سال یازدهم ،شماره  ،1بهار 1398

فصلنامه علمی پژوهشی محیط زیست جانوری

مطالعه ویژگیهای زیستی سگماهی  Mousavi-Sabet( Paracobitis hircanicaو
همکاران)2015 ،در رودخانه زاو پارک ملی گلستان



محمد عطانیا :گروه شیالت ،دانشگاه گنبدکاووس ،گنبدکاووس ،ایران ،صندوقپستی163 :



رحمان پاتیمار* :گروه شیالت ،دانشگاه گنبدکاووس ،گنبدکاووس ،ایران ،صندوقپستی163 :



محمد هرسیج :گروه شیالت ،دانشگاه گنبدکاووس ،گنبدکاووس ،ایران ،صندوقپستی163 :



ضیاء کردجزی :گروه شیالت ،دانشگاه گنبدکاووس ،گنبدکاووس ،ایران ،صندوقپستی163 :
تاریخ دریافت :اسفند 1396

تاریخ پذیرش :خرداد 1397

چکیده
جهت بررسی ویژگیهای زیستی سگماهی ( )Paracobitis hircanicaتعداد  150قطعه بهوسیله دستگاه الکتروشوکر از دیماه 1394
تا خردادماه  1395صید گردید .نسبت جنسی نر به ماده در جمعیت مورد مطالعه  1:0/65بود که نشاندهنده اختالف معنیداری بین نسبت جنسی
نر و ماده در جمعیـت فوق بود ( .)χ2=6/83 ،p<0/05بیشینه طول کل و وزن مادهها  87میلیمتر و  5/30گرم و برای نرها  104میلیمتر و
 7/31گرم ثبت گردید .رابطه طول و وزن جنس ماده ( W=0/0085TL2/89 )r2=0/97و برای جنس نر ( W=0/0109 TL2/74)r2=0/98و
برای جمعیت ( W=0/0099TL2/80)r2= 0/97بهدست آمد .نتایج نشان داد که الگوی رشد از نوع ایزومتریک در مادهها و آلومتریک منفی در
گروه نرها و جمعیت بود ( .)t-test ،tmale=6/31 ،tfemale=1/61 ،tPopulation=5/03 ،P>0/05میانگین همآوری مطلق و همآوری نسبی
بهترتیب برابر با  328/86و ( 110/56 47تخم بهازای هر کیلوگرم وزن بدن) محاسبه شد .میانگین قطر تخمکها  0/99میلیمتر و از  0/45تا
 1/79متغییر بود .باالترین میانگین شاخص گنادوسوماتیک ( )GSIبرای جنس ماده در ماه خرداد و برای جنس نر در ماه اردیبهشت مشاهده گردید
که بهترتیب  8/06و  1/43برای مادهها و نرها مشاهده گردید.
کلمات کلیدی ،P. hircanica :الگوی رشد ،شاخص گنادوسوماتیک ،نهر زاو ،پارک ملی گلستان
* پست الکترونیکی نویسنده مسئول:
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مقدمه
پارک ملی گلستان مهمترین و ارزشمندترین پارک ملی در ایران و
منطقه است (میکاییلی و همکاران )1380 ،که در سال  1346بهعنوان
نخستین پارک ملی ایران تعیین و در سال  1355بهعنوان ذخیرهگاه
زیستکره انتخاب شد ( .)2006 ،Darvish Sefatدر این پارک رودخانههای
متعددی جریان دارد و بیش از  21دهنه چشمه در آن شناسایی شده
است که از مهمترین رودخانه موجود در پارک ،میتوان رودخانههای
مادرسو یا دوغ ،زاو ،آقسو را نام برد که از سرشاخههای گرگانرود
است که در حدود  35کیلومتر از مسیر خود را در پارک طی میکند
( .)2002 ،Abbasszadehدر پارک ملی گلستان  8گونه ماهی ازجمله
قزلآالی رنگینکمان ،کولی ،سیاهماهی ،خیاطه ،رفتگرماهی ،سگماهی
جویباری و دو گونه از باربوس ماهیان وجود دارد ( Kiabiو همکاران،
 .)1993ماهیان آبشیرین در مطالعه جغرافیای جانوری ارزش بینظیری
داشته ،زیرا با وجود موانع جغرافیایی ماهیان آبشیرین قادر نبوده از
آب دریا گذر نمایند و حرکت آنها از یک حوضه آبخیز به حوضه دیگر
به آهستگی صورت میگیرد (عبدلی1378 ،؛ راطبی .)1379 ،بررسی
پویایی جمعیتهای ماهیان یکی از پایههای مهم دانش بومشناسی ماهیان
است که عالوه بر کاربرد در پژوهشهای بومشناختی در مطالعات
بیوسیستماتیک و حفاظت هم نقشی کلیدی دارد .جمعیتهای ماهیان
ساختارهایی ایستا نیستند بلکه در طول زمان دستخوش تغییرات
زیادی میشوند و از عواملی مانند انقراض ،مهاجرت به داخل یا خارج
و زاد و ولد تأثیر میپذیرند .فرایندهای منطقهای مانند مهاجرت و
انقراض ممکن است تأثیرات مهمی بر ساختار جوامع داشته باشد و این
تغییرات میتوانند با ویژگیهای گونهای خاص مانند اندازه بدن ،میانگین
فراوانی منطقهای ،روابط محیطی-گونهای و رویدادهای منطقهای مرتبط
باشند ( Warrenو  .)2001 ،Taylorبررسی الگوهای رشد از اهمیت خاصی
برخوردار است زیرا بیانگر اطالعات مهم جمعیتی و وضعیت ذخیره
برای برنامههای مدیریتی و حفاظتی میباشد .تنها ذخایری وضعیت
مطلوب دارند که در تمام طبقات سنی تعداد افراد مناسبی داشته باشند.
تولیدمثل نیز یکی از پدیدههای مهم تاریخچه زیستی گونههاست.
بررسی بیولوژیکی ماهی ازجمله ویژگیهای تولیدمثلی آن برای مدیریت
تنوعزیستی و اکوسیستمها ،گونه و جمعیت ضروری است (پاتیمار و
همکاران .)1387 ،در طبقهبندی خانواده  Nemacheilidaeو جنس
 Paracobitisتوسط  Freyhofو همکاران ( 9 )2014گونه از این جنس
را در خاورمیانه (ایران ،عراق و ترکیه) شناسایی کردند .برای مدت طوالنی
( Paracobitis malapterura (Valenciennes ،1846بهعنوان جمعیتهای
حوضه خزر شناخته میشدند Mousavi-Sabet .و همکاران ()2015
جمعیتهای حوضه خزر را گونه  Paracobitis hircanicaمعرفی کردند.
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گونههای مختلف سگ ماهیان هم از منظر بومشناسی و هم از منظر
پرورش بهعنوان گونههای حائز اهمیتاند .همچنین با توجه به کمآبی
بسیاری از منابع آبی و خشک شدن بسیاری از شاخههای رودها
نمونهبرداری و شناختن جمعیتهای این ماهیان ضرورت مییابد تا در
صورت لزوم بتوان برنامههای حفاظتی را اجرا کرد .مطالعه فوق بر همین
اساس بر روی گونه  P. hircanicaدر رودخانه زاو پارک ملی گلستان
که از زیستگاههای مهم این گونه است انجام گرفت تا پویایی جمعیت
و دادههای پایه برای بررسی بومشناختی و بیوسیستماتیک متعاقب را
فراهم کند .همچنین بتوان در صورت لزوم بهعنوان دادههای پایه برای
اجرای برنامههای حفاظتی برای گونههای بومی منطقه بهکار رود.

مواد و روشها
نمونهبرداری از دیماه سال  1394الی خردادماه  1395بهمنظور
شناخت فصل تولیدمثل این گونه ،بهصورت ماهیانه از رودخانه زاو پارک
ملی گلستان و در باالدست رودخانه در مناطقی که اکسیژن باال و بستری
سنگالخی که محیط مناسبی برای این گونه است ،بهوسیله الکتروشوکر
 110-220ولت و بهصورت تصادفی با میزان تالش صیادی نسبتاً برابر
انجام شد .ماهیان پس از صید در فرمالین  10درصد فیکس و به
آزمایشگاه دانشگاه گنبدکاووس منتقل شدند.

شکل  :1منطقه نمونهبرداری

پارامترهای طول کل ،طول چنگالی و طول استاندارد ،وزن کل
الشه و گنادها ثبت شد .اندازهگیری طول و وزن ماهی بهترتیب با استفاده
از تخته زیستسنجی با دقت  1میلیمتر و ترازوی دیجیتالی با دقت
 0/01گرم انجام شد .سپس ماهیان تعیین جنسیت شدند .تعیین سن
نمونهها از روی استخوان سرپوش آبششی برداشته ،ابتدا با محلول آب
و صابون در بین دو انگشت شستشو داده تا الیه اپیدرمیآن برداشته شود
(  Bagenalو  .)1978 ، Teschبا استفاده از لوپ آینهدار با بزرگنمایی
 10تا  40به تشخیص حلقههای سالیانه پرداخته شد .قطر تخمک توسط
لوپ مدرج با بزرگنمایی  ( 10برای  25تخمک) اندازهگیری شد .فاکتور
وضعیت فولتون از فرمول زیر محاسبه میشود (  Bagenalو ، Tesch
:)1978
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 :Kفاکتور وضعیت :W ،وزن بدن به گرم :L ،طول کل به سانتیمتر و
 :bضریب آلومتری یا شیب خط رگرسیون طول کل -وزن کل است.
ضریب رشد لحظهای از رابطه زیر بهدست میآید(  Bagenalو ، Tesch
:)1978
برای تعیین میزان رشد و رابطه طول و وزن از فرمول  W=aTLbکه
 bعددی معموالً بین  2و  4است ،استفاده شد :W .وزن بدن برحسب
گرم و  :TLطول کل بر حسب سانتیمتر :a ،ضریب ثابت و  :bشیب
خط رگرسیون رابطه طول با وزن است .یک تبدیل لگاریتمی منجر به
خطی شدن رابطه طول و وزن میشود:
LnW  Lna  bLnTL
برای اطمینان از اینکه مقدار  bمعنیدار است یا نه ،به عبارت دیگر
برای آزمون اینکه رشد آلومتریک یا ایزومتریک است از آزمون پائولی
b 3
S L X
استفاده شد (:)1984 ،Pauly
t d n 
 n 2
1 r 2
کل :Y ،وزن

S d L nY
کل :b ،ضریب

در این فرمول  :Sdانحراف معیار :X ،طول
آلومتری و  :r2ضریب همبستگی میباشد .مقدار  tمحاسباتی کوچکتر
از  tجدول بهدست آمد .رشد ایزومتریک و اگر مقدار  tمحاسباتی
بزرگتر از  tجدول شود رشد آلومتریک خواهد بود.
پارامترهای معادله رشد فان برتاالنفی )) Lt=L∞(1-e-k(t-t0طبق
متد فوردوالفورد  L(t+∆t)=a+bL1تعیین شد ( Bagenalو .)1978 ،Tesch
که  k = -Lnb ،L∞=a/1-bمیباشد .برای سنجش  kو ∞ Lمحاسباتی از
آزمون فی مونرو استفاده شد (  Lnk  2L n L  :)1984 ،Pauly
∞( Lسانتیمتر) طول بی نهایت( k ،در سال) آهنگ رشد تا رسیدن به
طول بی نهایت است (.)1984 ،Pauly
شاخص نمو گنادی بهصورت زیر محاسبه شد (:)1993 ،Biswas
 GSIنمایه غدد جنسی Wg ،وزن گناد (گرم) W ،وزن بدن (گرم).
برای تعیین همآوری مطلق از روش وزنی استفاده شد .به این ترتیب که
نمونههای یک گرمی از ابتدا ،وسط و انتهای تخمدان برداشته و نمونههای
برداشته شده را بهمدت  2تا  3ساعت در محلول گلیـسون شسته سپس
تعداد تخمکها در نمونهها در زیر لوپ شمارش شده و متوسط آنها در
وزن تخمدان ضرب میگردد ( Bagenalو :)1978 ،Tesch
AF=nWG/Ws

 AFهمآوری مطلق n ،تعداد تخمک شمارش شده در نمونه  Wgوزن
تخمدان به گرم Ws ،وزن قسمتی از تخمدان که تعداد تخمک آن شمارش
شده است.
برای تعیین همآوری نسبی از فرمول زیر استفاده شد:
 :RFهمآوری نسبی :AF ،همآوری مطلق :W ،وزن بدن (گرم).
آنالیز دادههای آماری بهصورت تفکیکی برای هر دو جنس نر و ماده

با استفاده از نرمافزار  Spss22و رسم نمودارها با استفاده از Excel2015

انجام شد.

نتایج
تعداد کل نمونهها صید شده از رودخانه زاو پارک ملی گلستان
 150قطعه بود .همه نمونهها تعیین جنسیت شدند که از این تعداد،
 91نمونه نر و  59نمونه ماده بود ،نسبت جنسی نر به ماده 1:0/65
در جمعیت مورد مطالعه مشاهده گردید که این نسبت از نظر آماری
اختالف معنیداری بین نسبت جنسی نر و ماده داشت (،p<0/05
 ،)χ2=6/83لذا فراوانی جنسی در جمعیت این گونه نابرابر میباشد .در
جنس ماده میانگین طول کل و انحراف معیار استاندارد برابر
 56/05±18/51میلیمتر و میانگین وزن کل و انحراف معیار استاندارد
برابر  1/64±1/40گرم بهدست آمد .در جنس نر میانگین طول کل و
انحراف معیار استاندارد برابر  55/52±19/63میلیمتر و میانگین وزن
کل و انحراف معیار استاندارد برابر  1/60±1/60گرم مشاهده گردید.
دامنه طول کل در جنس ماده بین  28–87میلیمتر و وزن کل بین
 0/18–5/30گرم بود .درحالیکه در جنس نر دامنه طول کل در جنس
نر بین  30–104میلیمتر و وزن کل بین  0/18–7/31گرم مشاهده
گردید (جدول.)1
جدول  :1میانگین طول (میلیمتر) و وزن کل (گرم) سگماهی
جویباری  P. hircanicaرودخانه زاو پارک ملی گلستان

در جمعیت سگماهی جویباری  P. hircanicaرودخانه زاو پارک
ملی گلستان ،بیشترین فراوانی جنس نر طبقات طولی  56-65میلیمتر
و ماده در طبقات طولی  66-75میلیمتر مشاهده شد و جنس نر در
تمامی طبقات طولی مشاهده شد و جنس ماده در طبقات طولی 96-105
میلیمتر مشاهده نشد (شکل.)2

شکل  :2درصد فراوانی در کالسههای طولی جمعیت سگ ماهی
جویباری  P. hircanicaرودخانه زاو پارک ملی گلستان
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تعیین سن از روی سرپوش آبششی  5گروه سنی ( )0+ - 4+را
برای جمعیت این گونه نشان داد که  5گروه سنی برای نرها و  5گروه
سنی ( )0+ - 4+برای مادهها بود (جدول  .)2فراوانی در گروههای سنی
در نرها شامل  29/67( 0+درصد) 41/16( 1+ ،درصد) 12/09( 2+ ،درصد)،
 6/59( 3+درصد) و  9/89( 4+درصد) و در مادهها  35/59( 0+درصد)،
 18/64( 1+درصد) 25/42( 2+ ،درصد) 11/86( 3+ ،درصد) و 4+
( 8/47درصد) میباشد (شکل  .)3گروه سنی  1+ساله در جنس نر و
گروه سنی  0+ساله در جنس ماده جمعیت غالب را تشکیل داده بودند
(شکل  .)3میانگین طول کل با افزایش سن ،افزایش داشت (شکل .)4

شکل  :6رابطه طول -وزن کل جنس ماده سگ ماهی جویباری
 P. hircanicaرودخانه زاو پارک ملی گلستان

شکل  :3فراوانی سنی سگماهی جویباری  P. hircanicaرودخانه
زاو پارک ملی گلستان
شکل  :7رابطه طول– وزن کل جنس نر سگ ماهی جویباری
 P. hircanicaرودخانه زاو پارک ملی گلستان

شکل  :4میانگین طول کل (میلیمتر) با سن سگماهی جویباری
 P. hircanicaرودخانه زاو پارک ملی گلستان

در هر سه گروه نر ،ماده و جمعیت سگ ماهی جویباری
 P. hircanicaپارک ملی گلستان ،دارای ضریب همبستگی باالیی بود
(شکلهای  6 ،5و  )7و مقادیر شیب خط رگرسیونی ( )bدر دو گروه
جمعیت و نر با مقدار عددی  3بهعنوان ضریب رشد ایزومتریک
اختالف معنیداری داشت که نمایانگر رشد آلومتریک منفی در گروه
جمعیت و نر میباشد و در گروه ماده مقدار شیب خط رگرسیونی ()b
با مقدار عددی  3بهعنوان ضریب رشد ایزومتریک اختالف معنیداری
نداشت که نمایانگر رشد ایزومتریک در گروه ماده بود (،P>0/05
 .)t-test ،tmale=6/31 ،tfemale=1/61 ،tPopulation=5/03در جمعیت
مورد مطالعه ،رابطه طول و وزن جمعیت (W=0/0099 TL2/80)r2=0/97

و برای جنس ماده ( W= 0/0085 TL2/89)r2= 0/97و برای جنس نر
( W=0/0109 TL2/74)r2= 0/98بهدست آمد .آزمون پائولی ،الگوی
رشد از نوع آلومتریک منفی را برای جنس نر این گونه و الگوی رشد
از نوع ایزومتریک را برای جنس ماده این گونه در رودخانه زاو پارک
شکل  :5رابطه طول -وزن کل جمعیت سگماهی جویباری
 P. hircanicaرودخانه زاو پارک ملی گلستان
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ملی گلستان را تأیید نمود (.)tmale=6/31 ،tfemale=1/61 ،P>0/05
(شکلهای  6 ،5و .)7
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در ماه خرداد و برای جنس نر در ماه اردیبهشت میباشد .بنابراین فصل
تولیدمثلی این گونه در رودخانه زاو پارک ملی گلستان در ماههای اردیبهشت
و خرداد است پایینترین مقدار شاخص نمو گنادی ،برای هر دو جنس نر و
ماده در ماه دی مشاهده گردید که نشاندهنده ماه غیرتولیدمثلی برای این
گونه در منطقه مورد مطالعه میباشد (شکلهای  10و  .)11در رودخانه زاو
پارک ملی گلستان ،همآوری  23قطعه سگماهیجویباری P. hircanica
که در گروههای سنی  2تا  4سال قرار داشتند ،مورد بررسی قرار گرفت
(جدول .)4دامنه طول کل این ماهیان بین  59–87با میانگین
 74/35±7/28میلیمتر و دامنه وزن کل این ماهیان بین 1/648–5/300
با میانگین  3/062±1/032گرم بود .نتایج نشان داد که همآوری مطلق
بین  88–550با میانگین همآوری مطلق  368/86±109/81عدد تخم
بهازای هر عدد ماهی ماده بود .همآوری نسبی نیز بین  47–215با
میانگین  110/56±42/65عدد تخم بر هر گرم وزن بدن ماهی ماده
بهدست آمد .ماهیان مادهای که دارای همآوری بودند ،قطر تخمکها
اندازهگیری و ثبت شدند .در بررسی توزیع درصد فراوانی قطر تخمک
سگماهی جویباری  P. hircanicaصید شده از زاو پارک ملی گلستان
در دامنه  0/45تا  1/79میلیمتر قرار داشتند .میانگین قطر تخمک
 0/99±0/42میلیمتر بهدست آمد .بیشترین فراوانی قطر تخمک در
طبقه  0/81-1/00میلیمتر با فراوانی  27/27درصد برآورد گردید و
کمترین فراوانی قطر تخمک در طبقات آخر بهترتیب در طبقات قطر
تخمک  1/41-1/60 ،1/21–1/40 ،1/01–1/20و  1/61-1/80میلیمتر
با فراوانی  9/09درصد بود (شکل .)12
.

شکل  :8ضریب وضعیت ماده در طی ماههای مختلف سگماهی
جویباری  P. hircanicaرودخانه زاو
ضریب رشد لحظه ای ماده
ضریب رشد لحظه ای نر

ضرسب رشد لحظه ای

1/2
1
0/8
0/6
0/4
0/2
0

سن
شکل  :9ضریب رشد لحظهای برای جنس ماده در سنین مختلف سگ
ماهی جویباری  P. hircanicaرودخانه زاو

بررسی ضریب وضعیت نشان داد که برای هر دو جنس نر و ماده
باالترین مقدار آن در دیماه مشاهده شد و کمترین مقدار آن برای
جنس نر در ماه بهمن و کمترین مقدار آن برای جنس ماده در ماه
اردیبهشت بود .باالترین ضریب رشد لحظهای برای هر دو جنس نر و
ماده در سنین  0+ - 1+سال مشاهده گردید .با افزایش سن در جنس
ماده بعد از یک سالگی کاهش در این ضریب مشاهده گردید .در جنس
نر بعد از یک سالگی کاهش داشت و در سن سه تا چهار سالگی افزایش
محسوس داشت .ضریب رشد لحظهای نشان داد که رشد بیشتر در
هر دو جنس نر و ماده در سنین پایینتر (سنین  0+ - 1+سال) است
(شکلهای  8و  .)9پارامترهای معادله رشد فان برتالنفی برای جنس
نر ،ماده و جمعیت مقادیر متنوعی را نشان داد (جدول  .)3طول بینهایت
(∞ )Lجنس نر نسبت به جنس ماده مقدار بزرگتری بود .آهنگ رشد
( )Kدر جنس ماده بزرگتر از جنس نر بهدست آمد .شاخص سن صفر
( )t0برای تمامی گروههای مورد بررسی (نر ،ماده و جمعیت) منفی بود
و برای جنس نر  -1/44و برای جنس ماده  -1/19بهدست آمد .شاخص
فی مونرو ( )фدر گروه نر و ماده بهترتیب  8/26و  8/03بهدست آمد.
بررسی شاخص نمو گنادی نشان داد که برای جنس ماده باالترین مقدار

جدول  :2پارامترهای معادله فان برتالنفی در سه گروه نر ،ماده و
جمعیت سگماهی جویباری P. hircanica

منطقه
رودخانه
زاو

جنسیت

∞L

K

t0

ф

نر

142/45

0/19

-1/44

8/26

ماده

97/84

0/32

-1/19

8/03

جمعیت

122/57

0/24

-1/38

8/21

شکل  :10تغییرات شاخص نمو گنادی جنس ماده در ماههای
مختلف سگماهی جویباری P. hircanica
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مطالعه ویژگیهای زیستی سگماهی در رودخانه زاو پارک ملی گلستان

عطانیا و همکاران

شکل  :11تغییرات شاخص نمو گنادی جنس نر در ماههای مختلف
سگ ماهی جویباری P. hircanica

جدول  :3همآوری مطلق و نسبی سگ ماهی جویباری
همآوری مطلق
سن

حداکثر-

انحراف معیار±

همآوری نسبی
حداکثر-

انحراف معیار±

حداقل

میانگین

حداقل

میانگین

2
3

88 - 457
278 - 421

260/90 ± 103/07
357/71 ± 55/79

47 - 215
65 -144

117/87 ± 52/71
102/54 ± 34/02

4

302 - 550

424/40 ± 101/57

71 -161

107/19 ± 36/12

شکل  :12درصد فراوانی تخمک سگماهی جویباری P. hircanica

بحث
پدیده رشد یکی از جنبههای مهم تاریخچه زیستی ماهیان بوده
که از انعطافپذیری باالیی برخوردار میباشد .این تنوع و انعطافپذیری
در سطح جمعیتی ظهور نموده و انعکاسدهنده نوعی ناسازگاری به شرایط
منطقهای است ( .)1973 ،Mannبنابراین ماهیان تحت تاثیر عوامل مختلف
محیطی و ژنتیکی از الگوی رشد متفاوتی برخوردار میباشند .در این
مطالعه با توجه به اندازهگیریهای انجام شده دامنه طول کل در
جمعیت گونه مورد مطالعه در نهر زاو پارک ملی گلستان بین  28تا
 104میلیمتر و دامنه وزن کل نیز بین  0/18تا  7/31گرم ثبت شد.
در مطالعهای بر روی گونه  Paracobitis malapteruraدر رودخانه
زرینگل استان گلستان منطقه البرز شرقی توسط  Patimarو همکاران
( )2009دامنه طول کل و وزن کل در جمعیت این گونه را بهترتیب
بین  38تا  130میلیمتر و  0/68تا  30/55گرم گزارش کردند .در
مطالعه دیگری در رودخانه قم بر روی گونه  P. malapteruraتوسط
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 jamaliو همکاران ( )2016دامنه طول کل و وزن کل در جمعیت این
گونه را بهترتیب بین  35تا  120میلیمتر و  0/38تا  9/58گرم گزارش
کردند .در مطالعه طبیعی و عبدلی ( )1383دامنه طول کل و وزن
کل را برای گونه  P. malapteruraدر رودخانه زرینگل استان گلستان
بهترتیب بین  25تا  133میلیمتر و  0/1تا  16/40گرم گزارش کردند.
بهنظر میرسد حداکثر طول جمعیتهای این گونه در مناطق مختلف
پراکنش آن متنوع باشد .در جمعیت مورد مطالعه کاهش میانگین
طول و وزن در منطقه مورد مطالعه بیانگر این است که بهطورکلی
جمعیت بهسوی جوانتر شدن تمایل دارد و دلیل آن شاید به باالتر
بودن ضریب مرگ و میر جمعیت و حذف نمونههای بزرگتر مربوط
بوده که میتواند متاثر از محیطهای زیستگاهی نامناسب باشد .تنوع در
متوسط طولی و وزنی بین جمعیتهای مختلف این گـونه در نقاط
مختلف یکی از پارامترهای جمعیتی میباشد و میتواند بیانگر نوعی
تفاوت بین جمعیتی باشد .حاجیرادکوچک و همکاران ( )1395گزارش
نمودند که نمونههای کوچکتر در یک منطقه میتواند نشاندهنده
فشارهای گزینشی بهخصوص محیطی برروی جمعیتها باشد که باعث
حذف شدن نمونههای بزرگتر از جامعه شده و یا امکان رسیدن جمعیت
به اندازههای بزرگتر را نمیدهد .نسبت فراوانی نر به ماده در مطالعه
حاضر این نسبت از نظر آماری اختالف معنیداری بین نسبت جنسی
نر و ماده ( )1:1داشت که در جمعیت مطالعه حاضر نرها بیشتر از
مادهها بود و این نشان دهنده این است که در اکوسیستم مورد مطالعه
بهازای هر عدد جنس نر  1عدد جنس ماده از این گونه زیست نمیکند.
در مطالعهای بر روی گونه  Paracobitis malapteruraدر رودخانه
زرینگل استان گلستان منطقه البرز شرقی توسط  patimarو همکاران
( )2009نسبت جنسی را  1 :1/27گزارش کردند که جنس ماده در
منطقه مورد مطالعه بیشتر از نرها بود .در مطالعه دیگری در رودخانه
قم بر روی گونه  P. malapteruraتوسط  jamaliو همکاران ()2016
نسبت جنسی را  1 :6/1گزارش کردند که جنس ماده در منطقه مورد
مطالعه بیشتر از نرها بود .در مطالعه طبیعـی و عبـدلی ()1383
دامنـه طـول کـل و وزن کل را برای گونه  P. malapteruraدر
رودخانه زرینگل استان گلستان نسبت جنسی این گونه را 4 :1
گزارش کردند که جمعیت نرها بیشتر از مادهها بود که همسو با نتایج
مطالعه حاضر است .قربانی و همکاران ()1394در بررسی الگوی رشد
سگماهی جویباری  Paracobitis hircanicaدر رودخانه گرمابدشت
استان گلستان نسبت جنسی این گونه را  1 : 1/17گزارش کردند که این
نسبت تفاوت معنیداری نداشتند .نابرابری جنسی در جمعیت میتواند
دالیل متفاوتی داشته باشد ازجمله عواملی که در غالبیت جنسی
مادهها بر نرها مورد توجه قرار میگیرد میتواند رشد متفاوت و یا نرخ
مرگ و میر متفاوت دو جنس باشد ( Polvinaو  .)1987 ،Ralstonدر
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مطالعات مختلف تنوع نسبت جنسی مشاهده شد که در واقع میتوان
نتیجهگیری کرد که یکی از مهمترین پارامترهای استراتژی تولیدمثلی
(نسبت جنسی و غالبیت یکی از جنسها) در جمعیتهای مختلف آن
متنوع است .نتایج حاصل از این مطالعه ،پنج گروه سنی ( )0+ - 4+را
نشان داد که بیشترین فراوانی در جنس نر را گروه سنی  1+ساله و
در جنس ماده گروه سنی  1+ساله تشکیل داد و حداکثر سن این گونه
را در منطقه مورد مطالعه  4+سال بود در گزارش  patimarو همکاران
( )2009مطالعهای بر روی گونه  Paracobitis malapteruraدر رودخانه
زرینگل استان گلستان منطقه البرز شرقی حداکثر سن را برای جنس
نر  3+و برای جنس ماده  4+گزارش کردند jamali .و همکاران ()2016
در مطالعه دیگری در رودخانه قم بر روی گونه P. malapterura
حداکثر سن را برای این گونه  3+گزارش نمودند .قربانی و همکاران
( )1394در بررسی الگوی رشد سگماهی جویباری Paracobitis
 hircanicaدر رودخانه گرمابدشت استان گلستان حداکثر سن برای
جمعیت این گونه را  4+گزارش کردند .حداکثر سن در جمعیتها
بهوسیله شرایط اکولوژیکی زیستگاهها تعیین میشود که بهصورت تنوع
در پارامترهای بیولوژیکی-جمعیتی انعکاس پیدا میکند (،Beverton
 )1992و این تغییرات و تنوع در بین جمعیتها و نژادهای مختلف این
گونه بیانگر انعطافپذیری بیولوژیکی باالی آن بوده و توانائی تشکیل
فرمهای اکولوژیکی-منطقهائی در شرایط متنوع زیستگاهی را میرساند و
حتی توانائی تحمل و سازگاری نسبت به تغییرات بومشناختی در درون
یک زیستگاه را نیز داراست ( .)1984 ،Kulievدر مطالعه حاضر نتایج
نشان داد الگوی رشد برای جنس ماده از نوع ایزومتریک و برای جنس
نر از نوع آلومتریک منفی بود .در مطالعهای توسط  patimarو همکاران
( )2009بر روی گونه  Paracobitis malapteruraدر رودخانه زرینگل
استان گلستان منطقه البرز شرقی ،مقدار ضریب رشد ( )bرا برای
جنس ماده  3/81و برای جنس نر  2/62گزارش کردند و الگوی رشد
برای مادهها از نوع آلومتریک مثبت و برای نرها از نوع آلومتریک منفی
در رودخانه زرینگل بهدست آوردند .در مطالعه دیگری در رودخانه
قم بر روی گونه  P. malapteruraتوسط  jamaliو همکاران ()2016
مقدار ضریب رشد در این مطالعه برای جنس ماده  2/94و برای جنس
نر  2/73بهدست آوردند که الگوی رشد را برای مادهها و نرها
آلومتریک منفی گزارش کردند .قربانی و همکاران ( )1394در بررسی
الگوی رشد سگماهی جویباری  Paracobitis hircanicaدر رودخانه
گرمابدشت استان گلستان مقدار ضریب رشد در این مطالعه برای
جنس ماده  2/71و برای جنس نر  2/50بهدست آوردند که الگوی
رشد را برای مادهها و نرها آلومتریک منفی گزارش کردند .تنوع در
ضریب آلومتری در نمونههای مورد مطالعه بیانگر واکنش موجود به
محیطهای متفاوت است که این واکنش به صورت تغییر شکل بدن
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(طویلتر یا چاقتر شدن) بروز میکند .در حقیقت رشد ماهی بهصورت
یک پروسه متغییر نامشخصی است که در مقابل فاکتورهای محیطی
پاسخهای متفاوتی میدهد ( Weatherleyو  .)1987 ،Gillمتنوع بودن
ضریب آلومتری جمعیتهای یک گونه نشانگر متنوع بودن الگوی رشد
گونه در مناطق مختلف است .مقدار فاکتور وضعیت در مطالعه قربانی
و همکاران ( ،)1394سگماهیان  P. hircanicaرودخانه گرمابدشت
استان گلستان بیشترین مقدار را در فصل تابستان و بهار و کمترین
مقدار را در فصل پاییز و زمستان داشته است که احتماالً در نتیجه
افزایش درجه حرارت آب و بهبود شرایط تغذیهای است ( Abbasiو
همکاران ،)2013 ،که برخالف نتایج مطالعه حاضر در نهر زاو پارک
ملی گلستان بود که شرایط فاکتور وضعیت در زمستان باالتر بود .از
آنجاکه رشد دارای ارتباط مستقیم با شدت تغذیه و میزان جذب مواد
غذایی است ،از این الگو پیروی نموده و ضریب وضعیت بهبود مییابد.
ضریب وضعیت در فصل تابستان بهتر از فصل بهار بود که با توجه به
اینکه در بهار بیشتر انرژی ماهی صرف فعالیت تخمریزی و تأمین
اندوخته غذایی میشود و کمتر صرف افزایش وزن میگردد ،قابل
توجیه است ( Oliva-Paternaو همکاران)1969( Nikolsky .)2002 ،
عوامل مؤثر بر رشد را کیفیت مولدین ،زمان تکثیر ،دمای محیط در
زمان تولیدمثل ،فراوانی غذا در محیط رشد الروها ،منابع غذایی در
دسترس ،رقابت غذایی ،فراوانی جمعیت و دمای محیط زندگی بیان
کرد .ضریب وضعیت در هر دو جنس نر و ماده در ماههای فروردین تا
خرداد روند نزولی داشته است که احتماالً بهدلیل رسیدن به بلوغ
جنسی و مصرف قسمت عمده انرژی در فعالیتهای تولیدمثلی است.
روند و مقدار ضریب لحظهای رشد در میان دو جنس نر و ماده
رودخانه زاو پارک ملی گلستان تقریباً مشابه بوده و هماهنگ با فاکتور
وضعیت میباشد .افزایش نرخ رشد در سال اول و تغییرات آن در
سالهای بعدی ،بهعنوان یک سازگاری محسوب گردد .در مجموع
 )1969( Nikolskyعوامل مؤثر بر رشد را کیفیت مولدین ،زمان
تکثیر ،دمای محیط در زمان تولیدمثل ،فراوانی غذا در محیط رشد
الروها ،منابع غذایی در دسترس ،رقابت غذایی ،فراوانی جمعیت و
دمای محیط زندگی بیان کرد .در مطالعه قربانی و همکاران ()1394
باالترین نرخ رشد لحظهای در هر دو جنس نر و ماده سگماهیان
رودخانه گرمابدشت استان گلستان در سن یک تا دو سال بوده است
و پس از آن نرخ رشد لحظهای کندتر شده و روند نزولی داشته است
که مطابق یافتههای مطالعه حاضر است که احتماالً بهدلیل رسیدن به
بلوغ جنسی و مصرف قسمت عمده انرژی در فعالیتهای تولیدمثلی
است ،که با نتایج آسایش نایینی ( )1389مطابقت دارد .طول بینهایت
برآورد شده با استفاده از معادله فانبرتاالنفی مربوط به سگماهیان
ماده کوچکتر از ماهیان نر بود .همچنین مقدار آن در جمعیت سگ
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عطانیا و همکاران

ماهیان رودخانه زاو پارک ملی گلستان کمتر از سگماهیان رودخانه
گرمابدشت استان گلستان (قربانی و همکاران )1394 ،بود .تنوع طول
بینهایت در جمعیتهای یک گونه را میتوان به تفاوتهای اندازه
بزرگترین نمونهها در هریک از جمعیتها و تنوع پارامترهای جمعیتی
یک گونه نسبت داد که در شرایط مختلف محیطی غالب ،بهویژه در
دما و شرایط تغذیهای بهوجود میآید ( Turkmenو همکاران.)2001 ،
همچنین با توجه به بررسیهای انجام گرفته توسط آسایش نایینی
( )1389آهنگ رشد سگماهیان رودخانه زاو پارک ملی گلستان کمتر
از سگماهیان گرمابدشت و سگماهیان زرینگل بوده است .بنابراین
سگماهیان رودخانه زاو دیرتر از سگماهیان رودخانه گرمابدشت و
زرینگل به سن بلوغ رسیدهاند .شاخص عملکرد رشد در سگماهیان
ماده و نر رودخانه گرمابدشت تقریباً یکسان بود .همچنین مقدار آن با
مقادیر برآورد شده توسط قربانی و همکاران ( )1394و آسایشنایینی
( )1389در رودخانههای زرینگل و تیلآباد تقریباً مشابه بود.
براساس باالترین میانگین شاخص گنادوسوماتیک ( )GSIثبت
شده در مطالعه حاضر ،مشخص شد که فصل تخمریزی سگماهی
جویباری  Paracobitis hircanicaدر نهر زاو پارک ملی گلستان ماههای
اردیبهشت و خرداد است که تقریباً یک فصل تخمریزی طوالنی مدت
(دو ماه) را نشان میدهد که مطابق با نتایج مطالعه توسط  patimarو
همکاران ( )2009بر روی گونه Paracobiti malapteruraدر رودخانه
زرینگل استان گلستان منطقه البرز شرقی است که ماههای اردیبهشت
و خرداد را فصل تخمریزی این گونه گزارش کردهاند .همچنین در
مطالعه دیگری در رودخانه قم بر روی گونه  P. malapteruraتوسط
 jamaliو همکاران ( ،)2016دو ماه فروردین و اردیبهشت را فصل
تولیدمثلی این گونه گزارش کرده بودند .بنابراین فصل تخمریزی نسبتاً
طوالنی برای این گونه ممکن است نتیجه پایدارتر عوامل محیطی
مطلوب مثل دما در رودخانههای مطالعه شده باشد.
s
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