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 Introduction: The goal of this study was to investigate in Gammarus parthicus, body 

length frequency distribution (male, female) and relationship between clutch size and 

different body parts (head, pereon, pleon). 

Materials & Methods: Sampling from a Qanat in 2019 was done in Birjand city (Spring, 

Summer, Autumn and Winter). Totally, 252 gammaruses were catched. In each sampling, 

one hour was attempted to catch gammaruses by a hand sieve with one mm mesh size. To 

measure, a stereo microscope and millimeter paper were used and the samples were 

photographed. With a petri dish and the plastic talc (placed over the samples) gammaruses 

were photographed lively. Length was measured from the beginning of the head (Rostrum) 

to the end of tail (Telson). In addition, head, back and tail length were measured separately. 

Image-J software was used to analyze the resulted images. 

Result: The mean total length of males and females gammaruses in four seasons were 

(Mean± SE) (15.75±1.21) and (12.93±1.43) respectively. Sex ratios differed according to 

the seasons. The total body length was obtained as a model of the explanatory variables 

including head length, tail length and season. The most sex ration in spring (1.39) and the 

lowest one in winter (0.31) were observed respectively. The total body length was obtained 

as a model of the explanatory variables including head length, tail length and season. 

The number of eggs (clutch size) per fertilized female was obtained by tearing the bag of 

eggs. The number of eggs was counted in a sample of gammaruses after 10 days keeping 

in the climate room. The climate room was used to simulate the reproduction conditions. 

The number of eggs was obtained as a model of head length and tail length. 

Conclusion: The report of Gammarus in the east of Iran and the influence of season in 

life cycle of the Gammarus. 
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به در شرق کشور )خراسان جنوبی، بیرجند(  (Gammarus parthicus) گزارش گاماروس

  و ارتباط تعداد تخم با بدن توزیع فراوانی طول بدن همراه

 
 

 

 

 2، علیرضا میرزاجانی*1محمود مشگانی

 
 رجند، بیرجند، ایراندانشگاه بی محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست، گروه 1
 سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، موسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور، داخلی، هایآب پروریآبزی پژوهشکده، اکولوژیگروه  2
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چنین ارتباط تعداد تخم ( )نر و ماده( و همGammarus parthicus)ها ن مطالعه بررسی  توزیع فراوانی طولی گاماروسهدف از ای :مقدمه

 باشد.  با اندازه بدن )سر، پشت، دم( می

در طی  جمعاًشد. انجام  98بهار، تابستان، پاییز و زمستان، سال  چهارفصلی از قنات ماسن شهرستان بیرجند در بردارنمونه ها:مواد و روش

 هانمونهمتری استفاده گردید و از یلیماز استریو میکروسکوپ و کاغذ  هانمونهیری گاندازهگاماروس صید شدند. برای  252فصل  4

نه جداگا صورتبهیری شد. عالوه بر این طول سر، پشت و دم نیز گاندازهی شد. طول از ابتدای سر )رسترم( تا نوک دم )تلسون( بردارعکس

به ی حاصله استفاده گردید. تعداد تخم، پس از شکافتن کیسه تخمی هاعکستحلیل  و یهتجزبرای  Image-J افزارنرمیری شدند. گاندازه

یدمثل( تولسازی شرایط یهشبشده کشت )داری در اتاقی با شرایط تنظیمروز نگه 10ها پس از یک نمونه گاماروساز ی بارور هامادهی ازا

  دند.شمارش ش

متر( یلیم 75/15±21/1ترتیب برای نرها )میانگین و خطای استاندارد به صورتبه چهارفصلی نر در هاگاماروسمیانگین طول کلی  نتایج:

 بهارمقدار در فصل ترین فصول، اختالف داشتند. بیش برحسبی جنسی )نر به ماده( هانسبتمتر( بود. یلیم 93/12±43/1) هامادهو 

مدلی از متغیرهای طول سر، طول دم و فصل و تعداد  صورتبهطول کلی بدن  ( مشاهده شد.31/0فصل زمستان ) ترین درکم( و 39/1)

 آمد.  دستبهمدلی از طول سر و طول دم  صورتبهتخم 

 گزارش گردید.گونه ینامشاهده گاماروس در شرق ایران با اثر تغییرات شرایط زمان )فصل( در دوره زندگی  :گیری و بحثنتیجه
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 مقدمه

دارای اشکال ظاهری مختلف هستند و در  پوستانسخترده        

های کوهستانی یاچهدرتا  دریایی هاییطمح شامل متنوعی هاییستگاهز

کنند. تکامل دوره زندگی در یممرتفع و حتی نواحی کویری زندگی 

های یطمحدر  بتوانند که کرده ایجاد هاآنرا در  توانایی این پوستانسخت

 پوستانسختبرخی (. Welborn ،2018مختلفی سازگاری یابند )

ی کره زمین هاآباقتصادی و با توجه به اسیدی شدن  نظر ازآبزی 

اند. مطالعات یداکردهپی اخیر، برای انسان اهمیت زیادی هادههدر 

 پوستانسختی برخی از این مورفولوژزیادی در مورد خصوصیات 

 هاآنبررسی ارزیابی ذخایر و چگونگی کاهش جمعیت  رمنظوبهآبزی، 

و همکاران  Jinbo ؛2018و همکاران  Hamasakiاست ) شدهانجام

و  Fernandezمثال عنوان. به(2021و همکاران  Fernandez ؛2018

گونه خرچنگ ( صفات و خصوصیات تولیدمثلی یک2021همکاران )

و تحلیل قراردادند. رد تجزیه دراز یا البستر را در دو دوره زادآوری مو

در این بررسی صفاتی مانند اندازه طولی ماده و ارتباط آن با مقدار 

های مختلف رگرسیون هایصورتو به شد گیریاندازه تخم و وزن باروری

  یک متغیره نمایش داده شد. بسیاری از صفات تکاملی دوره زندگی
و سن و اندازه موجود در مثال، تعداد و اندازه تخم، زمان عنوان)به

هم و پوستان شبیه بههنگام تولیدمثل و طول عمر حیوان( در سخت

گاماروس  رگرسیونی بین این صفات و اجزای بدن وجود دارد. ارتباطات

 Gammaridaeو راسته دو جورپایان و خانواده  پوستانسختاز رده 

بسیار مهم غذای ماهیان  عنوانبهاقتصادی  ازنظرباشند. گاماروس یم

 آالقزلدارای مواد مغذی مناسب برای ماهیان، مانند  هاآنهستند. 

ین( و ساالنه پروتئعلت وجود کاروتنوییدها و ترکیبات باشند )بهیم

 عنوانبهگردند.  یمماده خشک صادر  صورتبهتوسط برخی کشورها 

یت پرورش گاماروس جهت تغذیه ماهیانی مانند اهم بادر رابطه  مثال

برون ، کپور و تیالپیا و تاثیر عصاره گاماروس بر روی ماهیان قرهآالقزل

 Harlioglu ؛1391 ،همکاران و )سوداگر است رسیده چاپ به ییهاپژوهش

ای که در دریای خزر انجام شد نتایج طی مطالعه (. Farhadi ،2018 و

 عنوان غذای اصلیماهی خزری از گاماروس بهتحقیق نشان داد که گاو

شناسایی،  یدهایکل یرازغبه (.1396 ،همکاران و )سعیدی کندمی استفاده

های یژگیوسنتی با استفاده از  طوربهها که جهت شناسایی گاماروس

 برگرفتهی که مورفولوژدیگر خصوصیات  ، بر رویشده انجاممورفولوژی 

باشد مانند رابطه طول سر از صفات تکاملی دوره زندگی گاماروس می

رگرسیون یک متغیره  صورتبهتعداد تخم و طول ماده با تعداد تخم با 

 ؛2011و همکاران Mirzajani است ) یافته انتشارمتعددی  یهاگزارش

Salman مثالعنوانبه (.2018 همکاران، و Parto و Biandolino (2003 )

چنین هم کردند. تخم را پیدا و تعداد هاماده سر طول بین دارییمعن رابطه

 زیادی رابطه خطی ساده نیز بین طول بدن و تعداد تخم در مطالعات

و همکاران  Beracko، 1390 ،و همکاران پورقلی( است آمدهدستبه

حوزه دریای  درگونه  74یان تنها ناجورپادر ایران از راسته (. 2012

 و باشند )بیرشتینیمبومی  هاآنگونه  69کنند که یمخزر زیست 

آبزی  پوستانسخت این با عمومی آشنایی معموالً .(1968 ،همکاران

وجود، ینا باتر به دریا و سواحل خزری معطوف گشته است. بیش

ی هاآبی هاگاماروسگونه از  24 تاکنوندهد که یممطالعات نشان 

و  Zamanpooreاست ) شده گزارشی داخلی هاآبشیرین از ایران و 

 Gammarusماریده از ایران )(. اولین گزارش گونه گا2011همکاران 

pulex persicus Karamanبه ثبت رسید  شرقی ایرانقسمت شمال ( در

(Karaman ،1934 در سال .)سنجی از یک شرح ریخت 1956

Linnaeus,1758 Gammarus pulex غربی ایران انجام از منطقه شمال

ه ی با استفادامقالهMateus (1990 ) و Mateus (.Loffler ،1956شد )

به چاپ  G. pretzmann)از نمونه موجود در موزه تاریخ طبیعی وین )

ی ایران و هاگاماروسگونه از  6 (1998) و همکاران Stockرساندند. 

 اگرچههای شمالی ایران را گزارش نمودند. گونه جدید از قسمت 4

 شودیمهای جدید از ایران گزارش یرگونهزو  هاگونه همهنوز 

Khalaji- Pirbalouty) و Sari ،2006؛ Esmaeili-Rineh  ،و همکاران

ی هاحوزهی گاماروس در هاگونه تنوعتوان اظهار کرد که می (2017

سنتی  یهاتا حد زیادی ناشناخته مانده است زیرا که روشداخلی 

مورفولوژیکی بوده است و  هاییشناخت تنوع زیستی مبتنی بر بررس

در  یژهوپنهان، به یهاده و گونهش تر انجاممولکولی کم هاییبررس

شرق ایران و خراسان جنوبی  نظر دورمانده است. مناطق دورافتاده از

مورفولوژی اولیه با استفاده از  هاییبررسیکی از این مناطق است. 

( Gammarus parthicus) شده یافت گونه که داد نشان شناسایی کلیدهای

تواند یمگونه ینایافتن  .(2011و همکاران،  Zamanpooreباشد )می

ی مولکولی و ژنتیکی بسیار ارزشمند باشد. هافنبرای پژوهشگران 

Katouzian ( نشان دادند که در مناطق داغ تنوع 2016و همکاران )

باشد تنوع زیستی و زیستی که ایران یکی از این مناطق در جهان می

در  اگرچه ی اندمیک تا حد زیادی ناشناخته مانده است.هاگونهوجود 

صفات های ساده یونرگرسی برای پیدا نمودن مورفولوژهای یبررس

که در فوق  گونههمانها با اجزای بدن گاماروس تکاملی دوره زندگی

 و همکاران،Beracko است ) شدهانجاماشاره گردید مطالعات مختلفی 

ی رگرسیون هامدلمعادالت خطی با استفاده از  وجودینا با. (2012

چنین متغیره در روابط بین طول سر، طول پشت و طول دم و همچند 

تخم ناشناخته  تعداد با گاماروس مختلف بدن هایقسمت از یک هر ارتباط

)اندازه و تعداد( یک صفت تکاملی مهم دوره  چون تخم .مانده است

ها است یک ارتباط و گاماروس ازجملهدر بسیاری از موجودات  زندگی

باشد موجود تخم  تربزرگدارد )هر چه اندازه  ه بدنهمبستگی با انداز

کند(. ارتباط بین طول مادری و تخم مشخص یمتری را حمل بیش
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و فرزندان آینده  هاتخم روی گذارییهسرما که مادران چقدر باید کندیم

خود انجام دهند. آیا برای یک گاماروس ماده یک استراتژی خوب این 

که تعداد یناداشته باشد یا  تربزرگبا اندازه  تر وتعداد تخم کم که است

گذاری یهسرمارا برای فرزندان آتی  ترکوچکتر و با اندازه تخم بیش

یداکرده است و پگاماروس در آن سازگاری   کند. شرایط محیطی که

شود این استراتژی را یمدر اکولوژی تکاملی، سازگاری محلی گفته 

بین  توزیع فراوانی طولیبررسی  در مطالعه حاضر،کند. یممشخص 

و ارتباط این اجزا با  هااجزای بدن )سر، پشت و دم( در نرها و ماده

گردد. یمی رگرسیون چند متغیره بررسی هامدل صورتبهتعداد تخم 

یری میانگین طول کلی نرها و گاندازهی جنسی و هانسبتتعیین 

 باشند. یمدر هر فصل از اهداف دیگر این پژوهش  هاماده

 

 ها مواد و روش
ی هاقناتیکی از دری بردارنمونهمحل : مطالعه موردمنطقه        

بخش مرکزی بیرجند واقع در استان خراسان جنوبی به نام ماسن بود. 

با استفاده از (. 1روستای ماسن در دهستان القورات قرار دارد. )شکل 

و بین  قنات ، از بسترمترییلییک م یهایک صافی دستی با چشمه

ساعت در هر فصل )بهار، تابستان، پاییز و زمان یک طیها و درجلبک

جفت  یهاتعداد نرها و ماده شد. انجام یریگنمونه 98در سال  زمستان(

ها به آزمایشگاه مشاهده و ثبت گردید. نمونه یریگشده در هر نمونه

مجهز به  گردیدند. هر آکواریوم یدارمنتقل شدند و در آکواریوم نگه

گردید. یتعویض م هایوماز آب آکوار %30پمپ هوادهی بود و هر هفته 

ی هادادهی گاماروس بود و هانمونهی از بردارعکس صورتبهروش کار 

از استریومیکروسکوپ  استفاده با که بود ییهاعکس حقیقت در مطالعه این

یک پیپت  نمونه پس از صید از آکواریوم با استفاده از گرفت.یمصورت 

که در زیر آن مقیاسی از کاغذ  شدیدیش منتقل مبه پتری یکیپالست

و با گذاشتن یک صفحه پالستیکی شفاف  شدهیهتعب مترییلییک م

. با این روش شدیها از حرکات ارگانیسم جلوگیری مبر روی گاماروس

، بدون آسیب به موجود امکان انتقال آن به یبردارپس از عکس

 (.3و  2گرفت )شکل شده صورت یبردارعکس یهاماروسگا کواریومآ
حیوان در الکل،   از بین نبردن کار برده شده وهیل روش بیکی از دال

جایگاه گاماروس مذکور فقط در علت باشد که تنها ین ا بهتواند یم

در بیرجند وجود  هاقناتیک قنات و یا حداکثر در تعداد معدودی از 

های اخیر و آتی یسالخشکگونه در اثر ینان دارد و احتمال محو شد

در قسمت پشت حیوان  6و  5در گاماروس ماده بین بند  باشدزیاد می

شود که نشانه خوبی برای تشخیص ماده بالغ از یمشیاری دیده یک 

در ضمن با استفاده از این روش امکان  (.3و  2نر بالغ بود )شکل 

. داشتوجود  یقسمتدم شش و بند( 7) طول سر، پشت یریگاندازه

و در مورد  گرفتیصورت تکی از ماده و نر صورت مبه یبردارعکس

جفت که در مرحله پرکوپولیت بودند، پس از انتقال به  یهاگاماروس

 . شدندیمویی نازک و کوچک جدا م برس پتری دیش با استفاده از یک

 

شده معموالً یک هفته طول  یریگاز هر دسته نمونه یبردارعکس

عدد شمارش  252کار برده شده هب یها. تعداد گاماروسکشیدیم

 یریگاندازه Image- Jافزار با استفاده ازنرم یبردارگردید. پس از عکس

(. van Dooren ، 2011وMoshgani ) ها انجام گردیدبر روی عکس

 

 
ی شهرستان هااتقنیکی از در ی از گاماروسبردارنمونه: محل 1شکل 

 بیرجند، خراسان جنوبی
 

 
 ماده یانداز( قبل از پوستPrecopula pairجفت شده ) یهاگاماروس: 2شکل 

 

 
 : یک گاماروس بالغ ماده حاوی تخم3شکل 
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ها شد )اووستگایتیمبرای شمارش تخم، کیسه تخمی ماده شکافته 

 گردید.یمکنار زده شدند( و تعداد یادداشت 

با استفاده  آماری هایتحلیل و یهتجز تمام :آماری لیلتح و یهتجز       

 Gentleman  ،1961( (R versionو Ihaka) انجام شد Rافزار از نرم

متغیرهای مستقل  از متغیره با استفاده مدل رگرسیون چند یک. (4.0.2

همراه متغیر وابسته طول کل در به و فصل دم ،پشت ی سر،هاطول

رهای مستقل در این مدل، رابطه هم خطی بین متغی .نظر گرفته شد

دلیل وجود رابطه هم خطی بین متغیرهای مستقل، به .وجود داشت

شاخصی است که  VIF( درنظر گرفته شد. VIF) عامل تورم واریانس

علت مقدار تورم واریانس را در ضرایب یک رگرسیون چند متغیره )به

 عنوانبهکند. یمیری گاندازهوجود هم خطی بین متغیرهای مستقل( 

 10یا  5از  تربزرگی وقتی عامل تورم واریانس سرانگشتیک قاعده 

بین متغیرهای مستقل در  یک همبستگی شدید دهندهنشانباشد 

ین تربزرگباشد. در این حالت آن متغیرمستقلی که دارای مدل می

 ،و همکاران Jamesگردد )یممقدار تورم واریانس است از مدل حذف 

یتاً نها( = 7/7VIFبعد از حذف عامل هم خطی طول پشت ) (.2014

به مدلی با متغیرهای مستقل سر، دم، فصل و متغیر وابسته طول کل 

تر کم VIFآمد که تمامی متغیرهای مستقل در این حالت دارای  دست

و ریشه دوم گرفتن از متغیر  Shapiro آزمونشدند. توسط رابطه  5از 

دارای توزیع  آمده دستبهدید که مدل مشخص گر  وابسته )طول کل(

در ارتباط با متغیرهای مستقل طول سر، پشت <p). 05/0) نرمال است

همراه متغیر وابسته تعداد تخم مدلی با استفاده از مدل خطی و دم به

 اندمعروف glmبه  اختصاربهکه  هامدلیافته استفاده شد. این یم تعم

 صورتبهکه  ییهاداده یا و (پوآسنتوزیع ) اندیشمارشکه  ییهادادهبرای 

نسبت هستند مانند نر و ماده(  صورتبهیی که هادادهنسبت هستند )

گردند. در اینجا تعداد تخم یمی هستند بیان ادوجملهکه دارای توزیع 

درنظر گرفته شد. چون بین متغیرهای مستقل، رابطه  پوآسن صورتبه

ورم واریانس استفاده گردید. خطی وجود داشت از شاخص عامل تهم

( از مدل حذف گردید و مدل = 4/5VIFمتغیر مستقل طول پشت )

مدلی شامل متغیرهای مستقل سر، دم  صورتبهیافته  یمتعمخطی 

 آزمونهمراه متغیر وابسته تعداد تخم نتیجه شد. با استفاده از به

Shapiro  ید که مدل حاصله دارای توزیع نرمال استگردمشخص 

(05/0p>) . شده  یرهذخاز نمونه  هامادهبرای شمارش تعداد تخم در

گاماروس استفاده شد. هریک  54در آزمایشگاه، از یک آکواریوم حاوی 

های ی گردید و طول قسمتبردارعکسجداگانه  طوربه هامادهاز 

 ،library (plotrix) (Lemon با استفاده از شدند. یریگاندازه بدن مختلف
برای  .دست آمدبه رها و خطای معیاانگین طول نرها و مادهمی( 2006

 ،Weisberg و library (car) (Foxعامل تورم واریانس از آوردن  دستبه

 library (lattice) از نمودارها ترسیم برای گردید. استفاده (2019

(Sarkar، 2008و) library (corrgram) (Feriendly، 2002) شد.  استفاده 

 

 نتایج

تر از بزرگ یطورکلطول نرها به :هامادهمقایسه طول نرها و        

طول  19/13±31/0 در مقابل طول نرها 77/16 ±29/0) باشدها میماده

 هاماده(. طول نرها و 001/0p< ,1df =  , 97/57: F= ANOVA) (هاماده

  = 001/0p< ,3df) دار داشتیمعنچنین در فصول مختلف تفاوت هم

, 33/55: F= ANOVA)هامادهنرها و  طول ترینبیش ترتیببه (.4)شکل 

مربوط  هامادهترین طول نرها و ترتیب کممربوط به فصل بهار بودند. به

اختالف  هافصلاین اندازه هر جنس میان  زمستان بود. عالوه بر به فصل

 >001/0p)و  (001/0p< ,1df =  ,68/13: F= ANOVA) داشت داریمعن

,1df =  , 05/54: F= ANOVA ) 1 ترتیببه هامادهبرای نرها وdf =.  

 گاماروس: بدن مختلف هایقسمت بین خطیهم و همبستگی       

های بدن گاماروس مانند طول سر، طول پشت بین طول کل، و قسمت

 .(5جود داشت )شکل خطی وو طول دم رابطه هم

مختلف با یکدیگر  یهاتعداد نر به ماده در فصلنسبت جنسی:        

(، 1(، در تابستان )39/1ترین مقدار در فصل بهار )متفاوت بود. بیش

 ( مشاهده شد.31/0ترین در فصل زمستان )( و کم64/0در پاییز )

ا طول کل بدن بمدل رگرسیون چند متغیره برای طول کل:        

 آزمونمدل حاصله با استفاده از  .سر و دم و فصل ارتباط داشت

Shapiro (12/0=  p.دارای توزیع نرمال بود )                             

001/0<p، 1323(=248/5=)F، 96/0= 2R Adjusted، 96/0=2Multiple R  

 

 
 مختلف فصول در ماده و نر هایگاماروس طولی تغییرات :4 شکل
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 های مختلف بدن گاماروس: همبستگی بین اندازه کل و قسمت5شکل 

 

 یری طول کل گاندازهوتحلیل مدل رگرسیون چند متغیره برای یهتجز: 1دول ج

 

 :زیر نتیجه شد صورتبهمدل خطی چند متغیره 
)بهار(  083/0 -)دم(  204/0)سر( +  371/0+  088/2طول بدن = 

 )زمستان( 233/0 -)تابستان(  063/0 -
        

  یری تعداد تخمگاندازهیافته خطی برای یمتعموتحلیل مدل یهتجز :2جدول 

 گردد:یم ارائهزیر  صورتبهیافته یمتعمخطی مدل 
 )دم( 009/1)سر( +  247/2 - 34/0تعداد تخم = 

تعداد یری تعداد تخم: گاندازهمدل رگرسیون چند متغیره برای 

های مختلف بدن گاماروس )طول سر، طول پشت و تخم با قسمت

طی بین این خعلت وجود رابطه همطول دم( ارتباط داشت. به

ین مقدار تورم واریانس تربزرگآن متغیرمستقلی که دارای ، هاقسمت

( از مدل VIF=4/5حذف گردید. متغیر مستقل طول پشت ) بود از مدل

متغیرهای مستقل  عنوانبهیتاً طول سر و طول دم نهاحذف گردید و 

مدلی شامل متغیرهای  صورتبهیافته یمتعمباقی ماندند. مدل خطی 

نتیجه  پوآسنوابسته تعداد تخم با توزیع  همراه متغیردم به ل سر،مستق

شد که تمامی متغیرهای مستقل )طول سر و طول دم( در این حالت 

 Shapiro آزمونبا استفاده از رابطه  حاصله مدل شدند. (VIF=5/1) دارای

 (.p = 08/0دارای توزیع نرمال بود )
 

 بحث
داد که طول نرها نسبت به طول  های این مطالعه نشانیافته       

با  است. مؤثر هااندازهو فصول مختلف در این  تر استها بزرگماده

طول سر،  یریگامکان اندازه، ذکرشدهابداعی  یهااستفاده از روش

 زنده نگاه بافراهم گردید.  Image J افزارنرمبا استفاده از پشت و دم 

 یهابر روی عکس دقت باالیی یری باگاندازهاین داشتن حیوان امکان 

فراهم داد یماین مطالعه را تشکیل  یهادادهکه در حقیقت  حاصله

Koukouras (1988 ) وKevrekidis  توسط شدهانجام مطالعات در. شد

 نسبت نر جانور (Gammarus aequicauda) کوداآکی روی گاماروس بر

  Biandolinoو  Prato در مطالعات .داشت یتربزرگ اندازه به ماده

 جانور نر بدن طول میانگین نیز مزبور، گونه روی بر ایتالیا در( 2003)

در  آمدهدستبهاین مطالعات با نتایج  است. تربزرگ ماده به نسبت

 روی بامطالعه برMirzajani (2003 ) خوانی داشت. مطالعه حاضر هم

دریایی  دوجور پای( که نوعی Pontogammarus maeoticusجنس )

ها و نرها پیدا نکرد ولی داری بین طول بدن مادهاست اختالف معنی

در مطالعات . ها را مشاهده کردماده تر ازبزرگ نرهای جفت یهانمونه در

 تخم دارای ماده افراد بدن طول ( میانگین1390) پور و همکارانقلی

زمستان حداکثر بوده و هرچه به سمت فصول گرم نزدیک  فصل در

این در حالی است که نتایج ما   .یابدیها کاهش مول مادهط شویمیم

ی یافت شده هاگاماروسکه با پیشرفت فصول سال طول  دهدیمنشان 

ی جنسی در فصول هانسبتیابد. یمدر قنات شرقی ایران کاهش 

تابستان نسبت جنسی نر به  در فصلمختلف با یکدیگر فرق داشتند. 

افزایش افراد ماده در این فصل است.  هدهندنشانبود که  1ماده برابر 

وجود، ما افزایش یا کاهش این نسبت در فصول مختلف را بر روی ینباا

ی ماده حساب نکردیم. برای هاگاماروسیجادشده توسط اتعداد تخم 

آزمایشگاه  در موجود )آکواریوم( نمونه یک از یجادشدها تخم تعداد محاسبه

های مختلف بدن گاماروس لی قسمتشد و تنها فاکتورهای طو استفاده

ی بارور در مطالعه هامادهتعداد تخم و  اگرچهیری شد. گاندازهماده 

است، آنالیز رگرسیون  شده برگرفتهحاضر از یک جمعیت تصادفی 

داری یمعنتعداد تخم با فاکتورهای طول سر و طول کل رابطه خطی 

  pو Fریانس آماره وتحلیل وایهتجزرا نشان نداد )در هر دو مدل، در 

( و 1390پور و همکاران )یج با مطالعات قلینتادار نشدند(. این یمعن

ی نداشت. یکی از خوانهمKoukouras (1988 )  و Kevrekidisیج  نتا

این محققین روی گونه  مثالعنوانبهاین دالیل، نوع گونه است که 

Gammarus aequicauda یز است . دلیل دیگر روش آنالاندکارکرده

یافته( و توزیع  یمتعمکه ما با رگرسیون چند متغیره )مدل خطی 

در بسیاری یری تعداد تخم این کار را انجام دادیم. گاندازهبرای  پوآسن

 طوربه، تنوع زیستی(، مثالعنوانبهشناسی )یستزمختلف  یهاحوزه از

 مانجاسنجی اساس فاکتورهای ریختبر هاگونهسنتی، بررسی جایگاه 

وجود مطالعات زیادی ینا با(. 2014و همکاران  Adamsاست ) شده

 مراتبسلسلهنشان داده که افراد مربوط به یک تبار و دودمان و یا یک 

گونه گاماروس خاص( ممکن است ، یکمثالعنوانبهتاکسونومیک )

p  آمارهt برآورد خطای معیار  
 مبدأعرض از  088/2 037/0 116/56 <001/0
 سر 371/0 029/0 900/12 <001/0
 دم 204/0 008/0 974/25 <001/0
 بهار -083/0 027/0 052/3 <001/0
 تابستان -063/0 027/0 -631/2 <001/0
 زمستان -233/0 029/0 -991/7 <001/0

 Z pآماره  خطای معیار برآورد 
 71/0 36/0 92/0 34/0 مبدأعرض از 

 01/0 -438/2 92/0 -247/2 طول سر
 <001/0 837/4 209/0 009/1 طول دم

 گرفته شد( درنظریک  پوآسنپارامتر پراکندگی برای توزیع )
Null deviance :99/156  درجه آزادی 21روی 

Residual deviance :11/133  درجه آزادی 19روی 
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دهد. چنین  زیستی خود نشان ژنتیکی زیادی را بسته به جغرافیایتنوع

شود. یمزیستی پنهان یا مخفی آمدن تنوع وجودبهث وضعیتی باع

 گونهیک بررسی در (2020) همکاران و  Wattierمثالعنوانبه

Gammarus fossarum  کشور از اروپا نشان دادند تنوع ژنتیکی  19در

ی امطالعهچنین ی چقدر زیاد است. شبیه به اقارهدر مقیاس محلی و 

شود یمچند منطقه از ایران دیده  ی یکسانی که درهاگونهدر مورد 

مطالعه حاضر  تواند مفید باشد.یم حاضر گونه گاماروس در مطالعه مانند

افزار های مختلف بدن و با استفاده از نرماندازه گیری قسمتبا توجه به

Image-J  یدمثلو از بین نبردن حیوان و اجازه به تولی بردارعکسو ،

. روش مناسبی برای کار و پژوهش باشد تواندیدر محیط آزمایشگاه م

گاماروس در دقیق این  یبندو رده شناسایی گرددیمبنابراین پیشنهاد 

که فون آن از ی مولکولی و ژنتیکی( هافن)با استفاده از  شرق ایران

انجام شود و داخلی و خارجی دورمانده است  یندسترس اکثر محقق

 و قنات مانند دما، شوریآب  فیزیکی و شیمایی پارامترهایچنین هم

pH  ی قرار گیرد.بررس مورد شده مطالعهو ارتباط آن با خصوصیات گونه 
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