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  Schizothorax pelzami گونه های رشد و سنشاخص مطالعه اثر نوسانات دما بر

(1870 (Kessler, شرق ایرانشمال در دو زیستگاه رودخانه و دریاچه  
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زی و دریاچه چشمه سبز های متفاوت )رودخانه فریرشد ماهی خواجو در دو زیستگاه با ویژگی هایدر این پژوهش ساختار سنی و ویژگی

قطعه استخوان  495ررسی بپارامترهای سن و رشد با  مطالعه شده است، 1389تا دی ماه سال  1388در استان خراسان( در بازه زمانی دی ماه 

 274 تا 69ا دامنه طولی های ماهیان خواجوی بای جمعیتگونه از زیستگاه دریاچه 234 ای ونمونه از زیستگاه رودخانه 261سرپوش آبششی 

تر از جمعیت مای باالتر( بیشد)میانگین  ایای ماهیان خواجوی جوان )یک و دو ساله( در زیستگاه رودخانهمتر تعیین گردید. نرخ رشد لحظهمیلی

ای دارای طول تگاه دریاچهدر زیسS. pelzami چنین نتایج نشان داد که مشاهده شد. هم تر(ای )میانگین دمای پائینساکن در زیستگاه دریاچه

وغ جنسی سالگی به بل4-5ای در سن سالگی و در زیستگاه دریاچه 3-2 ای درتری هستند. ماهیان خواجو در زیستگاه رودخانهعمر بیش

باالتر از ( ♂66/464،  ♀70/514ای )در جمعیت زیستگاه دریاچه ∞Lرسیدند. مقادیر پارامتر رشد ون برتاالنفی دوجمعیت، نشان داد که 

و ( ♂225/9 ،♀ 386/9ای )در زیستگاه دریاچه (′φ) شاخص فای پریم مونروبود. ( ♂15/303، ♀ 92/456) ایجمعیت زیستگاه رودخانه

ر و در زیستگاه دریاچه . غلبه نسبت جنسی در زیستگاه رودخانه مربوط به جنس نمحاسبه گردید (♂074/9، ♀253/9ای )در زیستگاه رودخانه

گاه عیت جغرافیایی دو زیستویژه دمای آب و موقکه تفاوت در شرایط زیستگاهی بهدهد به جنس ماده اختصاص داشت. نتایج این پژوهش نشان می
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 مقدمه
یولوژی دهنده تاثیر دما برفیزنتایج بسیاری از مطالعات نشان       

ی عنوان یک( و این عامل  به2001، و همکارانKeckeis ) ماهیان است

ی این محیطی تاثیرگذار بر رشد و بقاترین فاکتورهای زیستاز کلیدی

  Schizothorax جنس پراکنش .(Fry، 1957) شودمی محسوب موجودات

اطق از ایران تا کشور چین ادامه دارد، زیستگاه مطلوب این جنس من

 های کم ارتفاع نیز مشاهدهگاه در سرزمینکوهستانی است که گه

 3ها گونه وجود دارد که تن 56 دامنه انتشار حدود گردد، در اینمی

است.  پراکنش  موجود ایران در Schizothorax pelzamiآن ازجمله  گونه

 طی تحقیقات و پژوهش های صورت گرفته S. pelzamiجهانی گونه 

 قوم واقع دربیابان قره ایرودخانههای حوضه ،Coad(2004) توسط 

ن های ایباشد. رودخانهافغانستان میترکمنستان از سمت ایران و 

ن و محدوده از شرق به غرب شامل رودخانه مرگاب، هریر رود در ایرا

ی های شمالشیب های کوچک که دررودخانه ای ازافغانستان و مجموعه

ن چنیباشد. همداغ در بین ایران و ترکمنستان وجود دارد میکپه

رودخانه ( Berg ،1949) حضور این گونه در غرب رودخانه جرماب

شف جام، رودخانه شرک، رودخانه اخلمد در نزدیکی مشهد، رودخانه ک

های باالدست کال شور، رودخانه جاجرم و رود در خراسان، قسمت

 در ایران گزارش گردیده است.( Abdoli ،2007) جوین در دشت کویر

صورت  S. pelzamiتاکنون پژوهشی پیرامون وضعیت رشد و سن گونه 

نگرفته است، بر همین مبنی هدف از این مطالعه مشخص کردن اثر 

 S. pelzami (Kessler, 1870) دما برساختار سن و رشد ماهی خواجو

ر ها با یکدیگدر دو زیستگاه و شرایط متفاوت محیطی و مقایسه آن

 که منجر به کشف راهبرد سازگاری این گونه برای سازگار شدن با

  باشد.ی، میهای مورد بررسزیستگاه

های این پژوهش در دو منطقه با ویژگی محدوده مورد مطالعه:       

( انجام شد حوضه 1)شکل  ایای و دریاچهمتفاوت زیستگاهی رودخانه

های بینالود و در های شمالی رشته کوهآبریز رودخانه فریزی در دامنه

 48درجه و  58غربی مشهد به طول جغرافیایی کیلومتری شمال 50

 20درجه و  36دقیقه و عرض جغرافیایی آن  5درجه و  59دقیقه تا 

دقیقه واقع شده است. رودخانه فریزی از دو  32درجه و  36دقیقه تا 

های جنوبی حوضه یعنی های پایه و فریزی که از بخشسرشاخه با نام

ارتفاعات بینالود سرچشمه گرفته و پس از پیوستن به یکدیگر جریان 

آورند که در نهایت به کشف رود و سرانجام وجود میرا به اصلی فریزی

ریگزارهای ترکمنستان  سمت به ماندجا میبه هابرداریبهره پس از چهآن

دومین زیستگاه  (.Velayati ،2004) گرددو در جهت شمال سرازیر می

مورد بررسی در این پژوهش دریاچه چشمه سبز در نزدیکی روستای 

دقیقه و عرض جغرافیایی  05درجه و  59رافیایی گلمکان به طول جغ

باشد. این دریاچه تکتونیکی از طریق دقیقه واقع می 20درجه و  36

های فراوان بستر و اطراف های سطحی حوضچه آبگیر و چشمهجریان

تغذیه شده و در تمام ایام سال آب دارد، البته برحسب مقدار بارندگی 

ای دریاچه اکوسیستم این باشد.می منفی و مثبت هاینوسان دارای سالیانه

متر مربع در دامنه  384000متر، وسعت 480متر و عرض 800با طول

 ،Zomorodian) باشدمی متر 5 عمق حداکثر دارای و بینالود شمالی

2003). 

 هامواد و روش

صورت تصادفی و در فواصل زمانی یک ماهه از ها بهبردارینمونه       

که در اکوسیستم رودخانه در  1389تا دی ماه  1388دی ماه سال 

دست با استفاده از تور سالیک با های باالدست، میانه و پائینقسمت

متر و در زیستگاه دریاچه   10و قطر دهانه متر سانتی 5/0فاصله گره 

متر با استفاده از تور گوشگیر و با اندازه  4تا  5/0گیری از عمق نمونه

برداری در هر دو زیستگاه حجم نمونه .متر انجام شدسانتی 2چشمه 

قطعه در هر ماه از هر زیستگاه( و  20 نمونه )حدوداً 495در مجموع 

به  فالسک یخ قرار داده شده و سریعاً رها پس از صید دکلیه نمونه

برداری، جنسیت، میانگین آزمایشگاه منتقل شدند، زمان و محل نمونه

وزن کل بدن، طول کل و طول استاندارد به تفکیک جنس و زیستگاه  

صورت ماهانه ای بهتعیین گردید. دمای آب با استفاده از دماسنج جیوه

های ثابت ای در عمقاه دریاچهدر هر دو زیستگاه انجام و در زیستگ

گیری و میانگین آن ثبت گردید. وزن بدن متری اندازه 5/2و  5/1

توزین  گرم( 01/0 ها با استفاده از ترازوی دیجیتال )با دقتنمونه

 )با دقتسنجی زیستگیری طول بدن با استفاده از تخته گردید. اندازه

و الگوی موازنه بین  متر( انجام گرفت. تعیین نسبت جنسیسانتی 1/0

دار بودن آن از نسبت مربع و معنیها از آزمون کایجمعیت نرها و ماده

قطعه ماهی در   302استفاده گردید بر این اساس تعداد 1:1

 

 
و  : منطقه مورد مطالعه در زیستگاه رودخانه )رودخانه فریزی و پایه(1شکل 

 دریاچه )چشمه سبز گلمکان( 
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قطعه ماهی در اکوسیستم دریاچه مورد  280 اکوسیستم رودخانه و

ش بررسی قرار گرفت. مطالعات تعیین سن با استفاده از استخوان سرپو

ها هر نمونه انجام گرفت برای این منظور در کلیه نمونه 495آبششی 

 %5دو استخوان اپرکولوم جدا شده و در محلول هیدروکسید آمونیوم 

ساعت جهت شستشو قرار گرفت. پس از خشک شدن 24برای مدت 

مورد  ×20نماییبا استفاده از دستگاه استریومیکروسکوپ با درشت

های اپرکولوم دو مرتبه و  بدون دام از استخوانمطالعه قرار گرفت. هر ک

غیرقابل تشخیص  هاینمونه قرار گرفت. بررسی گونه مورد طول آگاهی از

حداکثر اندازه بین کانون  و یا دارای نقص از مطالعه حذف گردیدند.

گیری و ثبت گیری و لبه انتهایی استخوان سرپوش آبششی اندازهاندازه

سال سن دهنده گذشت یکتا هرحلقه نشان گردید، فاصله بین مرکز

 ،و همکاران Luis) گیری شدامتداد یک محور اندازه باشد که درمی

روش مشاهده چشمی، در زمان ها بهتعیین سن بلوغ نمونه (.2008

 هر دو ها درها و مشاهده گناد آنشکافتن شکم نمونه پس از تولیدمثل،

 سنین مختلف برای مطالعهماهی در  میانگین طول گرفت. جنس صورت

  (Back calculation) پردازیپیشینه روش طریق از رشد پارامترهای

(. میزان رشد در سن مشخص 1992، و همکاران Sparre) انجام گرفت

با هدف  ها معموالًصورت مدل طرح شود که این مدلنیز بهتر است به

ترین رایج باشند،می یا مطالعه فاکتورهای موثر بر رشد و رشد بیان الگوی

(، Ricker، 1975) باشدرشد در ارزیابی ماهیان مدل برتاالنفی می مدل

که در این پژوهش برای تعیین الگوهای رشد جنس نر و ماده و انجام 

هر دو زیستگاه از منحنی رشد ون برتاالنفی  پردازی درپیشینه مطالعات

باشد و سن می استفاده گردید، برای تعیین این نمایه که براساس طول

 (:Von Bertalanffy ،1938) رابطه زیر مورد استفاده قرار گرفت
     Lt=L∞ (1- exp{-k [t-to]}) 

 ،= طول بی نهایت∞t ،L= طول ماهی در سن  Ltکه در این رابطه:

Kضریب رشد =، toطول فرضی در سن صفر = 

 و برتاالنفی رشد معادله پارامترهای صحت و دقت بررسی چنینهم

 شد مپریم انجا فای شاخص از با استفاده  هاپژوهش دیگر با آن مقایسه

(Pauly و Munro ،1983)            :             φ' = ln K + 2ln L∞ 

ها گاههر یک از زیست خواجو نیز در رشد ساالنه ماهی مقایسه میزان برای

 :(Bagenal ،1978) شد زیر استفاده صورتای بهنرخ رشد لحظه از رابطه
 G = Log (W(t+1)/ W(t))                                            

وزن ماهی در  = t،W(t+1) سن وزن ماهی در W(t)= :که در این رابطه

                  t+1  سن

دار های صفات، تعیین تفاوت معنیبرای محاسبه و تحلیل داده       

ها از برداری و جمعیتنمونه هایهای سنی، فصلبین دو جنس، گروه

منظور تعیین و در پایان بهT- test  و آزمون ANOVAتحلیل آماری 

رابطه میان فاکتورهای زیستی با شرایط محیطی از رگرسیون خطی 

 Systat افزارچنین ترسیم نمودارها از نرمدومتغیره و چندمتغیره و هم

Version 9. و Excel استفاده گردید. 

 

 نتایج
 (>005/0P) داریتفاوت معنی 2شکل نتایج نشان داده شده در        

های مورد بررسی ارائه را در میانگین دمای ماهیانه آب در زیستگاه

 ای چشمه سبز با میانگین دمای ساالنهنموده است، زیستگاه دریاچه

°C015/1+85/8 پائین و زیستگاه  دمای میانگین دارای زیستگاه عنوانبه

عنوان زیستگاه به ،C325/4+99/10° دمای ساالنه میانگین با ایرودخانه

چنین نشان بندی شدند. این نمودار همدارای میانگین دمای باال  طبقه

در زیستگاه رودخانه نسبت به زیستگاه  آب دمای ماهانه تغییرات دهدمی

 کند.تری را تجربه میای نوسانات گستردهدریاچه

( مقادیر میانگین وزن و طول جنس 1 )جدول دهدنتایج نشان می       

باشد. داری باالتر از جنس نر میطور معنیماده در هر دو زیستگاه به

ای ساکن در زیستگاه دریاچه چنین اندازه و وزن افراد جمعیتهم

ای تر از جمعیت ساکن در زیستگاه رودخانهداری بیشطور معنیبه

جنسی  نسبت درخصوص آمده دستبه نتایج >P).001/0) گردید مشاهده

Snow trout  در فصول مورد مطالعه در هر دو زیستگاه نیز در جدول

 )ماده: توان گفت نسبت جنسینشان داده شده است در مجموع می 2

( تفاوت 696/0: 1) نر( در جمعیت موجود در زیستگاه چشمه سبز

با همین نسبت در جمعیت موجود در زیستگاه  >P)05/0) داریمعنی

 ( را داراست. 34/2: 1رودخانه فریزی )

نمونه با  495تمامی  :S. Pelzamiساختار سنی و سن بلوغ         

( و حداکثر سن مشاهده شده در 5موفقیت تعیین سن شدند )شکل 

سال برای جنس ماده )دارای   9 جمعیت ساکن در زیستگاه دریاچه ای

جنس  برای سال 6گرم( و  14/158 متر و وزن کلمیلی 274کل  طول

 چنینهم (،گرم 23/87متر و وزن کل میلی 217نر )دارای طول کل 

 

 
 رودخانه و سبز چشمه هایهازیستگ در دما ماهانه میانگین نمودار  :2شکل 

 انجام پژوهش زمانی بازه در فریزی
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 ایای و رودخانهدر زیستگاه دریاچه Snow trout: مقایسه میانگین وزن کل و طول کل ماهی خواجو  1جدول 

 

  Snow trout تفاوت نسبت جنسی برای ماهی خواجو   وتفاوت شرایط  زیستگاه  مقایسه: 2جدول 

 

 7 ایحداکثر سن مشاهده شده در جمعیت ساکن زیستگاه رودخانه

 متر و وزنمیلی227 دارای  طول کل ،5سال برای جنس ماده )شکل 

میلی 185سال برای جنس نر ) دارای  طول کل 6گرم( و 36/103کل 

گرم( ثبت گردید. نتایج مطالعات کالبدگشایی و 3/56متر و وزن کل 

دهنده دو زیستگاه نشان هر جمعیت در گنادهای اعضای بررسی وضعیت

های صید شده اعم از جنس نر و ماده در آن است که اغلب نمونه

شوند و تعداد بسیار کمی نیز سالگی بالغ می 2ای درزیستگاه رودخانه

کنند اما سن بلوغ این گونه در سالگی بلوغ را تجربه می 3در سن 

سالگی  5-4ای با تاخیر و در سن  جمعیت ساکن در زیستگاه  دریاچه

دهنده آن است که در مناطق دست آمده نشانافتد. نتایج بهاتفاق می

گردند. اهیان در سنین باالتر بالغ میتر مدارای میانگین دمای پائین

های صید شده در فرآیند انجام مطالعه را براساس نمونه فراوانی ،3 شکل

های ساکن در هر طبقات طولی بدن به تفکیک جنس و در جمعیت

 دهد. دو زیستگاه نشان می

چنین هم و (4و3 ولا)جد برتاالنفی رشد مربوط به پارامترهای نتایج       

نشان داده شده است.  4در جدول 'φ مربوط به شاخص مونرو مقادیر

های انجام شده عدم تشابه بین مقادیر پارامترهای مذکور را در بررسی

چنین میانگین دهد. همهای موجود در دو زیستگاه نشان میجمعیت

های گیریپردازی شده حاصل از اندازهپیشینه و شده مشاهده سن و طول

ی بدن و استخوان اپرکولوم در هر دو جنس و در هر گرفته به رو انجام

 ارائه شده است. 5دو زیستگاه در جدول 

 

 

 : معادله رشد برتاالنفی جنس نر و ماده ماهی خواجو  3جدول 

Snow trout ایای و دریاچهدر زیستگاه رودخانه 

 زیستگاه جنس معادله رشد برتاالنفی

Lt=514.706 (1- exp{-0.045[t+4.703]}) ماده 
 دریاچه چشمه سبز

Lt=464.666 (1- exp{-0.047 [t+5.134]}) نر 

Lt=456.927 (1- exp{-0.050 [t+4.548]}) ماده 
 رودخانه فریزی

Lt= 303.156(1- exp{-0.095 [t+3.957]}) نر 

 

 

 میانگین ساالنه نسبت جنسی نسبت جنسی زمستان نسبت جنسی پائیز نسبت جنسی تابستان نسبت جنسی بهار جنس نام ایستگاه

 رودخانه فریزی
 235 نر

455 /3:1 
32 

969 /0:1 
40 

909 /1:1 
33 

65/1:1 34/2 : 1 
 19 25 33 68 ماده

 دریاچه چشمه سبز
 20 نر

571 /0:1 
30 

789 /0:1 
45 

642/0 :1 
22 

785 /0: 1 0.696 : 1 
 28 70 38 35 ماده

  کل دامنه طول

 متر()میلی

 اختالف 

 (P)   دارمعنی 

 میانگین 

SD+ طول کل   

 دامنه وزن 

(گرم)  بدن   

 اختالف

 (P) دارمعنی

 میانگین 

SD+ وزن بدن   
 جنس تعداد

 نام 

 ایستگاه

70 - 185 
P< 001/0  

779/127 ± 285/23 25/2 – 3/56 
P< 001/0  

 نر 340 890/9 ± 062/19
 رودخانه فریزی

 ماده 145 896/26±487/17 36/103 –12/2 151/29 ± 558/141 227 - 71

94 - 217 
P< 001/0  

769/157 ±017/28 3/5 –23/87 
P< 001/0  

 نر 217 004/37±662/18
 دریاچه چشمه سبز

 ماده 171 ±603/36 480/54 14/158– 76/2 861/170±525/52 274 – 69

 
ساس های صید شده در فرآیند انجام مطالعه برانمودار فراوانی نمونه: 3شکل 

های ساکن در هر جمعیت متر( به تفکیک جنس و درطبقات طولی بدن )میلی

 دو زیستگاه
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ای و در زیستگاه رودخانهSnow trout دست آمده حاصل از طول و سن ماهی خواجو های به: مقادیر مربوط به رشد برتاالنفی  منطبق بر داده4جدول 

 های دیگرهای مربوط به گونهای و مقایسه آن با دیگر پژوهشدریاچه

 
 

انجام های گیریپردازی شده )محاسبه میانگین طول ماهی در سنین مختلف( حاصل از اندازه: میانگین طول و سن مشاهده شده و پیشینه5جدول

 گرفته بروی بدن و استخوان اپرکولوم در هر دو جنس و در هر دو زیستگاه برای برای مطالعه پارامترهای رشد
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زیستگاه  دو هر در ایلحظه رشد هایشاخص به مربوط مقادیر مقایسه       

های اول دهند که در سالارائه شده است، نتایج نشان می 6در جدول 

زیستگاه و دوم زندگی میانگین این شاخص در جمعیت ساکن در 

 باشد. ای میای باالتر از جمعیت ساکن در زیستگاه دریاچهرودخانه
 

ای هر دو جنس ماهی خواجو : نرخ رشد لحظه6جدول 

Schizothorax pelzami  ایای و دریاچهدر دو زیستگاه رودخانه 

 بحث
تواند می ماهیان هایجمعیت زندگی تاریخچه مربوط به هایویژگی       

 های موجود در هر زیستگاه از یکدیگر متمایز باشندبا توجه به تفاوت

(Hutchings ،2002). داری دست آمده تفاوت معنیبرپایه اطالعات به

مورد مطالعه مشاهده گردید. فاکتور وضعیت در دو جمعیت  میانگین در

ترین شاخص در تعیین نرخ متابولیسم جانداران خونسرد دما اصلی

ماهیان ازجمله  های فیزیولوژیکیای بر فعالیتگسترده طورو به باشدمی

 گذاردمی تاثیر ماهیان کردن شیوه شنا و یا حتی نرخ تولیدمثل، نرخ رشد

(Wootton، 1990). به هستند حساس بسیار دما تغییرات به ماهیان 

 گراد نیز درجه سانتی 03/0که به تغییرات حتی در حد طوری

در این  بردارینمونه خالل در .(Bull ،1952) دهندالعمل نشان میعکس

های مورد مطالعه دارای نوساناتی پژوهش میزان دمای آب در زیستگاه

رژیم دمای ای چشمه سبز دارای دهد زیستگاه دریاچهبود که نشان می

ای تحت نوسانات بوده و در مقابل رژیم دمای زیستگاه رودخانه پایداری

ای رسد که جمعیت ساکن در زیستگاه رودخانهنظر میباشد بهباال می

تر بودن مقادیر باشدکه پائینباالی دما می در معرض نوسانات نسبتاً

جمعیت  نسبت به  ایرودخانه در زیستگاه جمعیت ساکن فاکتور وضعیت

طور مستقیم که به عواملی وجود چنینتوان بهای را میزیستگاه دریاچه

و غیرمستقیم بر اکولوژی و پویایی جمعیت ماهیان این زیستگاه تاثیر 

( با مطالعه بر رابطه 2014و همکاران ) Badri .گذارد نسبت دادمی

عه طول و وزن و فاکتور وضعیت ماهی خواجو در دو زیستگاه مورد مطال

میانگین فاکتور  در >P)05/0) داریتفاوت معنی پژوهش حاضر دریافتند

که طوریگردد بهوضعیت در دو جمعیت مورد مطالعه مشاهده می

،  ♀ 823/0) ایدریاچه در زیستگاه ساکن مقادیر این شاخص در جمعیت

،  ♀ 659/0) ایباالتر از جمعیت ساکن در زیستگاه رودخانه (♂903/0

گردید و این بدان معنی است که جمعیت  مشاهده (♂726/0

 

 

 
زیستگاه ر( و ن)د= جنس ماده، ج= جنس ای فریزی های مربوط به طول و سن در ماهی خواجو در زیستگاه رودخانهنمودار رشد برتاالنفی منطبق بر داده :4شکل 

 )الف= جنس ماده، ب= جنس نر( ای چشمه سبزدریاچه

 
 

 
که نحوه تعیین Snow trout ساله  7: استخوان اپرکولوم یک نمونه 5شکل 

 آن نمایش داده شده استسن در 
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تری را نسبت به جمعیت زیستگاه ای وضعیت مناسبدریاچه زیستگاه

پژوهش حاضر  دست آمده درنتایج به مبنای بر باشند.ای دارا میرودخانه

ای بیش از زیستگاه حداکثر سن مشاهده شده در زیستگاه دریاچه

که بسیاری از  عنوان نمودRicker(1979 )  ای مشاهده گردید،رودخانه

های خود که دارای دمای سردتری هایی از زیستگاهماهیان در قسمت

ها  این گونه از زیستگاه و در باشندتری میدارای طول عمر بیش باشدمی

گردد. او افزایش سن بیش از افزایش اندازه و طول جاندار مشاهده می

 2میزان تواند بههای سرد میزیستگاهدریافت که جمعیت ماهیان در 

هایی از همان گونه در تری را نسبت به جمعیتسال زندگی طوالنی

دمای باالتر داشته باشند. نتایج حاصله نیز  های دارای میانگینزیستگاه

دهنده این مطلب است که ضمن تائید نتایج پژوهش اشاره شده نشان

دارای میانگین  زیستگاه عنوانبهکه  ایدریاچه زیستگاه در ساکن جمعیت

سال( 2تری را )دمای پائین معرفی شده است قابلیت زندگی طوالنی

عنوان زیستگاه ای که بهنسبت به جمعیت ساکن در زیستگاه رودخانه

خود فراهم  ساکنین را برای شده است دارای میانگین دمای باالتر معرفی

هایی گونهStearns  (1992 )کند. مطابق با تئوری تاریخچه زندگیمی

کنند تاریخچه های متفاوتی را برای زیست خود اشغال میکه زیستگاه

دلیل وجود دهند که این تفاوت بهزندگی متفاوتی را از خود بروز می

باشد، نتایج این پژوهش نیز های آنان میاختالف بین شرایط زیستگاه

داری طور معنیدهد جثه جنس ماده در هر دو زیستگاه بهنشان می

چنین مقادیر اندازه و وزن باشد. همتر مینسبت به جنس نر بزرگ

از جمعیت  باالتر داریمعنی طورای بهدریاچه ساکن در زیستگاه جمعیت

( 2014) و همکاران Badri گردید. مشاهده ایرودخانه در زیستگاه ساکن

مورد  با مطالعه بر رابطه طول و وزن ماهی خواجو در دو زیستگاه

صورت آلومتریکی به  S. pelzamiکه وزن دریافتند حاضر پژوهش مطالعه

چنین نشان یابد، نتایج مطالعه آنان همبا افزایش اندازه بدن افزایش می

ای دریاچه در زیستگاه ای و جنس نرزیستگاه رودخانه جنس ماده در داد

نر در ( و جنس = 102/3b و= b  107/3 (دارای رشد آلومتریک مثبت

ای دارای رشد ای و جنس ماده در زیستگاه دریاچهزیستگاه رودخانه

 (.  = 807/2b و = b 828/2باشند )آلومتریک منفی می

دهد نتایج حاصل از مقادیر پارامتر رشد ون برتاالنفی نشان می       

های دو زیستگاه یکسان نبوده است. به که الگوهای رشد در جمعیت

تر از در زیستگاه دریاچه برای هر دو جنس بیش Lکه میزان طوری

 چنینهم گردید مشاهده رودخانه زیستگاه در پارامتر این مقادیر

دهند که جنس ماده به پارامترهای مربوط به رشد برتاالنفی نشان می

نهایت نسبت به جنس نر دست خواهند تری از طول بیمقادیر بیش

های موجود در بین جمعیت 'φ یافت. مقادیر مربوط به شاخص مونرو

های ای در هریک از جنسزیستگاه دریاچه هر دو زیستگاه نشان داد، در

هم نسبت به ترینر و ماده دارای مقادیر بیش

چنین مقادیر باشند. همای میهای خود در زیستگاه رودخانهجنس

تر از نرها مشاهده این شاخص برای جنس ماده در هر دو زیستگاه بیش

دید. که این موضوع تائیدکننده محاسبات مربوط به مقادیر میانگین گر

سوی دیگر مقایسه این پارامتر  باشد. ازوزن کل بدن  و طول کل نیز می

( 2009همکاران ) و He (2005)، Yao توسط شده با نتایج مطالعات انجام

 Schizothoraxبر روی گونه (2010و همکاران ) Bao-Shan Maو 

o’connori دهد. براساس نتایج تفاوت نزدیک به دو برابر را نشان می

پارامترهای  توسط تواندمی هاماهی رشد شده انجام هایپژوهش از بسیاری

های غذایی، تغییر در رفتار متنوعی ازجمله جنسیت، بلوغ، محدودیت

، McFarlaneو  Beamish) و دیگر شرایط محیطی تحت تاثیر قرار گیرد

( بیان کردندکه 2004و همکاران )  Basolineعنوان نمونه به (1983

بسیار  آشکارتر عمل  k نهایت نسبت به پارامترتاثیر دما برطول بی

را به  Lکاهش دمای محیط افزایش مقادیر عبارت دیگر کند بهمی

دهد های متعدد دیگر نیز  نشان مینتایج پژوهشدنبال خواهد داشت. 

های متابولیسم استاندارد و دما در بسیاری از گونهرابطه مثبتی  میان 

متابولیسم  با افزایش دما کهطوریبه (،Brett ،1964) دماهیان وجود دار

بر متابولیسم  دما تاثیر (.Diana ،2004) یافت خواهد افزایش نیز استاندارد

ها، حرکت گازها، ماهیان ناشی از تاثیر دمای آب بر نرخ فعالیت آنزیم

بنابراین تغییرات دمای  (.Brett ،1979) باشدها و اسمز میآن انتشار

های داخلی و تاثیر بر نرخ متابولیسم  بدن موجب بروز تغییرات واکنش

های بدن خواهد شد، این تغییرات دما باعث افزایش فعالیت آنزیم

گردد که ممکن است باعث هضم بهتر مواد غذایی و گوارشی نیز  می

در  (.Kazlauskene ،1971و  Shcherbina) بهتر گردددر نتیجه رشد 

ای اغلب ماهیان با افزایش مراحل نخستین زندگی، نرخ رشد لحظه

در این پژوهش  .(Brett ،1979) یابددمای محیط افزایش سریع می

های جوان )در سال (Snow trout) ای ماهیان خواجونرخ رشد لحظه

جوان ساکن  جمعیت از تربیش ایرودخانه زیستگاه اول و دوم زندگی( در

توان ای مشاهده گردید که این تفاوت رشد را میدر زیستگاه دریاچه

ای نسبت داد، البته به باال بودن میانگین دما در زیستگاه رودخانه

ها در هریک از این دو زیستگاه جمعیت سطح تغذیه این تفاوت احتمالی

کننده این تفاوت نرخ رشد توجیهتواند یکی دیگر از عوامل نیز می

چنین رژیم غذایی هرچند بر روی جوامع بنتیک موجود و هم باشد.

ماهی خواجو در این دو زیستگاه  پژوهشی انجام نگردیده است اما 

Abdoli (2007) وی رژیم غذایی ماهی خواجو در رودخانه ر بر با مطالعه

های این پژوهش(  )و در نزدیکی زیستگاه الئین سو در استان خراسان

 11نشان داد که نوع، تعداد و حجم محتویات معده این جاندار شامل 

باشد، در این ای میگروه متفاوت از بنتوزها در یک زیستگاه رودخانه

گیری میانگین دمای آب در هر دو پژوهش نیز  نتایج حاصل از اندازه

ر زیستگاه گسترده جوامع بنتیک د حضور احتمال دهدمی نشان زیستگاه
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دلیل وجود تنوع زیستگاه عبارت دیگر بهباشد. بهتر میای بیشرودخانه

های زیستگاه به نسبت ایرودخانه هایزیستگاه در محلول اکسیژن سطح و

ای های رودخانهای امکان زیست جانوران طعمه در زیستگاهدریاچه

طعمه در جانوران  ها و دیگراز سوی دیگر زئوپالنکتون تر است،بیش

 ای دارای انرژی باالتری نسبت به سایر مواد غذاییزیستگاه رودخانه

(. 1985، و همکاران Hofer) باشندای میموجود در زیستگاه دریاچه

دلیل احتمالی دیگر امکان صرف انرژی فراوان مورد نیاز جهت گرم 

 و  Goolishکه چرا باشد،می ایدریاچه زیستگاه در بدن داشتننگه

Adelman (1984 ) مشاهده نمودند افزایش دما منجر به استفاده بهتر

داشته شده در دمای ماهیان از مواد غذایی در مقایسه با ماهیان نگه

 گردد. گراد میدرجه سانتی 3/24-9/20 تر از دامنه دماییپائین

ان تومی( 1985) و همکاران Hoferچنین بر مبنای مطالعه هم       

ای جمعیت ماهیان جوان در که باال بودن رشد لحظه احتمال داد

ن و دلیل باال بودن افزایش مصرف خوراک ماهیاهای گرم بهزیستگاه

رشد  باشد که نتیجه آنمی شدن غذا همگام با افزایش دمای آب فراوان

های هها در زیستگابهتر ماهیان در نخستین و دومین سال از زندگی آن

در زیستگاه  جوان هایجمعیت بودن رشد دیگر کمسوی  از باشد،گرم می

ند با تواای میهای زیستگاه رودخانهای در مقایسه با جمعیتدریاچه

آن  دنبالکاهش احتمالی تولید مواد غذایی در زیستگاه دریاچه و به

تر توجیه گردد که این مسئله پائین بودن مقادیر رشد مصرف کم

ه بای نسبت ن در زیستگاه دریاچهای جاندار را در جمعیت ساکلحظه

جیه های نخستین توای را در سالجمعیت موجود در زیستگاه رودخانه

 کند. می

ای جمعیت جوان نرخ رشد لحظه بودن مقادیر مربوط به باال نتایج       

ساکن در زیستگاه دارای میانگین دمای باالتر  حاصل از این  پژوهش، 

عنوان به باشدمی نیز شده مطالعات انجام توجهی از قابل تائیدکننده تعداد

دریافتند که رشد و اندازه بدن  Eloranta (2002 )و   Kjellmanنمونه

دارای همبستگی باالیی با میزان دمای  Burbot Lotalotaماهیان جوان 

های تفاوت دارای سنی مختلف هایگروه در همبستگی این اما باشدآب می

که رشد ماهیان نوزاد تا  داد ها نشاننتایج مطالعات آنباشد، باالیی می

یابد اما رشد این گونه سالگی با افزایش دمای آب افزایش میسن یک

ایش دمای آب داری با افزدر محدوده یک تا دو سال همبستگی معنی

داد که دمای باال منجر به تاثیر  نشانBrander (1995 ) نداشته است.

داشته اما این تاثیر  Gadus morhua Lمثبتی بر رشد ماهیان جوان

چنین نتایج مشابهی برای مثبت در ماهیان مسن مشاهده نگردید. هم

ارائه شده است. این اثر  (2003) و همکاران Vinje توسط Codماهی 

تواند با دو می متفاوت دما بر رشد ماهیان با توجه به طبقات سنی

که نتایج مطالعات بر نآرویکرد فیزیولوژیک توضیح داده شود: نخست 

دهد دمای بهینه آب برای تغذیه ماهیان گونه ماهی نشان می روی چند

مسن در مقایسه با دمای آب بهینه برای تغذیه ماهیان جوان کمی 

تواند که این موضوع می(. Fischer  ،2003وHofmann ) تر استپایین

بالغ نسبت به ماهیان جوان  S.pelzamiدهد چرا رشد  توضیح حدودی تا

 گیرد.تر تحت تاثیر دما قرار میکم

 ؛Mann ،1983 و Mills) دومین رویکرد وجود اثرات مثبت دما       

Abdoli و سن2005؛ 2007، و همکاران ) (Fox ،1987 ؛Jeevanthi 

ای رودخانه زیستگاه در S.pelzamiآوری و باروریهم بر( Silva  ،1985و

تری را برای رشد گنادها و بایست انرژی بیشباشد. افراد بالغ میمی

تری برای رشد بدن خود اختصاص دهند بنابراین انرژی کم جنسی اندام

برای همبستگی  مناسبی توضیح تواندموضوع می این که ماند باقی خواهد

این پژوهش  نگارندگان داشت. رشد ماهی بالغ و دمای آب خواهد ضعیف

 S. pelzamiسزایی بر الگوهای رشد گونه بر این باورند که دما تاثیر به
  S. pelzamiرشد دهندمی نشان پژوهش این نتایج که چرا گذاردمی جایبر

های مقایسه با جمعیت دمایی باالتر در میانگین جوان در زیستگاه دارای

تر بوده تر سریعمیانگین دمایی پائین جوان این گونه در زیستگاه دارای

و طول عمر  Lدار مشاهده شده در مقادیروجود تفاوت معنی است و

تواند با وجود دو جمعیت مورد بررسی در میان دو زیستگاه نیز می
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