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  Oxynoemacheilus argyrogramma های رشد ماهیبررسی برخی پارامتر

(1874 ,Heckel) استان همدان در رودخانه گاماسیاب 

 
 

  
 
 
 

 163گنبدکاووس، ایران، صندوق پستی: گروه شیالت، دانشگاه گنبدکاووس،  :*آلتین قجقی 

 163گروه شیالت، دانشگاه گنبدکاووس، گنبدکاووس، ایران، صندوق پستی:  :شقایق عسگردون 

 163گروه شیالت، دانشگاه گنبدکاووس، گنبدکاووس، ایران، صندوق پستی: :  رحمان پاتیمار 

 اسالمی بوشهر، بوشهر، ایرانباشگاه پژوهشگران جوان بوشهر، واحد دانشگاه آزاد : هاشم نوفرستی 

 

 1396 مردادتاریخ پذیرش:            1396 اردیبهشت تاریخ دریافت:

 چکیده

باشد که اطالعات بیولوژیکی اندکی در مورد این گونه یک گونه بومی غرب ایران می Oxynoemacheilus argyrogramm ماهی  

طی  90تا خرداد  89در رودخانه گاماسیاب همدان از اسفند   O. argyrogrammaگونهوجود دارد. در این تحقیق الگوهای رشد و ساختار سنی 

داری عدد ماده بودند که اختالف معنی 134عدد نر و 147عدد ماهی صید شده  317برداری مورد بررسی قرار گرفت. در مجموع از ماه نمونه 4

 ترتیب ازدست آمد. دامنه تغیرات طولی و وزنی در جمعیت بههب 09/1:1ها ( و نسبت جنسی آنP>05/0) بین جنس نر و ماده وجود نداشت

متر مشاهده گردید. تعیین سن از روی سرپوش سانتی 2/4-7/5گرم و حداکثر فراوانی در گروه طولی 181/0-331/3متر و سانتی 6/7-7/2

007/3  وزن برای نرها-طول رابطه است. 3+تا  0+گروه سنی  4آبششی نشان داد که جمعیت مورد مطالعه دارای 
TL008/0=Wها، برای ماده 

177/3
TL006/0=W 880/3  جمعیت برای و

TL007/0=W ها و جمعیت از نوع آلومتریک مثبت در نرها ایزومتریک و در ماده رشد که الگوی بود

 91 /10=tL(176/0-exp-1(t+46/2)) و برای جنس نر 08/10=tL(158/0-exp-1(t+71/2)) ماده بود. معادله فان برتالنفی برای جمعیت

 توان در مدیریت گونه و تنوع زیستی مورد استفاده قرار داد.دست آمد. اطالعات ارائه شده را میهب

 الگوی رشد، ترکیب سنی، رودخانه گاماسیاب همدان ، O. argyrogramma: کلمات کلیدی:

 altin.ghojoghi@gmail.com :* پست الکترونیکی نویسنده مسئول
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 مقدمه

 Cobitidae و  Nemacheilidaeخانواده دو شامل ایران هایماهی سگ       

این گروه  (. از2010و همکاران، Esmaeili  ؛Prokofiev ،2009) باشدمی

جنس از ایران گزارش شده است  6گونه متعلق به  30ماهیان حدود

(Nalbant  وBianco ،1998 ؛ Coadو Nalbant ،2005 ؛Prokofiev ،

تر در بیش(. این ماهیان 2011و همکاران،  Golzarianpour ؛2009

غربی ایران شامل دجله ،کارون و کر یافت های غرب  و جنوبرودخانه

که  جایی(. از آن1378؛ عبدلی، Coad ،1987؛ Saadati ،1977اند )شده

زی صفات تاکسونومی کاربردی اندکی دارند شیریناین ماهیان آب

ی (. در بین اعضاKottelat ،1990ها دشوار است )بنابراین مطالعه آن

گونه  44با  Oxynoemacheilusخانواده سگ ماهیان جویباری، جنس 

ترین عنوان بزرگگونه آن در ایران گزارش شده است، به 11در دنیا که 

و همکاران،  Mafakhei) شودجنس این زیرخانواده در ایران محسوب می

که گونه بومی ایران است ، از خانواده  O. argyrogramma(. گونه 2015

باشد. بررسی بوده و پراکنش آن در غرب کشور می جویباری ماهیان سگ

شناختی، های آبی به جهت بررسی تکامل، بومماهیان در بوم سامانه

برداری ذخایر و پرورش رفتارشناختی حفاظتی مدیریت منابع آبی، بهره

عبارت دیگر (. به1962و همکاران،  Laglerماهی حائز اهمیت بوده )

های مختلف ماهیان شناختی گونهشناختی و بومزیستشناخت بررسی 

ها برداری و بازسازی ذخایر آندر یک اکوسیستم آبی سبب حفظ بهره

چشمه،  2025(. در استان همدان بیش از 1388شود )عباسی، می

عمیق با بیش چاه عمیق و نیمه 11058قنات و بیش از  1090بیش از 

(. 1381دارد )سازمان شیالت ایران، رودخانه فصلی و دائمی وجود  40 از

رودخانه گاماسیاب شاخه اصلی و اولیه رودخانه سمیره است که از 

گیرد. های جنوبی کوه الوند و شمالی کوه گذین سرچشمه میدامنه

وجود  O. argygramaشناختی گونه اطالعات اندکی در مورد زیست

 جاییآن از .(Heydarnejad، 2009 ؛Ebrahimi، 2006 و Esmaeili) دارد

که اطالعات مربوط به رشد ماهیان همواره در مدیریت و ارزیابی ذخایر 

(. بنابراین 1988و همکاران،  Venemaها دارای ارزش بوده است )آن

در این مطالعه بررسی ساختار سنی، رشد، فاکتور وضعیت و رابطه 

همدان گاماسیاب  رودخانه در  O. argygramaجمعیت (LWR) وزن-طول

 بررسی گردیده است.

 

 هامواد و روش

ماه از اسفند  4صورت ماهانه طی هبرداری بدر این تحقیق نمونه      

 3وسیله ساچوک با تور چشمه ها بهنمونه انجام شد 90تا خرداد  89

به  و تثبیت درصد 10 فرمالین در هانمونه گردیدند. صید مترمیلی

از رودخانه گاماسیاب  بخشی مطالعه، مورد شدند. منطقه منتقل آزمایشگاه

برداری در محدوده در استان همدان واقع شده است. محل نمونه که است

دقیقه  59درجه و  48دقیقه عرض شمالی و  16درجه و  34جغرافیایی 

ای همراه با طول شرقی قرار گرفته است. بستر رودخانه شن و ماسه

متر  5تا  4و عرض رودخانه متر سانتی 30تا 15قلوه سنگ، عمق آب 

از رودخانه   O. argyrogrammaعدد نمونه 317است. در مجموع 

وسیله هها بگاماسیاب همدان صید و مورد بررسی قرار گرفتند. طول

 سنجیزیستگرم در  001/0متر و وزن با دقت میلی 1کش با دقت خط

میز ها ثبت گردید. برای تعیین سن ماهیان، سرپوش آبششی تنمونه

ضرایب  های سنی با کمک لوپ شمارش شدند.گردید و سپس حلقه

wوزن در ماهی ) -رابطه طول = aTLbتبدیل  ( انجام شد با استفاده از

که در آن  تعیین شدند. Lnw=Lna+bLnLلگاریتمی به رابطه خطی 

w   ،وزن ماهی بر حسب گرمTL مترطول کل بر حسب سانتی ،a 

 شیب خط رگرسیونی است.   bضریب ثابت،

 شود:ولی تعیین میئالگوی رشد ماهیان با آزمون پا

𝑡 =
𝑠𝑑 ln 𝐿

𝑠𝑑 ln𝑊
×
|𝑏 − 3|

√1 − 𝑟2
× √𝑛 − 2 

 : انحراف معیار لگاریتم طبیعی طول کلSd ln، که در این معادله

، )گرم( : انحراف معیار لگاریتم طبیعی وزن کلSd ln w، متر()سانتی

bوزن -: شیب منحنی رابطه طول ، :r2ضریب همبستگی رابطه طول  

 : تعداد نمونه است.n، وزن

 ای از فرمول زیر استفاده گردید:برای تعیین ضریب رشد لحظه

 

 

 از رابطه زیر استفاده شد: (kبرای تعیین فاکتور وضعیت )

𝐾 =
𝑊

𝐿𝑏
× 100 

طول کل  Lوزن کل )گرم(،   W: فاکتور وضعیت ،K، که در این معادله

 باشد. شیب خط رگرسیونی بین طول کل و وزن کل می  bمتر(،)سانتی

مدل برتاالنفی براساس فورد والفورد محاسبه میزان رشد با استفاده از 

𝐿𝑡                                           گردید: = 𝐿∞(1− e−k(t−t0)) 

اسمیرنوف با کمک  -ها از آزمون کولموگروفبودن داده نرمال برای       

ها و تحلیل آماری داده تجزیه استفاده گردید. برای SPSSافزار آماری نرم

  16SPSS افزارهای توصیفی از نرمگیری و سایر آمارهرگرسیونشامل 

 رسم گردید.  Excelو نمودارها در

        

 نتایج

عدد نابالغ  36عدد نر و  147ماده، ماهی 134ماهی،  317از تعداد        

مشاهده شد. نسبت جنسی نر به ماده در این پژوهش با استفاده از 

t

)ln(ln 12
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داری معنی اختالف 09/1:1نسبت جنسی کای نشان داد که  آزمون مربع

 (.P>05/0و  2χ  ،4/0=2χندارد )آزمون
 

 از مختلف هايماه طول در شده صید ماهیان فراوانی :1جدول

 گاماسیاب رودخانه

 خرداد اردیبهشت فروردین اسفند 

 145 100 20 14 تعداد
 

متر و میانگین سانتی 26/5±58/0در جنس نر میانگین طولی       

 گرم و در جنس ماده میانگین طولی و وزنی  36/1 ±47/0وزنی 

 دست آمد.هگرم ب 35/1 ±38/0متر و سانتی 23/5 ±42/0ترتیب به

متر سانتی 6/3ترین ماهی صید شده در جنس نر اندازه  طول کوچک

متر و وزنی معادل سانتی 6/7ترین آن گرم و بزرگ37/0و وزنی معادل 

 2/4که در جنس ماده کوچکترین طول گرم بود درحالی 331/3

ترین طول مربوط و کوچک مترسانتی 4/6متر و بزرگترین طول سانتی

مجموع  در .گردید مشاهده مترسانتی 7/2به طول  بالغبه ماهیان نا

 باشند وتری نسبت به ماهیان ماده میماهیان نر دارای طول بزرگ

 تعیین جنسیت شوند. متر نتوانستندسانتی7/2ماهیان با گروه طولی

ترین گروه طولی را متر در جنس نر غالبسانتی 1/5-4/5گروه طولی 

متر سانتی 8/4-1/5داد و در میان جنس ماده گروه طولی تشکیل می

خود اختصاص داد. ترکیب سنی ترین فراوانی را در این گروه بهبیش

و حداقل  3 +جمعیت مورد مطالعه نشان داد که حداکثر سن مشاهداتی

است. میانگین طولی و وزنی از نظر شاخص متوسط طولی و  0+آن 

در بررسی رابطه  نشان داده شده است. 2ها در جدول وزنی بین جنس

داری بین طول کل طول کل با وزن مشخص شد که همبستگی معنی

که مقدار شیب رگرسیون جاییاز آن (.2و  1 های)شکل با وزن وجود دارد

دست آمد الگوی رشد از هب 3تر از و ماده و جمعیت بزرگ در جنس نر

جمعیت   بودن آلومتریک پائولی آزمون توسط ولی است مثبت آلومتریک نوع

 عنوان ایزومتریک مشخص شد. ولی نرها تایید نگردید و به تایید هاو ماده

 
در  argyrogramma .O: درصد فراوانی طولی جنس نر گونه 1شکل

 رودخانه گاماسیاب همدان

 
در  argyrogramma .O:  درصد فراوانی طولی جنس ماده گونه  2شکل

 رودخانه گاماسیاب همدان

 
 

در  argyrogramma .Oزن گونه و-پارامترهاي رابطه طول :2جدول

 رودخانه گاماسیاب همدان

 الگوي رشد محاسباتی b t جنسیت

 ایزومتریک 12/0 007/3 نر

 آلومتریک مثبت 95/1 177/3 ماده

 آلومتریک مثبت 30/2 088/3 جمعیت

 

 
در  argyrogramma .Oوزن گونه  -طول یرگرسیون: رابطه 3شکل

 کل جمعیت در رودخانه گاماسیاب همدان

 

 
در  argyrogramma .Oوزن گونه -:رابطه رگرسیونی طول 4شکل 

 ناجنس ماده در رودخانه گاماسیاب همد
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 در رودخانه گاماسیاب همدان argygrama .Oهاي نر و ماده گونه میانگین وزن و طول جنس :3جدول

 تعداد جنسیت
 حداکثر-حداقل

 طول

حداکثر  -حداقل

 وزن

استاندارد+میانگین انحراف معیار 

 (مترسانتیطول کل )

انحراف معیار استاندارد + میانگین 

 (گرموزن )

 36/1+47/0 2/5+58/0 (38/0-42/3) (6/3-6/7) 147 نر

 35/1+38/0 3/52+42/0 (71/0-83/2) (2/4-4/6) 134 ماده

 
در  argyrogramma .Oوزن گونه -: رابطه رگرسیونی طول 5شکل 

 جنس نر در رودخانه گاماسیاب همدان

ساله بود. در جنس نر  3+تا  0+ترکیب سنی شامل گروه سنی        

ها بود ساله 0+ها و ساله 3+ترین گروه سنی مربوط به ترین  و کمبیش

 1+ترین گروه سنی مربوط به گروه سنی ترین و کمدر جنس ماده بیش

ساله در هر  3-2ای ماده گروه از نظر ضریب رشد لحظهساله بود.  3+و 

 ترین نرخ افزایش را داشتند.( بیش15/0( و ماده )44/0دو جنس نر )

تر از فاکتور وضعیت نشان داد که این شاخص در جنس نر بیش       

ترین مقدار فاکتور وضعیت در جنس ماده در جنس ماده است. بیش

(  91/0قدار در جنس نر در ماه اسفند )ترین م( و بیش72/0فروردین )

ترین ساله بیشمشاهده گردید. مقدار این شاخص در گروه سنی یک

 مقدار بود.
 

 

 

 
 در رودخانه گاماسیاب همدان argyrogramma .Oاي جنس نر و ماده در گونه :  ضریب رشد لحظه6شکل 

 در رودخانه گاماسیاب همدان O. argyrogrammaهاي سنی مختلف ماهی گونهمیانگین طولی و وزنی گروه :5جدول

 ماده نر گروه سنی
TL±SD W±SD TL±SD W±SD 

+0 14/0±7/3 05/0±419/0   
+1 43/0±5 23/0+162/1 22/0±48/4 153/0±894/0 
+2 41/0±4/5 45/0±493/1 17/0±3/5 2/0±412/0 
+3 880/0±728/6 89/0±656/2 3/0±6 35/0±096/2 

 
 : فاکتور وضعیت جنس نر و ماده در گونه7شکل 

 argyrogramma .O در رودخانه گاماسیاب همدان 

 هاي نر و ماده گونه: میانگین شاخص ضریب وضعیت جنس7جدول

O. argyrogramma به تفکیک گروه سنی در رودخانه گاماسیاب 

  

 ماده  نر  گروه سنی /جنسیت

 انحراف معیار±میانگین  انحراف معیار±میانگین  

+0  02/0±81/0  - 

+1  11/0±91/0  03/0±75/0 

+2  06/0±9/0  04/0±7/0 

+3  04/0±82/0  03/0±7/0 
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دار قدست آمد که مهمعادله رشد برتالنفی در جنس نر و ماده ب       

و  08/10=Lt(158/0-exp-1(t+71/2ماده ))این شاخص برای جنس 

 دست آمد.هب 91 /10=Lt(176/0-exp-1(t+46/2برای جنس نر ))

 

 بحث
اطالعات  ،دلیل کمبود اطالعات موجود درخصوص این گونهبه       

در  های زیستی و اکولوژیکی آن وجود دارد.کمی برای توصیف  ویژگی

  Oxynoemacheilus ( بر روی گونه 2015و همکاران ) Jamaliمطالعه 

bergianus  ها غالب بودند. در مطالعه بود که ماده 1: 9/0نسبت جنسی

 Paracobitisروی( بر 2015و همکاران ) Jamaliدیگری که توسط 

malapterura گزارش  6/1:1ها انجام گردید نسبت جنسی در ماده

و همکاران  Patimarچنین در مطالعات دیگری که توسط هم .گردید

ها نسبت جنسی در ماده Cobitis cf .satunini( بر روی گونه 2011)

در نرها غالب  09/1:1که در این مطالعه نسبت جنسی غالب بود درحالی

های یک گونه به شرایط دسترس برای جمعیتحداکثر طول در  بود.

(. هرچه Holt ،1956و  Bevertonاکولوژیکی زیستگاه آن بستگی دارد )

تر باشد، مشاهده های ماهیان سختشرایط اکولوژیکی برای جمعیت

دهد )پاتیمار و عبدلی، های بیشینه در جمعیت کاهش را نشان میطول

( در مورد گونه 2009)و همکاران  Patimar(. در مطالعات 1388

Paracobitis malapterura و میانگین وزنی  8/3-13میانگین طولی

( 2011) همکاران و Golzarianpour مطالعه در آمد. دستهب 55/30-03/1

 8/3-6/7محدوده طولی حدود  Oxynoemacheilus angoraeبر روی 

گرم محاسبه گردید. در مطالعه  53/0-21/4متر و محدوده وزنیسانتی

Tabatabaei 8/3-6/7ترتیب و وزنی به طولی میانگن (2015) و همکاران 

 تقریبا   اخیردست آمد که با مطالعات هگرم ب 50/0-90/3 متر وسانتی

( 2015همکاران ) دیگری که توسط جمالی و مطالعه در داشت. خوانیهم

انجام گردید محدوده  Oxynoemacheilus bergianus بر روی گونه

گرم گزارش  62/0-03/2متر و سانتی 2/4-4/6ترتیب طولی و وزنی به

م هبه شده است. در این مطالعه میانگین طول جنس نر و ماده تقریبا 

دست آمد. میانگین هتر بمیانگین وزنی در جنس نر بیشنزدیک بود و 

 181/0متر متغیر بود و میانگین وزنی بین سانتی 6/7تا   7/2طولی بین 

توان به اطالعاتی از از روی تعیین سن می گرم متفاوت بود. 424/3تا 

ترین گروه سنی برای مدیریت اکولوژیکی بهتر جمله باالترین و کوچک

های نماچیلوس اطالعات دقیقی از سن ورد گونهدست یافت. در م

ساله مشاهده  3+تا  0+ماهیان موجود نیست. در این مطالعه گروه سنی 

  Metaschistura cristataو همکاران بر روی  Patimar گردید. در مطالعه
ساله با میانگین  4 گروه سنی 2015در سال Nemacheilidae از خانواده 

گیری کرد که در توان نتیجهگزارش نمودند. میمتر را میلی 3/8طولی

 مهیا بوده که معموال   3+رودخانه مورد مطالعه شرایط برای گروه سنی تا 

خاطر شرایط نامناسب محیطی یا صید بیش از اندازه گونه هعمر کوتاه ب

رابطه طول و وزن در ارزیابی ذخایر ماهیان بسیار مهم  تواند باشد.می

روی آن الگوی رشد یک گونه از ماهی را مورد مقایسه توان از است و می

تعیین وضعیت  برای کاربردی شاخص یک عنوانهرا بچنین آنهم داد. قرار

 (. در2004و همکاران،  Gonzalez Acostaرشد ماهی استفاده کرد )

 طول به تغییرات زیادی بدن وابستگی وزن تغییرات  ماهی، رشد زمان

، Erdoganشود ) می ماهی در وزن و طول نمایی به رشد منجر که ارد د

وزن نشان داد که الگوی رشد در -در این تحقیق، رابطه طول (.2002

جنس ماده و کل جمعیت از نوع آلومتریک مثبت اما دارای مقادیر 

از رشد طولی   ترمتفاوتی است که بیانگر این است که رشد وزنی سریع

تریک منفی است که رشد طولی چنین در جنس نر از نوع آلوماست. هم

طورکلی در بین جنس نر و ماده تفاوت هباشد. بتر از رشد وزنی میسریع

ها رشد وزنی این گونه در ماده در زیادی از نظر الگوی رشد وجود ندارد.

تر از تر از رشد طولی محاسبه شد ولی در نرها رشد طولی بزرگسریع

های ماهیان ی در اکثر گونهدست آمد که یک پدیده ذاتهرشد وزنی ب

و  Patimarمورفیسم جنسی دارد. باشد که در ارتباط با پدیده دیمی

 خانواده از Metaschistura cristata مطالعه با (2010) همکاران

Nemacheilidae  .الگوی رشد را از نوع آلومتریک مثبت گزارش کردند

 Cobitis( بر روی 2010و همکاران )  Patimarدر مطالعه دیگری که

cf. satunini  نشان دادند که الگوی رشد برای هر دو جنس نر و ماده

( در تحقیق بر 2014و همکاران ) Jamaliچنین دست آمد. همهمثبت ب

نشان دادند که الگوی رشد برای نرها   Turcinoemachilus hafeziروی

مطالعه  با اینباشد که مثبت میها آلومتریک از نوع ایزومتریک و ماده

( در رودخانه دوغ الگوی رشد گونه 1392خوانی داشت. شیخ )هم

Cobitis sp.  را برای  جنس ماده آلومتریک مثبت وجنس نر آلومتریک

تنها الگوی رشد  نه که دهدمنفی گزارش کرده است. نتایج فوق نشان می

های سگ ر گونهاین گونه در مناطق مختلف متغیر است بلکه با دیگ

ها بیانگر این است که الگوی ماهیان هم تفاوت بارزی دارد این مقایسه

 ای بایستی بررسی کرد. صورت منطقهههای هر گونه را برشد جمعیت

 Paracobitis( بر روی گونه 1394نیا و همکاران )در مطالعه شریفی

hircania شاخص ،b  در جنس نر و ماده آلومتریک منفی گزارش

 Cobitis paludica بر روی مطالعه با Sanchez-Carmona(2008)  گردید.

در جنس ماده از نوع آلومتریک مثبت و در جنس نر آلومتریک  bمقدار 

ها تنوع وسیعی دست آمد. مطالعه بر روی ضریب آلومتری گونههمنفی ب

دست آمد هب 3تر از ها بزرگدر ماده  bدارد. یکی از عواملی که مقدار

 نوسانات چونهم عواملی باشد بزرگ هاینمونه بودن غالب علتبه تواندمی

 شرایط و تغذیه شدت گونه، نوع و جنسیت فصلی، شرایط محیطی،

 در ماهیان این رشد الگوی میزان در تفاوت سبب ماهیان محیط زیست

https://www.researchgate.net/profile/Narjes_Tabatabaei2
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برای نرها در  ضریب وضعیت مقدار باالترین شود.می مختلف هایمحیط

در  هم آن مقدار ترینکم ها ماه فروردین بود وبرای ماده ماه اسفند و

رسد نظر میدست آمد. بههترتیب در خرداد و اسفند بها بهنرها و ماده

خاطر افزایش وزن ههای فوق الذکر بباال بودن ضریب وضعیت در ماه

( بر روی ماهی 2015و همکاران ) Jamaliگنادها باشد. در بررسی 

Oxynoemacheilus bargaianus  در رودخانه ارس فاکتور وضعیت در

 57/0-1و در جمعیت  57/0-1، در جنس ماده 61/0-90/0جنس نر

ها بهتر از نرها بود که در مطالعه ما محاسبه گردید که وضعیت ماده

ابق نتایج این دهنده عدم تطها بود که نشانوضعیت نرها بهتر از ماده

رسد شرایط نظر می( بود. به2015و همکاران ) Jamaliتحقیق با نتایج 

اکولوژیکی برای نرها بهتر است. تغییرات فاکتور وضعیت ممکن است 

هایی در شرایط محیطی مثل تغییرات فصلی، کیفیت غذا و با تفاوت

وع ( و تنNikolski ،1969ها متفاوت باشد )نوع سیستم آبی بین گونه

های مختلف یک گونه خاص نیز به جنس، فصل یا مکان آن در جمعیت

(. فاکتور وضعیت برای Ricker ،1975خاصی ارتباط داشته باشد )

ماهیانی که فاکتور وضعیت در  رود.کار میمقایسه وضعیت چاقی به

تری هستند و برعکس شان ماهیان سنگینباال است نسبت به طول هاآن

شان طول به پایین است، نسبت هافاکتور وضعیت در آن میزان که ماهیانی

 فاکتور میانگین مقدار (.Wootton ،1992) هستند وزنی کم ماهیان

 تر از جنس نر محاسبه شد.وضعیت در این تحقیق برای جنس ماده کم

طورکلی الگوی رشد این گونه در منطقه مورد مطالعه برای جمعیت هب

مثبت و برای نرها ازنوع ایزومتریک، ضریب ها از نوع آلومتریک و ماده

تری وزن و طول حداکثر بزرگ دارای نرها و هااز ماده ترنرها بزرگ وضعیت

ای برای گونه باشد. نتایج ارائه شده اطالعات پایهها مینسبت به ماده

تواند مورد استفاده محقین در رودخانه گاماسیاب همدان است که می

        در تحقیقات آتی قرار گیرد. 
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