سال دهم ،شماره  ،3پاییز 1397

فصلنامه علمی پژوهشی محیط زیست جانوری

بررسی برخی پارامترهای رشد ماهی Oxynoemacheilus argyrogramma

( )Heckel, 1874در رودخانه گاماسیاب استان همدان



آلتین قجقی* :گروه شیالت ،دانشگاه گنبدکاووس ،گنبدکاووس ،ایران ،صندوق پستی163 :



شقایق عسگردون :گروه شیالت ،دانشگاه گنبدکاووس ،گنبدکاووس ،ایران ،صندوق پستی163 :

 رحمان پاتیمار:


گروه شیالت ،دانشگاه گنبدکاووس ،گنبدکاووس ،ایران ،صندوق پستی163 :

هاشم نوفرستی :باشگاه پژوهشگران جوان بوشهر ،واحد دانشگاه آزاد اسالمی بوشهر ،بوشهر ،ایران
تاریخ دریافت :اردیبهشت 1396

تاریخ پذیرش :مرداد 1396

چکیده
ماهی  Oxynoemacheilus argyrogrammیک گونه بومی غرب ایران میباشد که اطالعات بیولوژیکی اندکی در مورد این گونه
وجود دارد .در این تحقیق الگوهای رشد و ساختار سنی گونه  O. argyrogrammaدر رودخانه گاماسیاب همدان از اسفند  89تا خرداد  90طی
 4ماه نمونهبرداری مورد بررسی قرار گرفت .در مجموع از  317عدد ماهی صید شده  147عدد نر و 134عدد ماده بودند که اختالف معنیداری
بین جنس نر و ماده وجود نداشت ( )P<0/05و نسبت جنسی آنها  1:1/09بهدست آمد .دامنه تغیرات طولی و وزنی در جمعیت بهترتیب از
 2/7-7/6سانتیمتر و 0/181-3/331گرم و حداکثر فراوانی در گروه طولی  4/2-5/7سانتیمتر مشاهده گردید .تعیین سن از روی سرپوش
آبششی نشان داد که جمعیت مورد مطالعه دارای  4گروه سنی  0+تا  3+است .رابطه طول-وزن برای نرها  ،W=0/008TL3/007برای مادهها
 W=0/006TL3/177و برای جمعیت  W=0/007TL3/088بود که الگوی رشد در نرها ایزومتریک و در مادهها و جمعیت از نوع آلومتریک مثبت
بود .معادله فان برتالنفی برای جمعیت ماده (( Lt=10/08)1-exp-0/158)t+2/71و برای جنس نر ((Lt=10/ 91)1-exp-0/176)t+2/46

بهدست آمد .اطالعات ارائه شده را میتوان در مدیریت گونه و تنوع زیستی مورد استفاده قرار داد.
کلمات کلیدی ،O. argyrogramma : :الگوی رشد ،ترکیب سنی ،رودخانه گاماسیاب همدان
* پست الکترونیکی نویسنده مسئول:

altin.ghojoghi@gmail.com
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بررسی برخی پارامترهای رشد ماهی  Oxynoemacheilus argyrogrammaدر رودخانه گاماسیاب....

مقدمه
سگ ماهیهای ایران شامل دو خانواده  Nemacheilidaeو Cobitidae

میباشد (2009 ،Prokofiev؛  Esmaeiliو همکاران .)2010 ،از این گروه
ماهیان حدود 30گونه متعلق به  6جنس از ایران گزارش شده است
( Nalbantو 1998 ،Bianco؛  Coadو 2005 ،Nalbant؛ ،Prokofiev
2009؛  Golzarianpourو همکاران .)2011 ،این ماهیان بیشتر در
رودخانههای غرب و جنوبغربی ایران شامل دجله ،کارون و کر یافت
شدهاند (1977 ،Saadati؛ 1987 ،Coad؛ عبدلی .)1378 ،از آنجاییکه
این ماهیان آبشیرینزی صفات تاکسونومی کاربردی اندکی دارند
بنابراین مطالعه آنها دشوار است ( .)1990 ،Kottelatدر بین اعضای
خانواده سگ ماهیان جویباری ،جنس  Oxynoemacheilusبا  44گونه
در دنیا که  11گونه آن در ایران گزارش شده است ،بهعنوان بزرگترین
جنس این زیرخانواده در ایران محسوب میشود ( Mafakheiو همکاران،
 .)2015گونه  O. argyrogrammaکه گونه بومی ایران است  ،از خانواده
سگ ماهیان جویباری بوده و پراکنش آن در غرب کشور میباشد .بررسی
ماهیان در بوم سامانههای آبی به جهت بررسی تکامل ،بومشناختی،
رفتارشناختی حفاظتی مدیریت منابع آبی ،بهرهبرداری ذخایر و پرورش
ماهی حائز اهمیت بوده ( Laglerو همکاران .)1962 ،بهعبارت دیگر
شناخت بررسی زیستشناختی و بومشناختی گونههای مختلف ماهیان
در یک اکوسیستم آبی سبب حفظ بهرهبرداری و بازسازی ذخایر آنها
میشود (عباسی .)1388 ،در استان همدان بیش از  2025چشمه،
بیش از  1090قنات و بیش از  11058چاه عمیق و نیمهعمیق با بیش
از  40رودخانه فصلی و دائمی وجود دارد (سازمان شیالت ایران.)1381 ،
رودخانه گاماسیاب شاخه اصلی و اولیه رودخانه سمیره است که از
دامنههای جنوبی کوه الوند و شمالی کوه گذین سرچشمه میگیرد.
اطالعات اندکی در مورد زیستشناختی گونه  O. argygramaوجود
دارد ( Esmaeiliو 2006 ،Ebrahimi؛  .)2009 ،Heydarnejadاز آنجایی
که اطالعات مربوط به رشد ماهیان همواره در مدیریت و ارزیابی ذخایر
آنها دارای ارزش بوده است ( Venemaو همکاران .)1988 ،بنابراین
در این مطالعه بررسی ساختار سنی ،رشد ،فاکتور وضعیت و رابطه
طول-وزن ( )LWRجمعیت  O. argygramaدر رودخانه گاماسیاب همدان
بررسی گردیده است.

مواد و روشها
در این تحقیق نمونهبرداری بهصورت ماهانه طی  4ماه از اسفند
 89تا خرداد  90انجام شد نمونهها بهوسیله ساچوک با تور چشمه 3
میلیمتر صید گردیدند .نمونهها در فرمالین  10درصد تثبیت و به
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آزمایشگاه منتقل شدند .منطقه مورد مطالعه ،بخشی از رودخانه گاماسیاب
است که در استان همدان واقع شده است .محل نمونهبرداری در محدوده
جغرافیایی  34درجه و  16دقیقه عرض شمالی و  48درجه و  59دقیقه
طول شرقی قرار گرفته است .بستر رودخانه شن و ماسهای همراه با
قلوه سنگ ،عمق آب 15تا  30سانتیمتر و عرض رودخانه  4تا  5متر
است .در مجموع  317عدد نمونه  O. argyrogrammaاز رودخانه
گاماسیاب همدان صید و مورد بررسی قرار گرفتند .طولها بهوسیله
خطکش با دقت  1میلیمتر و وزن با دقت  0/001گرم در زیستسنجی
نمونهها ثبت گردید .برای تعیین سن ماهیان ،سرپوش آبششی تمیز
گردید و سپس حلقههای سنی با کمک لوپ شمارش شدند .ضرایب
رابطه طول -وزن در ماهی (  )w = aTLbانجام شد با استفاده از تبدیل
لگاریتمی به رابطه خطی  Lnw=Lna+bLnLتعیین شدند .که در آن
 wوزن ماهی بر حسب گرم TL ،طول کل بر حسب سانتیمترa ،
ضریب ثابت b ،شیب خط رگرسیونی است.
الگوی رشد ماهیان با آزمون پائولی تعیین میشود:
||𝑏 − 3
𝐿 𝑠𝑑 ln
×
× √𝑛 − 2
𝑠𝑑 ln 𝑊 √1 − 𝑟 2

=𝑡

که در این معادله :Sd ln ،انحراف معیار لگاریتم طبیعی طول کل
(سانتیمتر) :Sd ln w ،انحراف معیار لگاریتم طبیعی وزن کل (گرم)،
 :bشیب منحنی رابطه طول -وزن :r 2 ،ضریب همبستگی رابطه طول
وزن :n ،تعداد نمونه است.
برای تعیین ضریب رشد لحظهای از فرمول زیر استفاده گردید:

) (ln w2  ln w1
t
برای تعیین فاکتور وضعیت ( )kاز رابطه زیر استفاده شد:

G

𝑊
× 100
𝑏𝐿
که در این معادله :K ،فاکتور وضعیت  W،وزن کل (گرم) L ،طول کل

=𝐾

(سانتیمتر) b ،شیب خط رگرسیونی بین طول کل و وزن کل میباشد.
میزان رشد با استفاده از مدل برتاالنفی براساس فورد والفورد محاسبه
) )𝐿𝑡 = 𝐿∞ (1 − e−k(t−t0
گردید:
برای نرمال بودن دادهها از آزمون کولموگروف -اسمیرنوف با کمک
نرمافزار آماری  SPSSاستفاده گردید .برای تجزیه و تحلیل آماری دادهها
شامل رگرسیونگیری و سایر آمارههای توصیفی از نرمافزار SPSS16
و نمودارها در  Excelرسم گردید.

نتایج
از تعداد  317ماهی 134 ،ماهی ماده 147،عدد نر و  36عدد نابالغ
مشاهده شد .نسبت جنسی نر به ماده در این پژوهش با استفاده از
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آزمون مربع کای نشان داد که نسبت جنسی  1:1/09اختالف معنیداری
ندارد (آزمون χ2=0/4، χ2و .)P<0/05
جدول :1فراوانی ماهیان صید شده در طول ماههاي مختلف از
رودخانه گاماسیاب
تعداد

اسفند

فروردین

اردیبهشت

خرداد

14

20

100

145

در جنس نر میانگین طولی 5/0±26/58سانتیمتر و میانگین
وزنی  1/36 0±/47گرم و در جنس ماده میانگین طولی و وزنی
بهترتیب  5/23 0±/42سانتیمتر و  1/35 0±/38گرم بهدست آمد.
در جنس نر اندازه طول کوچکترین ماهی صید شده  3/6سانتیمتر
و وزنی معادل 0/37گرم و بزرگترین آن  7/6سانتیمتر و وزنی معادل
 3/331گرم بود درحالیکه در جنس ماده کوچکترین طول 4/2
سانتیمتر و بزرگترین طول  6/4سانتیمتر و کوچکترین طول مربوط
به ماهیان نابالغ به طول  2/7سانتیمتر مشاهده گردید .در مجموع
ماهیان نر دارای طول بزرگتری نسبت به ماهیان ماده میباشند و
ماهیان با گروه طولی2/7سانتیمتر نتوانستند تعیین جنسیت شوند.
گروه طولی  5/1-5/4سانتیمتر در جنس نر غالبترین گروه طولی را
تشکیل میداد و در میان جنس ماده گروه طولی  4/8-5/1سانتیمتر
بیشترین فراوانی را در این گروه بهخود اختصاص داد .ترکیب سنی
جمعیت مورد مطالعه نشان داد که حداکثر سن مشاهداتی 3 +و حداقل
آن  0+است .میانگین طولی و وزنی از نظر شاخص متوسط طولی و
وزنی بین جنسها در جدول  2نشان داده شده است .در بررسی رابطه
طول کل با وزن مشخص شد که همبستگی معنیداری بین طول کل
با وزن وجود دارد (شکلهای  1و  .)2از آنجاییکه مقدار شیب رگرسیون
در جنس نر و ماده و جمعیت بزرگتر از  3بهدست آمد الگوی رشد از
نوع آلومتریک مثبت است ولی توسط آزمون پائولی آلومتریک بودن جمعیت
و مادهها تایید ولی نرها تایید نگردید و بهعنوان ایزومتریک مشخص شد.

شکل :2درصد فراوانی طولی جنس ماده گونه  O. argyrogrammaدر
رودخانه گاماسیاب همدان
جدول :2پارامترهاي رابطه طول-وزن گونه  O. argyrogrammaدر
رودخانه گاماسیاب همدان
جنسیت

b

 tمحاسباتی

الگوي رشد

نر
ماده
جمعیت

3/007
3/177
3/088

0/12
1/95
2/30

ایزومتریک
آلومتریک مثبت
آلومتریک مثبت

شکل :3رابطه رگرسیونی طول -وزن گونه  O. argyrogrammaدر
کل جمعیت در رودخانه گاماسیاب همدان

شکل :1درصد فراوانی طولی جنس نر گونه  O. argyrogrammaدر

شکل :4رابطه رگرسیونی طول -وزن گونه  O. argyrogrammaدر

رودخانه گاماسیاب همدان

جنس ماده در رودخانه گاماسیاب همدان
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جدول :3میانگین وزن و طول جنسهاي نر و ماده گونه  O. argygramaدر رودخانه گاماسیاب همدان
جنسیت
نر
ماده

تعداد
147
134

حداقل-حداکثر

حداقل -حداکثر

انحراف معیار استاندارد+میانگین

انحراف معیار استاندارد  +میانگین

طول

وزن

طول کل (سانتیمتر)

وزن (گرم)

()3/6-7/6
()4/2-6/4

()0/38-3/42
()0/71-2/83

5/2+0/58
52/3+0/42

1/36+0/47
1/35+0/38

ترکیب سنی شامل گروه سنی  0+تا  3+ساله بود .در جنس نر
بیشترین و کمترین گروه سنی مربوط به  3+سالهها و  0+سالهها بود
در جنس ماده بیشترین و کمترین گروه سنی مربوط به گروه سنی 1+
و  3+ساله بود .از نظر ضریب رشد لحظهای ماده گروه  3-2ساله در هر
دو جنس نر ( )0/44و ماده ( )0/15بیشترین نرخ افزایش را داشتند.
فاکتور وضعیت نشان داد که این شاخص در جنس نر بیشتر از
جنس ماده است .بیشترین مقدار فاکتور وضعیت در جنس ماده در
فروردین ( )0/72و بیشترین مقدار در جنس نر در ماه اسفند ()0/91
مشاهده گردید .مقدار این شاخص در گروه سنی یکساله بیشترین
مقدار بود.

شکل  :5رابطه رگرسیونی طول -وزن گونه  O. argyrogrammaدر
جنس نر در رودخانه گاماسیاب همدان

شکل  :6ضریب رشد لحظهاي جنس نر و ماده در گونه  O. argyrogrammaدر رودخانه گاماسیاب همدان
جدول :5میانگین طولی و وزنی گروههاي سنی مختلف ماهی گونه O. argyrogrammaدر رودخانه گاماسیاب همدان
گروه سنی
0+
1+
2+
3+

ماده

نر
TL±SD
3/0±7/14

W±SD
0/0±419/05

0±5/43
5/0±4/41
6/0±728/880

1/162+0/23
1/0±493/45
2/0±656/89

W±SD

TL±SD

0/0±894/153
0/0±412/2
2/0±096/35

4/0±48/22
5/0±3/17
0±6/3

جدول :7میانگین شاخص ضریب وضعیت جنسهاي نر و ماده گونه
 O. argyrogrammaبه تفکیک گروه سنی در رودخانه گاماسیاب

شکل  :7فاکتور وضعیت جنس نر و ماده در گونه
 O. argyrogrammaدر رودخانه گاماسیاب همدان
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گروه سنی /جنسیت

نر

ماده

0+
1+
2+
3+

میانگین±انحراف معیار
0/0±81/02
0/0±91/11
0/0±9/06
0/0±82/04

میانگین±انحراف معیار
0/0±75/03
0/0±7/04
0/0±7/03

فصلنامه علمی پژوهشی محیط زیست جانوری

معادله رشد برتالنفی در جنس نر و ماده بهدست آمد که مقدار
این شاخص برای جنس ماده (( Lt=10/08)1-exp-0/158)t+2/71و
برای جنس نر (( Lt=10/ 91)1-exp-0/176)t+2/46بهدست آمد.

بحث
بهدلیل کمبود اطالعات موجود درخصوص این گونه ،اطالعات
کمی برای توصیف ویژگیهای زیستی و اکولوژیکی آن وجود دارد .در
مطالعه  Jamaliو همکاران ( )2015بر روی گونه Oxynoemacheilus
 bergianusنسبت جنسی  1:0/9بود که مادهها غالب بودند .در مطالعه
دیگری که توسط  Jamaliو همکاران ( )2015بر روی Paracobitis
 malapteruraانجام گردید نسبت جنسی در مادهها  1:1/6گزارش
گردید .همچنین در مطالعات دیگری که توسط  Patimarو همکاران
( )2011بر روی گونه  Cobitis cf .satuniniنسبت جنسی در مادهها
غالب بود درحالیکه در این مطالعه نسبت جنسی  1:1/09در نرها غالب
بود .حداکثر طول در دسترس برای جمعیتهای یک گونه به شرایط
اکولوژیکی زیستگاه آن بستگی دارد ( Bevertonو  .)1956 ،Holtهرچه
شرایط اکولوژیکی برای جمعیتهای ماهیان سختتر باشد ،مشاهده
طولهای بیشینه در جمعیت کاهش را نشان میدهد (پاتیمار و عبدلی،
 .)1388در مطالعات  Patimarو همکاران ( )2009در مورد گونه
 Paracobitis malapteruraمیانگین طولی 3/8-13و میانگین وزنی
 1/30-03/55بهدست آمد .در مطالعه  Golzarianpourو همکاران ()2011
بر روی  Oxynoemacheilus angoraeمحدوده طولی حدود 3/8-7/6
سانتیمتر و محدوده وزنی 0/53-4/21گرم محاسبه گردید .در مطالعه
 Tabatabaeiو همکاران ( )2015میانگن طولی و وزنی بهترتیب 3/8-7/6
سانتیمتر و  0/50-3/90گرم بهدست آمد که با مطالعات اخیر تقریبا
همخوانی داشت .در مطالعه دیگری که توسط جمالی و همکاران ()2015
بر روی گونه  Oxynoemacheilus bergianusانجام گردید محدوده
طولی و وزنی بهترتیب  4/2-6/4سانتیمتر و  0/62-2/03گرم گزارش
شده است .در این مطالعه میانگین طول جنس نر و ماده تقریبا بههم
نزدیک بود و میانگین وزنی در جنس نر بیشتر بهدست آمد .میانگین
طولی بین  2/7تا  7/6سانتیمتر متغیر بود و میانگین وزنی بین 0/181
تا  3/424گرم متفاوت بود .از روی تعیین سن میتوان به اطالعاتی از
جمله باالترین و کوچکترین گروه سنی برای مدیریت اکولوژیکی بهتر
دست یافت .در مورد گونههای نماچیلوس اطالعات دقیقی از سن
ماهیان موجود نیست .در این مطالعه گروه سنی  0+تا  3+ساله مشاهده
گردید .در مطالعه  Patimarو همکاران بر روی Metaschistura cristata
از خانواده  Nemacheilidaeدر سال  2015گروه سنی  4ساله با میانگین
طولی 8/3میلیمتر را گزارش نمودند .میتوان نتیجهگیری کرد که در

سال دهم ،شماره  ،3پاییز 1397
رودخانه مورد مطالعه شرایط برای گروه سنی تا  3+مهیا بوده که معموال
عمر کوتاه بهخاطر شرایط نامناسب محیطی یا صید بیش از اندازه گونه
میتواند باشد .رابطه طول و وزن در ارزیابی ذخایر ماهیان بسیار مهم
است و میتوان از روی آن الگوی رشد یک گونه از ماهی را مورد مقایسه
قرار داد .همچنین آنرا بهعنوان یک شاخص کاربردی برای تعیین وضعیت
رشد ماهی استفاده کرد ( Gonzalez Acostaو همکاران .)2004 ،در
زمان رشد ماهی ،تغییرات وزن بدن وابستگی زیادی به تغییرات طول
د ارد که منجر به رشد نمایی طول و وزن در ماهی می شود (،Erdogan
 .)2002در این تحقیق ،رابطه طول-وزن نشان داد که الگوی رشد در
جنس ماده و کل جمعیت از نوع آلومتریک مثبت اما دارای مقادیر
متفاوتی است که بیانگر این است که رشد وزنی سریعتر از رشد طولی
است .همچنین در جنس نر از نوع آلومتریک منفی است که رشد طولی
سریعتر از رشد وزنی میباشد .بهطورکلی در بین جنس نر و ماده تفاوت
زیادی از نظر الگوی رشد وجود ندارد .در این گونه در مادهها رشد وزنی
سریعتر از رشد طولی محاسبه شد ولی در نرها رشد طولی بزرگتر از
رشد وزنی بهدست آمد که یک پدیده ذاتی در اکثر گونههای ماهیان
میباشد که در ارتباط با پدیده دیمورفیسم جنسی دارد Patimar .و
همکاران ( )2010با مطالعه  Metaschistura cristataاز خانواده
 Nemacheilidaeالگوی رشد را از نوع آلومتریک مثبت گزارش کردند.
در مطالعه دیگری که  Patimarو همکاران ( )2010بر روی Cobitis
 cf. satuniniنشان دادند که الگوی رشد برای هر دو جنس نر و ماده
مثبت بهدست آمد .همچنین  Jamaliو همکاران ( )2014در تحقیق بر
روی  Turcinoemachilus hafeziنشان دادند که الگوی رشد برای نرها
از نوع ایزومتریک و مادهها آلومتریک مثبت میباشد که با این مطالعه
همخوانی داشت .شیخ ( )1392در رودخانه دوغ الگوی رشد گونه
 Cobitis sp.را برای جنس ماده آلومتریک مثبت وجنس نر آلومتریک
منفی گزارش کرده است .نتایج فوق نشان میدهد که نه تنها الگوی رشد
این گونه در مناطق مختلف متغیر است بلکه با دیگر گونههای سگ
ماهیان هم تفاوت بارزی دارد این مقایسهها بیانگر این است که الگوی
رشد جمعیتهای هر گونه را بهصورت منطقهای بایستی بررسی کرد.
در مطالعه شریفینیا و همکاران ( )1394بر روی گونه Paracobitis
 ،hircaniaشاخص  bدر جنس نر و ماده آلومتریک منفی گزارش
گردید )2008( Sanchez-Carmona .با مطالعه بر روی Cobitis paludica
مقدار  bدر جنس ماده از نوع آلومتریک مثبت و در جنس نر آلومتریک
منفی بهدست آمد .مطالعه بر روی ضریب آلومتری گونهها تنوع وسیعی
دارد .یکی از عواملی که مقدار  bدر مادهها بزرگتر از  3بهدست آمد
میتواند بهعلت غالب بودن نمونههای بزرگ باشد عواملی همچون نوسانات
فصلی ،شرایط محیطی ،جنسیت و نوع گونه ،شدت تغذیه و شرایط
محیط زیست ماهیان سبب تفاوت در میزان الگوی رشد این ماهیان در
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محیطهای مختلف میشود .باالترین مقدار ضریب وضعیت برای نرها در
ماه اسفند و برای مادهها ماه فروردین بود و کمترین مقدار آن هم در
نرها و مادهها بهترتیب در خرداد و اسفند بهدست آمد .بهنظر میرسد
باال بودن ضریب وضعیت در ماههای فوق الذکر بهخاطر افزایش وزن
گنادها باشد .در بررسی  Jamaliو همکاران ( )2015بر روی ماهی
 Oxynoemacheilus bargaianusدر رودخانه ارس فاکتور وضعیت در
جنس نر ،0/61-0/90در جنس ماده  0/57-1و در جمعیت 0/57-1
محاسبه گردید که وضعیت مادهها بهتر از نرها بود که در مطالعه ما
وضعیت نرها بهتر از مادهها بود که نشاندهنده عدم تطابق نتایج این
تحقیق با نتایج  Jamaliو همکاران ( )2015بود .بهنظر میرسد شرایط
اکولوژیکی برای نرها بهتر است .تغییرات فاکتور وضعیت ممکن است
با تفاوتهایی در شرایط محیطی مثل تغییرات فصلی ،کیفیت غذا و
نوع سیستم آبی بین گونهها متفاوت باشد ( )1969 ،Nikolskiو تنوع
آن در جمعیتهای مختلف یک گونه خاص نیز به جنس ،فصل یا مکان
خاصی ارتباط داشته باشد ( .)1975 ،Rickerفاکتور وضعیت برای
مقایسه وضعیت چاقی بهکار میرود .ماهیانی که فاکتور وضعیت در
آنها باال است نسبت به طولشان ماهیان سنگینتری هستند و برعکس
ماهیانی که میزان فاکتور وضعیت در آنها پایین است ،نسبت به طولشان
ماهیان کم وزنی هستند ( .)1992 ،Woottonمقدار میانگین فاکتور
وضعیت در این تحقیق برای جنس ماده کمتر از جنس نر محاسبه شد.
به طورکلی الگوی رشد این گونه در منطقه مورد مطالعه برای جمعیت
و مادهها از نوع آلومتریک مثبت و برای نرها ازنوع ایزومتریک ،ضریب
وضعیت نرها بزرگتر از مادهها و نرها دارای وزن و طول حداکثر بزرگتری
نسبت به مادهها میباشد .نتایج ارائه شده اطالعات پایهای برای گونه
در رودخانه گاماسیاب همدان است که میتواند مورد استفاده محقین
در تحقیقات آتی قرار گیرد.
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