmaeili  ،2018و همکاران.) ای قهوه -رنگ بدن در اين گونه زيتونی

رين و هاللی تا سبز تیره، دارای دوجفت سبیلک، پوزه گرد با دهان زي

های حلقی قالبی شکل و خار دار، دندانفوقانی معموالً چینشکل، لبه

ها، باشند. تغذيه اعضای اين گونه از پوده، دياتومهآبششی کوتاه می

(. 1395کیوانی و همکاران، ) باشدحشرات و گیاهان آبزی می ،هاجلبک

رايه دهد تواند نتايج جالبی اشیرين میمطالعات جمعیتی ماهیان آب

گونه ارتباطی با يکديگر ندارند، هايی که هیچزيرا معموالً رودخانه

مثلی و تبادل ژنی ماهیان تواند تحت تأثیرکاهش  پتانسیل تولیدمی

های متفاوت ريختی از يک گونه ايجاد نمايند ها جمعیترودخانه

های متعددی برای روش(. 1377؛ پارسا، 1393عسکری و همکاران، )

ها بررسی خصوصیات تنوع ماهیان وجود دارد که يکی از آن بررسی

کاربرد  ريختی هایاستفاده از ويژگیباشد. اندازشی و شمارشی می

های ماهیان، سیستماتیک و جداسازی وسیعی در بررسی جمعیت

ريختی صورت  ازجمله مطالعات .(Ruban ،1998) دارد يکديگر ها ازگونه

مطالعه مورفومتريک توان به در ايران می G. rufaگرفته بر روی گونه 

های خلیج در حوضه G. rufaهای مختلف گونه  و مريستیک جمعیت

 یصفات اندازش سهيمقا (،1389فارس و دجله )قلعه نوعی و همکاران، 

در رودخانه شاپور  زيیدر فصل بهار و پا چراغگل یماه یو شمارش

 اتیخصوص یبررس (،1393 همکاران، و عسکری) فارس استان

استان  نوريرودخانه د گِل چراغ یماه کیستيمر و کيمورفومتر

های ريختی جمعیتمطالعه تنوع(، 1395وثاقی و همکاران، ) کرمانشاه

G. rufa ( در ايرانKeivany  ،1395و همکاران ) اتیمطالعه خصوصو 

 هيلویرودخانه بشار، کهکدر   G. rufa یماه یو شمارش یسنجختير

توان اشاره کرد. ازجمله می( 1396)پورشبانان و همکاران،  راحمديو بو

به مطالعه تاريخچه زندگی توان مطالعات ديگر بر روی اين گونه نیز می

اين ماهی شامل ساختار طولی، وزنی، سنی، نسبت جنسی، رشد، 

و همکاران،  Patimarتولیدمثل و غیره در رودخانه کنگیر استان ايالم )

همکاران،  و  Abedi) ايران مرکزی مناطق در مثل آنتولید بررسی (،2010

( 1389و پیروار،  اسماعیلی) فارس استان در کروموزومی بررسی ،(2010

شناسی تولیدمثلی اين ( زيست1384)پناه يزدانچنین اشاره کرد. هم

وزن   -استان فارس، بررسی رابطه طول ای درسیستم چشمه را در ماهی

 Zamani) های زهره و جراحیروخانه طول اين گونه در -و طول

faradonbeh  وKeivany ،a,b2017وزن  -( و بررسی رابطه طول

های مختلف ها و حوضهدر رودخانه  G. rufaهای مختلف گونه جمعیت

  ( مورد مطالعه قرار دادند.2016و همکاران،  Keivanyايران )

های های حوضهجايی که اين گونه پراکنش وسیعی در آباز آن

و همکاران،  Esmaeiliدر ايران دارد ) مهارلو و بوشهر ،آبريز تیگره

ع مختلف تنو مناطق در که آيا اين ماهیآيد سوال پیش می (، اين2018

تفکیک باشند؟ برای اين منظور، خصوصیات  که قابل دارد ريختی بااليی

آران و  اب،یسه رودخانه گاماسستیک اين گونه در يمورفومتريک و مر

 رودخانه دو وهمدان و کرمانشاه  یهااز حوضه کرخه در استان نوريد

 موردبختیاری  و چهارمحال در استان کارون حوضه ارمند و بازفت

 .گرفت قرار بررسی

 

 هامواد و روش

واقع در استان  ابیقطعه از رودخانه باالدست گاماس 16تعداد       

 ابیآران و گاماس ی)تالق ابیدست گاماس انیقطعه از م 48همدان(، 

 ی)تالق ابیگاماس دست رودخانهنيیقطعه از پا 8در استان کرمانشاه( و 

قطعه  16و  کرخه حوضه استان کرمانشاه( از نوريبا رودخانه د ابیگاماس

قطعه از باالدست رودخانه ارمند  10دست رودخانه بازفت و انیاز م

و  بهشتيارد ن،يفرورد یهاماه یدر ط یاریختاستان چهار محال و ب

 1 )جدول ندشد دیص یو پرتاب یبا استفاده از توردست 1387 وريشهر

هوشی و تثبیت در فرمالین های صید شده پس از بینمونه (.1و شکل 

بافری به آزمايشگاه منتقل شدند. در آزمايشگاه با استفاده از کولیس 

 صفت شمارشی ثبت و شمارش شدند 9صفت اندازشی و  33تعداد 

پوزه،  در بررسی صفات اندازشی استانداردسازی صفات طول (.2 )جدول

سر و ساير صفات چشمی نسبت به طولو پس قطر چشم، فاصله بین

(. 2016و همکاران،  Cicekه طول استاندارد صورت گرفت )بنسبت  نیز

منظور اسمیرنوف به -آزمون کولموگروفاز  ها در ابتدا با استفادهداده

های ها مورد تحلیل قرار گرفتند دادهبودن داده نرمالنرمال يا غر بررسی

طرفه واريانس يک آزمونترتیب با استفاده از نرمال و غیرنرمال به

(One-Way ANOVA )مورد تجزيه و تحلیل قرار والیس -و کروسکال

)حاصل از واريانس دار صفات معنی با استفاده ازو در مرحله بعد  گرفتند

 PCA (Principal Components هایتحلیل لیس(وا-کروسکال و طرفهيک

Analysis ،)CVA Canonical Variate Analysis)) ایو آنالیز خوشه 

(Cluster Analysis) هایافزارنرم در الیزهانآ تمام گرفت..قرار استفاده مورد 

PAST V 2.1  ،Excel 2016 و SPSS 19 .صورت گرفت   
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 مطالعههای مورد همختصات جغرافیایی  رودخان :1جدول 

 

 
 1387صید شده از رودخانه بازفت در سال  Garra rufaنمای جانبی از گونه  :1شکل 

 

 Garra rufaهای : صفات اندازشی و شمارشی مطالعه شده در جمعیت2جدول 

 صفات مورفومتریک
 1 طول کل 18 مخرجیهارتفاع بال

 2 طول چنگالی 19 مخرجیطول باله
 3 دطول استاندار 20 پشتیباله فاصله پیش

 4 طول سر 21 طول باله دمی باال
 5 طول پوزه 22 طول جمجمه

 6 قطر چشم 23 ایسینهپیش -جمجمه
 7 یچشمنیفاصله ب 24 پشتیپیش -جمجمه 
 8 یچشمطول پس 25 شکمیپیش -جمجمه 

 9 نهیشیارتفاع ب 26 ایسینهپیش -پشتی یشپ
 10 طول ساقه دمی  27 شکمیپیش -پشتی پیش
 11 نهیارتفاع کم 28 مخرجیپیش - پشتیپیش

 12 یطول باله پشت 29 شکمیپس -پشتی پس
 13 یارتفاع باله پشت 30 مخرجیپیش -پشتی پس
 14 ایطول باله سینه 31 مخرجیپس -پشتی پس
 15 طول باله شکمی 32 مخرجیپیش -ی دمپیش
 16 شکمی -ای فاصله سینه 33 مخرجیپس -دمی پیش

 17 مخرجی -فاصله شکمی   
 صفات مریستیک

 1 جانبیهای روی خطتعداد فلس
 2 جانبیهای باالی خطتعداد فلس
 3 جانبیهای پايین خطتعداد فلس

 4 یباله پشت منشعبتعداد شعاع غیر
 5 یپشت باله منشعباع تعداد شع
 6 یمخرج بالهمنشعب ریغتعداد شعاع 

 7 یمخرج بالهمنشعب تعداد شعاع 
 8 خارهای آبششی باالتعداد 
 9 خارهای آبششی پايینتعداد 

 نتایج
طول سر، نشان داد که صفات نتايج  :بخش صفات اندازشی      

 ،یع باله پشتارتفا ،ی، طول باله پشت یطول ساقه دم نه،یشیارتفاع ب

ارتفاع باله مخرجی، طول باله مخرجی، فاصله پیش باله پشتی، طول 

شکمی، پیش پیش-پشتیسینه ای، پیشپیش-پشتیجمجمه، پیش

و بقیه  (>05/0p)ی غیرنرمال چشم نیمخرجی و فاصله بپیش-پشتی

-Oneطرفه )واريانس يکنتايج آنالیز . (p>05/0)صفات نرمال هستند 

Way ANOVA)، صفات اندازشی والیس -و کروسکال دانکن بندیروهگ

های ه شده است. جمعیتيارا 3های مورد مطالعه در جدول جمعیت

مخرجی و طول پیش -پشتیپسجز مورد مطالعه در کلیه صفات به

در مرحله بعد  (.>05/0p) هستندداری یدارای تفاوت معنچشمی پس

ای انجام و خوشه PCA ،CVAدار آنالیزهای با استفاده از صفات معنی

مولفه استخراج شد که تعداد سه  30، تعداد PCAشد. طبق نتايج 

( با مجموع واريانس  =62/28PC1= ،98/15PC2= ،37/11PC3) مولفه

قرار داشتند و به ( Jolliffe ،2002)باالتر از خط برش جولیف  33/53

اين  ها شناسايی شدند. برهای اصلی در تفکیک جمعیتعنوان مؤلفه

ها دارد و جمعیت پوشانی وجودمطالعه هم های موردبین جمعیت اساس

ترين نقش صفات چنین بیش(. هم2اند )شکل از يکديگر تفکیک نشده

ترتیب به PC2و  PC1ها در طول دو مولفه اصلی در تفکیک جمعیت

باشد. و طول پوزه می چشمیبین طول استاندارد، فاصله صفات مربوط به

 یهاتیکه جمع دهدیمورد مطالعه نشان م یهاتیجمع CVA جينتا

طوری ( به>001/0P) دارند یداریاختالف معن گريکديمورد مطالعه با 

 (. 3ها جدا شده است )شکل از ساير جمعیت آرانکه جمعیت 

های جمعیت که دهدمی نشان ایخوشه آزمون نتايج ،4 شکل مطابق       

جمعیت بازفت و ارمند  اند کهبندی شدهقهمورد مطالعه در دو گروه طب

 اند. در يک خوشه مجزا و جدا از سه جمعیت ديگر قرار گرفته

جز تعداد کلیه صفات شمارشی به بخش صفات شمارشی:       

حاصل از آنالیز واريانس يک جيطبق نتاخار آبششی باال نرمال بودند. 

والیس  -سکالو کرو دانکنبندی ، گروه(One-Way ANOVAطرفه )

های مورد مطالعه در صفات تعداد فلس روی شمارشی جمعیتصفات 

داری خارهای آبششی باال و پايین تفاوت معنی جانبی و تعدادو باال خط

 (.>05/0P، 3با يکديگر دارند )جدول 

 
 

 

 

 

حوضه 

 آبخیز
 ایستگاه رودخانه

شهر 

 نزدیک

طول 

 جغرافیایی

عرض 

 جغرافیایی

ارتفاع 

 از دریا

 1695 34 05 57 48 25 20 نهاوند قلعه قباد گاماسیاب کرخه

 دوآب " "
-فیروزان

 کنگاور
51 54 47 16 22 34 1412 

 1306 34 27 08 47 26 21 بیستون دينه ور " "

 1737 32 23 12 49 54 29 بازفت تشنوی بازفت کارون

 1075 31 40 05 50 46 03 لردگان ارمند  ارمند "
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های جمعیتدر یصفات اندازش والیس-و کروسکال کندان یبندو گروه طرفهکی انسیحاصل از آزمون وار جینتا ار،یانحراف مع ن،یانگیم: 3جدول 

(متریلیبرحسب م) مطالعه مورد  

 P ارمند بازفت دینور آران قلعه قباد صفات

       % طول کل

 bc36/2±52/93 c17/1±32/94 c 74/0±76/93 ab01/1±49/92 a 2/1±92/91 000/0 طول چنگالی

 a 24/2±06/82 b 4/2±01/84 b 95/1±20/84 a18/1±39/81 b66/1±52/83 002/0 طول استاندارد

       % طول استاندارد

 000/0 0/20±9/88 1/22±51/12 0/21±56/91 1/20±11/55 1/22±25/4 طول سر

 001/0 0/21±83/47 0/21±66/12 1/23±59/67 0/22±15/09 0/23±36/69 ارتفاع بیشینه

 000/0 0/12±37/41 0/12±66/25 0/13±7/43 0/12±58/44 0/12±74/89 ارتفاع کمینه

 000/0 0/19±93/36 1/18±1/69  0/18±88/67 1/16±93/3 1/16±6/43 طول ساقه دمی 

 000/0 1/16±02/33 1/17±26/42  0/19±49/39 1/17±33/7 1/18±5/88 طول باله پشتی

 000/0 1/20±02/47 1/20±56/58 2/20±04/8 1/18±79/49 2/18±1/9 ارتفاع باله پشتی

 a 57/1±34/20 a 94/1±99/19 a 13/1±29/20 b 54/1±14/23 b 23/1±04/22 000/0 ایسینهطول باله 

 ab 85/1±78/17 a 56/1±98/16 a 91/0±09/17 c 2/1±99/18 bc 04/1±8/18 000/0 طول باله شکمی

 ab 43/1±95/31 b 61/2±91/32 a 45/1±55/30 a 99/1±72/30 ab 99/0±36/31 002/0 شکمی -ای فاصله سینه

 abc 06/1±52/25 bc 73/1±87/25 c 34/1±16/26 a 98/0±53/24 ab 38/1±9/24 015/0 مخرجی -فاصله شکمی 

 000/0 1/17±08/03 1/16±36/71 1/15±72/24 1/14±51/67 1/15±92/35 ارتفاع باله مخرجی

 000/0 0/8±73/11 0/9±92/44 0/9±5/75 0/8±9/24 0/10±74/01 طول باله مخرجی

 005/0 1/44±08/6 1/46±67/63 1/46±88/42 1/45±79/68 1/46±38/73 پیش باله پشتیفاصله 

 ab 45/1±62/18 a 79/1±6/17 b 21/1±79/19 ab 6/1±18/19 ab 17/1±1/19 004/0 طول باله دمی باال

 000/0 0/19±68/48 1/20±03/49 1/22±21/21 0/19±99/9 1/21±85/46 طول جمجمه

 b 34/1±43/26 b 39/1±02/26 b 68/1±16/26 b 7/1±8/26 a 43/1±88/24 029/0 پشتیپیش -جمجمه 

 bc 86/0±97/15 a 98/0±98/14 c 84/0±36/16 a 87/0±11/15 ab 57/0±36/15 000/0 ایسینهپیش -جمجمه

 b 19/1±56/37 b 62/1±6/37 ab 13/1±66/36 a 93/0±43/36 a 86/0±18/36 003/0 شکمیپیش -جمجمه 

 001/0 0/30±77/44 1/31±02/14 1/32±43/16 1/31±39/16 1/32±39/34 ایسینهپیش -ی پشتپیش

 000/0 1/21±05/68 1/21±37/52 0/24±83/84 1/21±59/93 1/23±71/65 شکمیپیش -پشتی پیش

 000/0 1/34±29/75 1/35±24/22 1/37±98/21 1/36±59/91 1/37±34/17 مخرجیپیش -پشتی پیش

 b 77/1±67/22 ab 74/1±49/21 c 11/1±25/24 a 94/0±32/21 ab 41/1±53/21 000/0 کمیشپیش-پشتیپس

 a 92/0±61/22 a 11/2±72/22 a 44/1±29/22 a 2/1±58/21 a 9/0±79/21 143/0 مخرجیپیش -پشتی پس

 ab 4/1±21/27 b 00/2±64/27 ab 43/1±79/26 ab 39/1±33/26 a 1/1±17/26 031/0 مخرجیپس -پشتی پس

 bc 75/0±73/25 a 17/1±38/24 ab 7/0±88/24 c 62/1±96/25 bc 69/1±38/25 000/0 مخرجیپیش -دمی پیش

 b 3/1±65/18 a 04/1±63/17 b 22/1±8/18 ab 44/1±37/18 ab 11/1±43/18 007/0 مخرجیپس -دمی پیش

       % طول سر

 b 23/2±32/52 ab 00/3±82/50 b 52/2±99/51 a 33/3±77/48 b 26/2±27/52 004/0 طول پوزه

 ab 31/2±93/19 bc 02/2±19/21 c 13/1±06/22 ab 12/2±86/19 a 25/1±21/19 0002/0 قطر چشم

 000/0 2/46±87/25 2/43±87/45 4/50±41/21 3/47±34/33 2/49±39/89 فاصله بین چشمی

 ab 59/0±08/37 a 09/1±52/36 b 53/1±17/38 a 62/1±65/36 ab 01/1±98/36 081/0 طول پس چشمی
 باشند.والیس می-وط به تحلیل کروسکالبدانکن و بقیه صفات نیز مربندیطرفه و گروهنس يکا( نتايج حاصل از آنالیز واريa, b, c* نکته: صفات دارای حروف )
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 مورد مطالعهمناطق  Garra rufa شمارشیدانکن صفات  یبندو گروه هطرفکی انسیحاصل از آزمون وار جینتا ،، بیشینه، کمینهاریانحراف مع ن،یانگیم: 3جدول 

 
 مورد مطالعههای جمعیت (PCAاصلی )های مؤلفهتجزیه به  نمودار :2شکل 

 

 
 مورد مطالعههای جمعیت( CVAنمودار تجزیه همبستگی کانونی ) :3شکل 

 

 بحث 

دست و در باالدست، میان G. rufaهای مورد مطالعه جمعیت       

آباد، آران و دست رودخانه گاماسیاب حوضه کرخه )مناطق قلعهپايین

صفت  4صفت اندازشی و  30دينور( و بازفت و ارمند حوضه کارون در 

نتوانست  PCAند. نتايج آنالیز داری بودشمارشی دارای تفاوت معنی

 CVAهای مورد مطالعه را از يکديگر جدا کند، اما آنالیز جمعیت

ای خوبی از يکديگر تفکیک نمود. نتايج آنالیز خوشهها را بهجمعیت

قباد، آران و دينور حوضه گاماسیاب را در های مناطق قلعهنیز جمعیت

در مطالعه صورت داد.  يک خوشه مجزا و جدا از دو جمعیت ديگر  قرار

 p ارمند بازفت دینور آران قلعه قباد صفات

 تعداد فلس روی خط جانبی
a81/0±00/35 

(34-36) 

ab 25/1±08/35 
(33-39) 

ab 7/0±25/35 
(34-36) 

c 54/1±37/36 
(34-39) 

bc 66/0±00/36 
(36-37) 

001/0 

 جانبی تعداد فلس باالی خط
ab 00/0±00/4 

 

ab 27/0±91/3 
(3-4) 

ab 00/0±00/4 
b 28/0±12/4 

(5/4-4) 
ab 00/0±00/4 043/0 

 - a 00/0±00/4 a 00/0±00/4 a 00/0±0/4 a 00/0±00/4 a 00/0±00/4 تعداد فلس پايین خط جانبی

 شعاع غیر منشعب باله پشتی
a 00/0±00/3 

 

a 20/0±95/2 
(2-3) 

a 00/0±00/3 
a 25/0±06/3 

(3-4) 
a 00/0±00/3 359/0 

 شعاع منشعب باله پشتی
a 44/0±93/7 

(7-9) 

a 57/0±88/7 
(6-9) 

a 00/0±00/8 
a 34/0±87/7 

(7-8) 
a 00/0±00/8 918/0 

 شعاع غیر منشعب باله مخرجی
a 25/0±93/2 

(2-3) 

a 14/0±97/2 
(2-3) 

a 00/0±00/3 a 00/0±00/3 a 00/0±00/3 724/0 

 a 00/0±00/5 مخرجیشعاع منشعب باله 
a 24/0±93/4 

(4-5) 
a 00/0±00/5 a 00/0±00/5 a 00/0±00/5 534/0 

 تعداد خار آبششی باال
82/43±1/24 
(21-27) 

95/89±1/20 
(19-22) 

32/62±2/23 
(19-26) 

 45/12±1/20 
(23-18) 

02/9±2/21 
(18-23) 

000/0 

 تعداد خار آبششی پايین
b 6/2±32/27 

(23-32) 

ab 55/2±7/26 
(19-34) 

c 53/2±12/31 
(27-34) 

a 13/1±31/23 
(24-27) 

ab 08/1±5/25 
(24-27) 

000/0 

       

 
 های مورد مطالعهجمعیت یاخوشه زیلآنا : نتایج حاصل از4شکل 
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های عنوان کردند که جمعیت (،1393) همکاران و عسکریتوسط  گرفته

 11صفت مورفومتريک بررسی شده در  24از  G. rufaمورد مطالعه 

صفت در بین  2صفت شمارشی مطالعه شده تنها در  10صفت و از 

و  نوعیقلعهداری مشاهده شد. دو جنس نر و ماده تفاوت معنی

صفت مريستیک  9صفت مورفومتريک و  28نیز در  (،1389) همکاران

داری مشاهده کردند. های مورد مطالعه تفاوت معنیدر بین جمعیت

 اتیخصوص یبررسخود برروی  مطالعه نیز در (1395) و همکاران وثاقی

استان  نوريرودخانه ددر  چراغگِل یماه کیستيمر و کيمورفومتر

طول های مورد مطالعه در صفات تجمعی بیان داشتند که کرمانشاه

 طول قاعده و ارتفاع ،یمخرجباله طول قاعده ،یشکمارتفاع باله وقاعده 

بررسی صفات شمارشی  اما در دارندبا هم  یداریتفاوت معن یانهیسباله

تغییرات داری مشاهده نشد. مطالعه تفاوت معنی های موردجمعیت بین

تراتژی تطبیقی جهت سازگاری با ن يک اساعنوها بهريختی در ماهی

 و همکاران، Mouludi-Salehگیرد )صورت میی متنوع هازيستگاه

و همکاران  پورشبانان .(2015و همکاران  Zamani Faradonbe ؛2019

سنگ یماه یو شمارش یسنجختير اتیمطالعه خصوصدر  (2017)

 تعداد فلس روی خط راحمديو بو هيلویگرودخانه بشار، کهدر  سیل

(، تعداد فلس باال و 34-39)که در مطالعه حاضر  31-36جانبی را 

 )که در مطالعه حاضر به 3-5و  4-6ترتیب پايین خط جانبی را به

پشتی و مخرجی را های منشعب باله(، تعداد شعاع4و  3-5/4ترتیب 

( شمارش 4-5و  6-9)که در مطالعه حاضر  6-8و   8-11ترتیب نیز به

(، در بررسی تنوع ريختی 2015) و همکاران  Keivanyچنینهم کردند.

جز قاعده بررسی به مورد در تمام صفات اندازشی G. rufaهای جمعیت

چنین هم کردند. مشاهده داریمعنی تفاوت ایسینه و طول باله پشتیباله

و  3-5، 28-40ترتیب تعداد فلس روی، باال و پايین خط جانبی را به

 ، تعداد شعاع منشعب باله7-9پشتی را ب باله، تعداد شعاع منشع5-3

( با 1392و همکاران ) االسالمینظامشمارش کردند.  3-5مخرجی را  

 کردند حوضه رودخانه کرخه گزارش گونه در شناسی اينريخت مقايسه

 شمارشی صفت 6 و اندازشی صفت 22 در بررسی مورد هایکه جمعیت

صفات شمارشی،  دلیل ثبات باالیبه .باشندمی داریمعنی تفاوت دارای

صالح و همکاران، مولودیاين صفات از تنوع پايینی برخوردار بودند )

 ،(Nelson ،1991و  Winfield ؛1397رنجبر و همکاران، عباسی ،1397

تر تحت تاثیر فاکتورهای ژنتیک بوده و کمتأثیر اين صفات تحت 

صفات  ولی( 1991و همکاران،  Karakusisگیرند )زيستگاهی قرار می

پذيری زيادی نسبت به فاکتورهای محیطی از مورفومتريک انعطاف

(. Turan ،1999) دارندجمله فراوانی و وجود و عدم وجود غذا و دما 

باشد ها میآن زيستمحیط و اکولوژی تاثیر زيستگاه ماهیان تحت ريخت

 دهنده شرايط محیطی وتواند نشانعبارت ديگر فرم و ريخت میبه

؛ 1395زيستگاهی گونه در جهت حفظ بقا باشد )رادخواه و همکاران، 

(. در کل عملکرد صفات اندازشی در بیان 1396نصری و همکاران، 

های مورد مطالعه نسبت به صفات مريستیک تفاوت بین جمعیت

منظور تأيید نتايج حاصل از اين مطالعه استفاده تر بود. بنابراين بهبیش

در بررسی  هندسی سنجیو ريخت ر ازجمله مولکولیجديدت هایاز روش

چنین در اين مقاله شود. همهای مورد مطالعه پیشنهاد میجمعیت

هايی از رود کارون نیز گزارش در بخش G. rufaمناطق پراکنش گونه 

گردد، زيرا در آخرين گزارش، پراکنش اين گونه مربوط به تیگره، می

 (.2018و همکاران،  Esmaeili) باشدبوشهر )پرسیس( و مهارلو می

 

 قدردانی
برای انجام اين پژوهش آقايان روحانی و پورعباسی از شیالت        

استان همدان و آقايان نوروزی، صداقت کیش، صیادرحیم، محبوب، 

های پروری آبدوست و مهندس مرادی از پژوهشکده آبزیمحمدی

اری نمودند که از سنجی ماهیان همکبرداری و زيستداخلی در نمونه

گردد. اين مطالعه در قالب پروژه شناسايی ها صمیمانه تقدير میآن

ماهیان بومی استان همدان و مطالعات هیدروبیولوژيک رودخانه بازفت 

های همدان و چهارمحال و با حمايت مالی مديريت شیالت استان

 .  ددارمیرا ها اعالم بختیاری انجام شد، که سپاس خود از آن

 

 منابع

. بررسی کاريوتايپ ماهی گل 1386 ،اسماعیلی، ح.ر.  و پیراور، ز. .1

. دوره ( در استان فارس. مجله علمی شیالت ايرانGarra rufaچراغ )

 .18تا  11 ، صفحات3، شماره 16

ماهیان پويايی جمعیت و بیوسیستماتیک لوچ .1377 ،پارسا، س. .2

Nemachilus spp. نامه انرود. پايانهای جاجرود و گرگدر رودخانه

 . فحهص 165ارشد شیالت. دانشگاه تهران. کارشناسی

 ،زاده، ف. و دامادی، ا.قاسم ؛مقدم، ف.یزدانی ؛پورشبانان، ع. .3

 در Garra rufaمطالعه صفات شمارشی و اندازشی ماهی  .1396

 یلويه و بويراحمد. پنجمین کنفرانس ماهیگرودخانه بشار، که

  .39تا  33 آزاد بابل. صفحاتشناسی ايران. دانشگاه 

 ی. بررس1395 ،ی، س.گدریا ، ه. وپورباقر، ع.؛ رادخواه .4

 Capoeta capoeta یماهاهیس یهاتیجمع یشناسختير یهاتفاوت

. هیاروم اچهيرود از حوضه درنهيدست رودخانه زرنيیدر باالدست و پا

تا  167 ، صفحات3، شماره 8دوره  .یجانور ستيز طیفصلنامه مح

174. 

ایگدری، س. و  سرپناه،  ؛صالح، ع.مولودی ؛رنجبر، ک.عباسی .5

های شمارشی و اندازشی های تشخیصی در صفتويژگی .1397 ،ع.
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. های داخلی ايراندر آب Acanthobrama سه گونه از جنس

تا  49 صفحات ،3، شماره 36دوره  .تاکسونومی و بیوسیستماتیک

58. 

 .1393 ،اندره، ح.میگیکلن ع.ا. و ،هدایتی ؛، ق.عسکری .6

 Garra rufaمقايسه صفات اندازشی و شمارشی ماهی گل چراغ )

Heckel, 1843 .در فصل بهار و پايیز در رودخانه شاپور استان فارس )

، 1، شماره 2دوره  شناسی کاربردی.های ماهینشريه پژوهش

 .104تا  93 صفحات

کیابی، ب. و زادهحسن ؛عبدلی، ا. ؛پازوکی، ج. ؛نوعی، م.قلعه .7

های جمعیت . بررسی مورفومتريک و مرستیک1389 ،ک. گلزاریان،

های دجله و خلیج فارس. مجله علمی در حوضه Garra rufaماهی 

 .18تا  10 ، صفحات3، شماره 19دوره  شیالت ايران.

. اطلس 1395عباسی، ک. و عبدلی، ا.  ؛نصری، م. ؛کیوانی، ی. .8

سی و انگلیسی(. انتشارات سازمان های داخلی ايران )فارماهیان آب

 .فحهص 218حفاظت محیط زيست. تهران. 

مقايسه  .1397 ،کیوانی، ی. و جاللی، ا.م. ؛صالح، ع.مولودی .9

در ( Squalius namakای )سنجی ماهی سفید رودخانهزيست

 های حوضه نمک. فصلنامه زيست شناسی جانوری تجربی.رودخانه

 .118 تا 107 ، صفحات1، شماره 7دوره 

 ی. بررس1396 ،.، سلوحسنقره ی، س. وگدریا ؛ی، م.نصر .10

 Glossogobius) ینوارچشم یدر گاوماه یجنس یختيدور تیوضع

giuris) طیو بلوچستان. فصلنامه مح ستانیدر حوضه مکران، س 

 .166تا  161 ، صفحات4، شماره 9دوره  .یجانور ستيز

مقايسة . 1392 ،.کیوانی، ی. و درافشان، س ؛نظام االسالمی، ع. .11

در  (Cyprinidae: Garra rufa)لیس شناسی ماهی سنگريخت

حوضه رودخانه کرخه. اولین کنفرانس ماهی شناسی ايران. دانشگاه 

 صفحه.  93صنعتی اصفهان. 

 ،ستاری، م. و فروهرواجارگاه، م. ؛ع.ا. ،پورخانی ؛وثاقی، م. .12

چراغ لبررسی خصوصیات مورفومتريک و مرستیک ماهی گِ .1395

Garra rufa  در رودخانه دينور استان کرمانشاه. فصلنامه زيست

 .96تا  87 ، صفحات2، شماره 5دوره  .شناسی جانوری تجربی

  Garra rufaماهی شناسی تولیدمثل زيست .1384 ،پناه، م.یزدان .13

(Cypriniformes, Cyprinidae )ای نهری، در يک سیستم چشمه

شناسی. ارشد. گروه زيستنامه کارشناسیپايان زنجیران استان فارس.

 دانشگاه شیراز. ايران. 

14. Abedi, M.; Shiva, A.H. and Mohammadi, H., 2011. 

Reproductive biology and age determination of Garra rufa 
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Abstract 
 In this study the morphometric and meristic characteristics of 98 specimens of Garra rufa 

collected from the Gamasiab, Aran, and Dinvar Rivers (Karkheh River drainage) and Bazoft and 

Armand rivers (Karun River drainage). The samples were transferred to the Lab after anesthesia 

and fixed into the buffered formalin 10%. Thirty-three morphometric and 9 meristic traits were 

measured and counted using digital caliber and stereomicroscope, respectively. Morphometric 

data were standardized based on the ratio of the head and standard lengths. To compare the 

studied populations, in terms of the morphological features, One-Way ANOVA, Duncan test, 

PCA (Principal Component Analysis), CVA (Canonical Variate Analysis) and CA (Cluster 

Analysis) were used. The results showed a significant difference among the studied populations 

in all morphometric data except post dorsal- pre Anal and Post-orbital lengths and in lateral and 

lower line scales, upper and lower gill rackers (P<0.05). CVA and CA analysis showed 

population grouping as well. The morphometric was better than those counting traits in 

expressing the differences among the studied populations. 
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