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چکیده
های رابطه طول-و ن و وضف ف جم یش جمهای پایجزه و بهاره گوزه فففاهکولی زری
تنوعریختی (صف ف ان ازشا فففی و فففشار فففی فففا
( Alburnus chalcoidesزشوزهبرداری فشه ا رود ازههای س جشرود ( 54قط ه پایجزه و  111قط ه بهاره و سجاهدرویشان ( 82قط ه پایجزه و 88
قط ه بهاره در حوضه ینوبی دریای زر مطال ه ش .زشوزهها پس ا بیهو ی و تثبجم در فرمالجن بافری  5درصش به آ مایشگاه منتقل و ت شاد 88
صف م ریخمسفنیی و  2ص م شار ی با است اده ا کولجس و لوپچششی ازشا هگجری و شارش گردیش .زتایج زشان داد که یش جمهای پایجزه و
بهاره در رود ازه سف جشرود و سفجاهدرویشان بهترتجب در  7و  8ص م ریخمسنیی ت اون م نیداری دا تنش ( P>5/54اما ص ان شار ی فاقش
ت اون م نیدار بودزش ( . P<5/54زتایج پارامترهای رابطه طول و و ن زجز بجن یش جمهای رود ازه س جشرود زشان دهنشه الگوی ر ش ایزومتریک و
برای یش جمهای پایجزه و بهاره سجاهدوریشان به ترتجب الگوی ر ش آلومتریک مثبم و ایزومتریک بود.
واژگان کلیدی :ماهی کولی زری ریخمسنیی رابطه طول-و ن الگوی ر ش.
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Abstract
Morphological variations (morphometric and meristic traits), length-weight relationship parameters and
condition factor were studied in autumn and spring populations of Alburnus chalcoides, collected from Sefid
River (45 autumn and 113 spring) and Siahdarvishan (22 autumn and 28 spring) in the southern Caspian Sea
basin. After anesthesia and fixation into the 4% buffered formalin, the samples were transferred to the
laboratory and a total of 22 morphometric and 8 meristic characters were measured and counted using caliper
and stereo-microscope, respectively. The results showed that the autumn and spring migratory populations of
the studied species in the Sefid and Siahdarvishan rivers have significant differences in 7 and 2 morphometric
traits (P<0.05), respectively, but not different in meristic characters (P>0.05). The results of the length-weight
relationship parameters revealed that the Sefid River populations has an isometric growth pattern and the
autumn and spring populations of the Siahdarvishan River showed positive allometric and isometric growth
patterns, respectively.
Keywords: Alburnus chalcoide, Morphometric, length-weigh relationship, growth pattern.
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تنوع ریختی ا

های رابطه طول-و ن و ...

 .1مقدمه
مففاهففی

فففففاهکففولففی Alburnus chalcoides

) (Gueldenstaedt, 1772ا کپور ماهجان (Cyprinidae
با ار ش اقتصفففادی دریای زر ( Zakeri nasab et al.,

 2019بوده و یز مففاهجففان زجشففه مهففایر رودکو بففه
رود ففازففههففای بخ هففای ینوبی و بربی دریففای زر
اسفففم ( ;Azari Takami and Rajabi Nezhad, 2003
 . Keivany et al., 2016این گوزه هشچنجن در دریاهای
سفجاه زر و آرال یافم می ود (. Patimar et al, 2010
یش جمهای اهکولی دریای زر ا یش جمهای دریاهای
سفففجاه و آرال به لحاظ ریختی و تاریخچه زشگی مت اون
هسففتنش ( . Berg, 1949; Bogutskaya, 1997این گوزه ا
برب تا رق دریای زر پراکن دا ته و یزء صجش اصلی
صجادان محلی محسوب میگردد (. Patimar et al., 2010
براساس  8517( Abbasiصجش عششه این ماهی در دریا با
دام گو ففگجر و در رود ازهها با دام گو ففگجر ما ففک یا
سففالجک و قالب صففورن میگجرد .در سففالهای ا جر به
دالیل مختلف ا یشله تخریب رود ازهها اییاد سففش در
مسففجر مهایرن آلودگی مناطق تخمریزی و صففجش بجر
قفازوزی مهفایرن تولجشمثلی ماهجان فففاهکولی زری
کففاه یففافتففه اسففففم .این گوزففه براسففففاس IUCN
( International Union for Conservation of Natureا
گوزههای در م رض تهشیش بوده و در سالهای ا جر ذ ایر
آن در دریای زر کاه محسفففوسفففی دا فففته اسفففم
(. Falahatkar et al., 2015
پشیشه ر ففش بهعنوان یکی ا ینبههای مهم یسففتی
مفاهجان در سفففط یش جم بوده و از کاس دهنشه زوع
سفففا گاری در یش جم میبا فففش ( Azari Takami and
 . Rajabi Nezhad, 2003رابطه طول-و ن ا پارامترهای
مهم برای برآورد و ن در یک طول مشففخ و یا برعکس
رایط
اسفم .ا آنیا که این رابطه زشان دهنشه ا
سفالمم ماهی میبا ش تاریخچه زشگی گوزه بجن مناطق
و مانهای مختلف میتوازش ا طریق آن مقایسففه ففود
( . Swanat et al., 2013هشچنجن دادههای فراوازی طولی
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بهدسم آمشه ا روابط طول-و ن برای ار یابی ذ ایر صجش
و یتوده است اده می ود (. Froese, 1998
ا یشله مطال ان بر روی اه کولی در مناطق مختلف
میتوان به بررسی همآوری این گوزه در رود ازه س جشرود
( Azari Takami and Rajabi Nezhad, 2003تففاالب
اززلی ( Rahbar et al., 2009بررسی پارامترهای یستی
ایففن گففوزففه در رودهففای سففففجففاهرود و گففرگففازففرود
( Patimar, 2010ترکجففب صفففجففش آن در سففف جففشرود
( Khaval, 1997رابطه طول و و ن ففا های کبشی
و گنادی پارامترهای ر ففش ضففریب و چاقی ففاه کولی
ففزری در سففففواحففل یففنففوب بففربففی دریففای ففزر
( Sorosh Hadad et al., 2018مطال ه ریخم ففناسففی
این مففاهی طی ر فففش ( Zakeri nasab et al., 2019و
بررسفففی تنوع ریختی آن در حوضفففه ینوبی دریای زر
( Mouludi-Saleh et al., 2020ا فففاره زشود .هشچنجن
مطفال فان ازفشکی روی یش جمهای مهایر بهاره و پایجزه
مفاهجان سفففواحل ینوبی دریای زر ازیام فففشه و تنها
 Nazariو هشکاران ( 8517مطال اتی روی صففوصففجان
یسفففتی مفارمفاهی دهفانگرد دریای زر ازیام دادهازش.
 1151( Bergزجز بفه یش جفمهای مهایر بهاره و پایجزه
ماهی س جش و  1121( Kazancheevو 8517( Abbasi
زجز به یش جمهای مهایر پایجزه و بهاره ماهی ففاه کولی
دریای زر ا اره زشودهازش.
با تویه به اهشجم ماهجان بومی و ضرورن مطال ه هشه
یازبه آنها صوصاً یش جمهای مکازی و مازی در یهم
با سففا ی ذ ایر و مقایسففه آنها در بررسففیهای آتی این
مطال ه بهمنظور بررسی تنوع ریختی بررسی رابطه طول-
وضفف جم یش جمهای پایجزه و بهاره گوزه
و ن و ففا
 A. chalcoidesدر رود ازههای س جشرود و سجاهدرویشان
در حوضه ینوبی دریای زر به ایرا در آمش.

 .2مواد و روشها
در طی سفففالهفای  1117-12ت فشاد  142قط فه ا
رود ازه سفف جشرود ( 54قط ه پایجزه و  111قط ه بهاره
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 17°15'57"N, 51°45'11"Eو  45قط فه ا رود ازه
سفففجفاه درویشفففان ( 82قط فه پفایجزه و  88قط ه بهاره
 17°12'51"N, 51°81'54"Eبا اسفففت اده ا تور پره و
گو فگجر صجش شزش .زشوزههای صجش شه پس ا بجهو ی
در محلول پودر گفل مجخک و تثبجم در فرمالجن بافری 5
درصش به آ مایشگاه منتقل شزش .در آ مایشگاه  88ص م
ریخمسفنیی و  2صف م ازشا فی بهترتجب با است اده ا
کولجس ( Vernier Caliperو لوپچششی ثبم و شارش
گردیش (یشول  . 1بهمنظور حذف اثران زا فففی ا ر فففش
آلومتریک صف ف ان ریخمسفففنیی با اسفففت اده ا زرمافزار
 Hammer et al., 2001( PAST v2.17bبراسففاس روش
 Elliottو هشکاران ( 1114استازشاردسا ی شزش .تیزیه
و تحلجففل آ مون تیتسففففم مسفففتقففل ( Independent
 Samples t-testبرای بجان روابط م نیداری و مقایسففه
مجازگجن صفف ان ریختی و آ مون منویتنی برای صفف ان
ففشار ففی مورد مطال ه اسففت اده ففش (. 1984 Zar,

بففهمفنفظور بررسفففی پففارامترهففای رابطففه طول-و ن و
ا وض جم بهترتجب ا رابطه  W=aTLbکه در آن :W
و ن ماهی به گرم  :TLطول کل ماهی به سفففازتیمتر :a
ضفریب ثابم و  :bجب ط رگرسجون (Biswas, 1993
و ففففا ف وضفف ف ففجففم ( C. Fزففجففز ا م ف ففادففلففه
 C. F = W⁄TL3 × 100محاسففبه ففش (. Ricker, 1973
کفه در آن  :Wو ن (گرم و  :TLطول کل (سفففازتیمتر
اسفم است اده ش .بهمنظور تخشجن الگوی ر ش ا م ادله
b3
)s.d ( x

پائولی  n  2
) s.d ( y
1 r2

 t اسفت اده ش

( Pauly, 1984کفه  (x) s.dازحراف م جفار لگاریتم
طبج ی طول بشن ) s.d (yازحراف م جار لگاریتم طبج ی
و ن بشن  nت شاد افراد مورد بررسفی و  rضریب رگرسجون
میبفا فففش .تشام آزالجزها در زرمافزارهای EXCEL 2016
(تهجه دادههای مورد مطال ه و  PAST v2.17bو SPSS
 19به ایرا درآمش.

جدول  :1صفات ریخت سنجی و شمارشی مورد بررسی در جمعیتهای پاییزه و بهاره ماهی  A. chalcoidesمورد مطالعه.
ص ان شار ی

ص ان ریخمسنیی
طول باله پشتی

14

طول استازشارد

1

ارت اع باله پشتی

17

طول سر

8

طول باله سجنهای

17

ارت اع سر

1

طول باله کشی

12

طول پو ه

5

پشتی

فاصله پج

پس پشتی

ت شاد فلسهای روی طیازبی
ت شاد

1

اع بجر منش ب بالهپشتی

8

اع منش ب بالهپشتی

1

اع بجرمنش ب باله مخریی

5

11

قطر چشم

4

ت شاد

اع منش ب بالهمخریی

4

85

فاصله بجنچششی

7

ت شاد

اع منش ب باله کشی

7

ت شاد
ت شاد

فاصله پج

سجنهای

81

طول پس چششی

7

ت شاد ارهای آبششی باال

7

فاصله پج

کشی

88

ارت اع بجشجنه بشن

2

ت شاد ارهای آبششی پایجن

2

فاصله سجنهای  -کشی

1

فاصله کشی  -مخریی

15

ارت اع باله مخریی

11

طول باله مخریی

18

ارت اع کشجنه بشن

11

طول ساقه دمی

15

تنوع ریختی ا
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های رابطه طول-و ن و ...

بر اسفاس زتایج یش جمهای مورد بررسی در ص ان ارت اع
سر فاصله بجن چششی فاصله سجنهای– کشی کشی-
مخریی ارت اع کشجنه بشن طول و ارت اع باله پشفففتی
دارای ت اون م نیداری بودزش ( P >5/54یشول . 8

 .3نتایج
سفیدرود
آ مون مقایسفه مجازگجن صف ان ازشا ی یش جمهای
پایجزه و بهاره گوزه فاهکولی در یشول  8ارائه شه اسم.

جدول  :2میانگین ،انحراف معیار و نتایج آزمون تیتست صفات ریختسنجی جمعیتهای مهاجر پاییزه و بهاره ماهی A. chalcoides

مورد مطالعه سفیدرود
مهایر پایجزه

ص ان

مهایر بهاره

P

±SD

مجازگجن

±SD

مجازگجن

طول استازشارد

5/55

155/77

5/55

155/77

-

طول سر

5/77

81/44

1/15

81/4

5/712

ارت اع سر

5/78

85/4

5/2

85/14

5/511

طول پو ه

5/41

7/75

5/41

7/2

5/415

قطر چشم

5/5

7/2

5/72

7/14

5/415

فاصله بجنچششی

5/54

1/51

5/57

2/25

5/555

طول پس چششی

5/71

11/75

5/11

11/12

5/514

ارت اع بجشجنه بشن

1/71

81/18

1/71

81/18

5/475

فاصله سجنهای  -کشی

1/48

15/71

1/7

14/1

5/581

فاصله کشی  -مخریی

1/48

87/81

1/55

87/11

5/558

ارت اع باله مخریی

1/54

15/54

1/8

11/74

5/14

طول باله مخریی

1/41

88/18

1/71

88/51

5/11

ارت اع کشجنه بشن

5/7

11/11

5/72

11/47

5/557

طول ساقه دمی

1/11

15/1

1/25

15/45

5/87

طول باله پشتی

1/55

15/14

5/14

11/47

5/555

ارت اع باله پشتی

1/7

81/18

1/54

11/71

5/555

طول باله سجنهای

1/8

85/42

1/87

85/47

5/75

طول باله کشی

5/28

12/71

1/55

11/57

5/17

پشتی

1/4

77/18

1/28

77/81

5/72

پس پشتی بزرگ

1/71

48/55

1/11

41/25

5/71

فاصله پج

سجنهای

1/54

11/51

1/51

11/57

5/18

فاصله پج

کشی

1/1

74/51

1/71

74/47

5/72

فاصله پج

آزالجز منویتنی بهمنظور بررسفففی ت اونهای احتشالی
صف ان فشار فی بجن یش جمهای مورد مطال ه است اده
فش .زتایج زشان داد که بجن یش جمهای مورد مطال ه در
ص ان شار ی ت اون م نیداری ویود زشارد (P<5/54

یشول . 1
وضففف جم
پفارامترهفای رابطه طول و و ن فففا
مجازگجن و ازحراف م جار طول کل و و ن بشن یش جمهای
پایجزه و بهاره ماهی  A. chalcoidesسفف جشرود در یشول
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 5ارایه ففشه اسففم .بر اسففاس زتایج مقشار پارامتر  bبه
وضففف جم
ترتجب  8/17-8/17هشچنجن مقشار فففا
بفهترتجفب  5/72و  5/71برای یش جمهای پایجزه و بهاره

محاسففبه ففش .مقشار ضففریب هشبسففتگی زجز باالتر ا 5/1
برآورد ش.

جدول  :3میانگین ،انحراف معیار و نتایج آنالیز منویتنی صفات شمارشی جمعیتهای پاییزه و بهاره ماهی A. chalcoides

مورد مطالعه در سفیدرود
مهایر پایجزه

ص ان

مهایر بهاره

P

±SD

مجازگجن

±SD

مجازگجن

8/12

78/45

8/47

78/77

5/7

اع بجر منش ب بالهپشتی

5/55

1/55

5/55

1/55

1/55

اع منش ب بالهپشتی

5/81

2/55

5/81

7/17

5/421

اع بجرمنش ب باله مخریی

5/55

1/55

5/55

1/55

1/55

ت شاد

اع منش ب بالهمخریی

5/77

15/15

5/25

15/48

5/81

ت شاد

اع منش ب باله کشی

5/55

2/55

5/51

2/55

5/41

ت شاد ارهای آبششی باال

1/24

81/7

1/71

81/7

5/21

ت شاد ارهای آبششی پایجن

1/41

81/11

1/15

82/77

5/128

ت شاد فلسهای روی طیازبی
ت شاد
ت شاد
ت شاد

جدول  : 4پارامترهای رابطه طول و وزن ،شاخص وضعیت ،میانگین و انحراف معیار طول کل و وزن بدن
جمعیتهای پاییزه و بهاره ماهی  A. chalcoidesسفیدرود

یش جم

طول کل ±ازحراف م جار
(cm

و ن ±ازحراف م جار
(gr

b

a

r2

الگوی ر ش

پایجزه

15/77±5/78

11/78±84/55

8/17

5/552

5/12

ایزومتریک

5/71

بهاره

17/78±8/11

54/45±12/48

8/17

5/557

5/11

ایزومتریک

5/72

سیاهدرویشان
در بررسی ت اونهای ریختی بر اساس آ مون تیتسم
مسففتقل یش جمهای مورد مطال ه تنها در صفف ان طول
پو ه و ارت اع باله پشتی دارای ت اون م نیداری با یکشیگر
هستنش ( P>5/54یشول . 4
زتفایج آ مون من ویتنی به منظور بررسفففی ت اون های
احتشالی بجن یش جمها اسفت اده ش که زتایج مویش عشم

ا

وض جم

ت اون م نیدار در صفف ان ففشار ففی مورد بررسففی بجن
یش جمهای مورد مطال ه اسم ( P<5/54یشول . 7
وضف جم
زتایج پارامترهای رابطه طول-و ن و ففا
یش جمهای پایجزه و بهاره ماهی  A. chalcoidesرود ازه
سجاهدرویشان در یشول  7ارائه شه اسم .بر اساس زتایج
مقفشار پفارامتر  bبه ترتجب  1/77و  8/15هشچنجن مقشار
وض جم به ترتجب  5/72و  5/71برای یش جمهای
ا
پایجزه و بهاره محاسفبه فش .مقشار ضفریب هشبستگی زجز
باالتر ا  5/1تخشجن ده ش.

تنوع ریختی ا
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های رابطه طول-و ن و ...

جدول  :5میانگین ،انحراف معیار و نتایج آنالیز تیتست صفات ریختسنجی جمعیتهای پاییزه و بهاره ماهی A. chalcoides

مورد مطالعه در رودخانه سیاهدرویشان
مهایرین پایجزه

ص ان

مهایرین بهاره

P

±SD

مجازگجن

±SD

مجازگجن

طول استازشارد

5/55

117/77

5/55

117/77

-

طول سر

1/55

81/57

5/11

81/54

5/18

ارت اع سر

1/15

11/14

5/47

11/11

5/12

طول پو ه

5/55

7/41

5/58

7/21

5/581

قطر چشم

5/17

2/57

5/88

2/57

5/187

فاصله بجنچششی

5/75

2/74

5/1

2/47

5/481

طول پس چششی

5/47

11/15

5/54

11/57

5/541

ارت اع بجشجنه بشن

1/44

87/75

1/15

82/12

5/12

فاصله سجنهای  -کشی

1/11

11/22

1/1

11/15

5/21

فاصله کشی  -مخریی

1/4

87/17

1/15

87/12

5/11

ارت اع باله مخریی

1/55

15/17

5/71

15/17

5/14

طول باله مخریی

1/77

81/71

5/17

81/7

5/11

ارت اع کشجنه بشن

5/78

11/21

5/51

11/44

5/18

طول ساقه دمی

1/52

81/42

1/17

81/11

5/71

طول باله پشتی

1/55

15/12

5/14

11/75

5/52

ارت اع باله پشتی

1/77

81/11

1/57

85/17

5/557

طول باله سجنهای

1/17

85/74

5/22

85/74

5/11

طول باله کشی

1/11

12/17

5/75

12/7

5/14

پشتی

1/77

71/15

1/11

78/72

5/48

پس پشتی بزرگ

8/51

51/41

1/78

45/4

5/1

فاصله پج

سجنهای

1/51

15/7

5/71

15/17

5/17

فاصله پج

کشی

1/24

71/74

1/58

71/17

5/18

فاصله پج
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جدول  ، :6میانگین ،انحراف معیار و نتایج آزمون منویتنی صفات شمارشی جمعیتهای پاییزه و بهاره ماهی A. chalcoides

مورد مطالعه در رودخانه سیاهدرویشان
مهایرین پایجزه

ص ان
ت شاد فلسهای روی طیازبی
ت شاد اع بجر منش ب بالهپشتی
ت شاد اع منش ب بالهپشتی
ت شاد اع بجرمنش ب باله مخریی
ت شاد اع منش ب بالهمخریی
ت شاد اع منش ب باله کشی
ت شاد ارهای آبششی باال
ت شاد ارهای آبششی پایجن

±SD
1/87
5/55
5/17
5/55
5/71
5/11
1/72
1/28

مهایرین بهاره

مجازگجن
78/57
1
2/11
1
15/41
2/51
85/18
82/17

±SD
1/12
5/55
5/1
5/55
5/75
5/8
1/11
1/12

P

مجازگجن
71/71
1
2
1
15/87
2/55
85/48
81/81

5/852
1/55
5/827
1/55
5/154
5/1
5/51
5/115

جدول  :7پارامترهای رابطه طول و وزن ،شاخص وضعیت ،میانگین و انحراف معیار طول کل و وزن بدن جمعیتهای پاییزه و بهاره ماهی

A.

 chalcoidesسیاهدرویشان.
یش جم

طول کل ±ازحراف م جار
(cm

و ن ±ازحراف م جار
(gr

b

a

r2

الگوی ر ش

پایجزه

17/4±1/71

54/57±11/78

1/77

5/551

5/17

آلومتریک مثبم

5/72

بهاره

14/57±1/54

85/7±5/17

8/15

5/552

5/11

ایزومتریک

5/71

 .4بحث و نتیجهگیری
در یک اکوسجستم آبی ناسایی یش جمهای ماهجان
بففه منظور ح ذ ذ ففایر آن هففا ا اهففشاف مهم م فشیریتی
می بففا ففففش ( ;Mouludi-Saleh and Keivany, 2019
 . Abbasi et al., 2020مففطففال ففان مت ففشدی بر روی
یش جفمهفای مکفازی مفاهجفان در ایران صفففورن گرفته
اسفففففم ( ;Gholiev, 1997; Laloei et al., 2003
;Akbarzadeh et al., 2009; Amirjanati et al., 2013
;Abbasi et al., 2013; Shafee Sabet, et al., 2015
Rahmani and Kamali, 2017; Mouludi-Saleh et al.,
; 2020و این پژوهشففگران زشففان دادهازش که بسففجاری ا

ود به واسفففطه
گوزفههفای مفاهجفان در مناطق پراکن
ففرایط بوم ففنا تی و فاکتورهای فجزیکی و ففجشجایی
یسفتگاه ا یشله فوری دمای آب و سفرعم یریان آب
ت ففاونهففای ریختی را زشفففان میدهنففش .امففا مطففال ففان

ا

وض جم

ریخم ففنا تی و سففا تار یش جتی زظجر ضففریب چاقی
ر ش طولی و و زی مجازگجن طولی و و زی و زسبم ینسی
در یش جمهای مازی یا به عبارن دیگر فصففلی ماهجان به
یز مفارماهی دهان گرد زری در حوضفففه ینوبی دریای
زر در ایران ازیام زششه اسم.
ماهی س جش زری دارای یش جم های مهایر پایجزه و
بهار در حوضه ینوبی دریای زر میبا ش ( ;Berg, 1949
 . Abbasi et al., 1999; Abbasi, 2017ویففود چففنجن
یش جمهای فصففلی در سففایر گوزهها ا یشله ا ون برون
( Acipenser stellatusسففففس مففاهففی سففففرگففنففشه
( Luciobarbus capitoاهکولی (Alburnus chalcoides
دهان گرد زری ( Caspiamyzon wagneriو ماهی آ اد
( Salmo caspiusزجز گزارش فشه اسم ( ;Berg, 1949
Kazancheev,

;1981: Abbasi et al., 1999
 Nazari et al., 2017; Abbasi, 2017ولی به یز مارماهی

تنوع ریختی ا

های رابطه طول-و ن و ...

دهففان گفرد فزری اطالعففان ریختی و یسفففتی این
یش جمهای فصلی به ت کجک ارایه زششه اسم.
بررسی ویژگیهای ریختی (ازشا ی و شار ی بهعنوان
گام مقشماتی در مطال ان یسففم ناسی ت کجک یش جمها
و ردهبنفشی مفاهجان میبا فففش ( ;Yeamin et al., 2009
 . Simon et al., 2010; Abbasi et al., 2018زتایج این
مطال ه زشفان داد که با ویود ت اون صف ان ازشا ی بجن
یش جفمهفای پفایجزه و بهفاره رود ازههای سففف جشرود و
سففجاهدرویشففان (حوضففه تاالب اززلی صف ان ففشار ففی
ت فاوتی زشا فففتنش که میتوازش زشفففان دهنشه تنوع پایجن
صف ان فشار فی زسفبم به ص ان ازشا ی در این گوزه
با ش (. Winfield, 1991; Mouludi-Saleh et al., 2020
هشچنجن صففف فان ازفشا فففی تحفم تفاثجر ففاکتورهای
یستگاهی قرار میگجرد ( Jerry and Cairens, 1998ولی
صفف ان ففشار ففی بجشففتر تحم تاثجر زتجک میبا ففش
( Karakousis et al., 1991; Mouludi-Saleh et al.,
 . 2018 a,bبراسفففاس مطففال ففان قبلی ( ;Berg, 1949
Gholiev, 1997; Abbasi et al., 1999; Abdoli and
Naderi, 2008; Keivany et al., 2016; Abbasi, 2017

یسفتگاه اصلی یش جمهای مهایرین فصلی (تابستازه پایجزه
و بهاره فففاهکولی زری سفف جش زری آ اد زر سفففس
سرگنشه و دهان گرد زری مشابه اسم .بنابراین ازتظار اسم
کفه ت فاونهففای یسفففتی ا یشلففه ویژگیهففای ریختی در
یش جمهای مازی زسفبم به یش جمهای مکازی کشتر با ش
چراکه در یش جمهای مکازی به ت اون عوامل یسففتی و بجر
یسفتی یسفتگاهها یش جمها الگوهای سا گاری مت اوتی را
زشففان میدهنش .به عنوان مثال در ماهی مورد مطال ه بجن 7
یش جم مهایر به رود ازههای چلوزش آسفففتارا الهسفففرای
تال سفجاهدرویشفان تاالب اززلی س جشرود پلرود در رق
گجالن و تنکفابن و بفابلرود در برب ما زشران در بج ا 15
درصففش فاکتورهای ازشا ففی ا تالف م نیدار مشففاهشه ففش
( . Mouludi-Saleh et al., 2020ولی در مطال ه حاضر ا
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 81عامل ازشا فی بررسی شه دو یش جم بهاره و پایجزه
س جشرود تنها در  7عامل و بجن دو یش جم بهاره و پایجزه
سفجاهدرویشفان تنها در  8عامل ت اون م نیدار یافم ش.
ت اونهای ریختی در صفف ان ازشا ففی بجن یش جمهای
مازی مشففاهشه ففشه در این مطال ه میتوازش به واسففطه
قابلجم از طافپذیری این گوزه به ففرایط مت اون فصففلی
با ففش .ا زظر صفف ان ففشار ففی قابل قبول اسففم که
یش جفمهفای مفازی دارای کشترین ت فاون زسفففبفم به
یش جمهای مکازی با ففنش چراکه این صفف ان بجشففتر به
زتجک آنها بسفففتگی دارد ( ;Karakousis et al., 1991
. Mouludi-Saleh et al., 2018 a,b
مقایسفه رابطه طول و و ن و ضریب چاقی دو یش جم
بهاره و پایجزه فاه کولی زری در س جشرود زشان داد که
الگوی ر ش در هر دو یش جم مازی ایزومتریک و ا
وضف جم بسفجار ززدیک هم ( 5/71-5/72میبا ش اما در
یش جم سففجاهدرویشففان الگوی ر ففش در یش جم مهایر
پایجزه آلومتریک مثبم بوده و در بهار ایزومتریک میبا ش
وض جم یش جمهای پایجزه و بهاره این
به تبع آن ا
ماهی در سفجاهدرویشفان به ترتجب  5/72و  5/71بهدسم
آمفش .دلجل عشم ت اون بجن دو یش جم مازی سففف جشرود
فایش به ا تالف ازشا ه بشن ماهجان دو منطقه در دو فصل
مختلف مهایرن با ففش (در سففجاه درویشففان و ن بشن در
مهایران پایجزه دو برابر ماهجان مهایره بهاره بود .
بفه عنوان زتجیه گجری کلی میتوان بجان دا فففم که
یش جفمهای مازی ماهی فففاه کولی در هر دو رود ازه
سفف جشرود و سففجاهدرویشففان تاالب اززلی ا زظر ازشا ففی
ا تالف م نیداری زشفان دادزش ولی در صف ان شار ی
وض جم (چاقی آنها ت اون ازشک
الگوی ر فش و ا
بود .پجشفنهاد میگردد صفوصجان دیگر یستی ا یشله
ر ش همآوری و صوصاً مطال ه زتجکی آنها یهم تایجش
زتایج این تحقجق مورد بررسی قرار گجرد.
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